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Na jméně konečně nezáleží. Byl jsem voják, j
mami. Padl jsem tam, kde se ta ohavná věc při- j
hodila. Nebojoval jsem pro špatnou věc. Lepší
muži zemřeli rádi pro horší. Mládí však bojuje
vždycky na dvojí frontě. Ta přední je nepřítel.
Ta druhá leží za ním. Mami, ta druhá je nebez
pečnější, a je na vás, abyste ji vyřídili sami.
Norman Corwin
_______________ J

POLITICKÁ KRIZE VE FRANCII

De Gaulle opět k moci?
Krátce po tom, kdy Sověty utrpěly diplomatickou porážku ve Spojených národech, která zdis
kreditovala v očích neutralistů jejich ’ čisté úmysly” s odzbrojením, a hned po přiznaném zhorše
ní styků mezi Moskvou a neposlušným Titem, stará se Západ sám, aby získaný propagační
náskok co nejrychleji ztratil. Události v severní Africe a ve Francii asi vydatně doplní komunistické
arsenály prvotřídní propagační municí. Pro Dullese ani pro jiného západního politika nebude
snadné vyložit barevným pozorovatelům, o jejichž přízeň se bojuje na obou stranách ve studené
válce, že jde o věc jen jednoho z bílých spojenců a, na neštěstí, že je mnoho důvodů k tomu,
aby jej napomínali víc než mírně a ohleduplně.
' ‘
”
Politická krize ve Francii není konečně tak snadno řešitelná.
Dlouhé bezvládí po porážce Gaillardovy vlády, politický chaos, obavy mocných kolonistů, že
další vláda zaprodá ’’svátá práva” bílé menšiny alžírským nacionalistům, vyvolaly vojenský puč v
Alžírsku a demonstrace v Paříži i v jiných francouzských městech. Snad jen cynici mohou teď
prokazovat, že Francouzové nejsou nakonec přece jen tak apatičtí k politickým událostem, jak se
doposud zdálo. Čtvrtá francouzská republika prožívá své nejtěžší zkoušky.
neAkční výbory fran ský parlament reagoval mim. ministra vnitra Mo
čka
vyzbrojovány.
Přes

na
de
Gaullovu
nabídku
couzské armády a kolo
nistů, doplněné ’’věrný udělením důvěry vládě to se zdá, že bude vláda
mi” z řad Arabů, tzv. M. Pflimlina neobvykle v čele s de Gáullem as
Výbory pro veřejnou vysokou většůíou a na poň na přechodnou do
bezpečnost, které ted ochranu republikánské bu nevyhnutelná, má-li
představují vládní moc v ho zřízení a k podpoře se udržet spojení s ar
celém Alžírsku, i pravi vlády se tvoří: po Fran mádou v Alžíru a zabrá
cové skupiny ve Fran cii zvláštní výbory, "kte nit zvětšení nepokojů v
cii nabízejí na všechny ré prý měly být s vědo- zemi. Ani možnost obproblémy dnešní Fran
Militaristická oslava
cie jediný lék: pevnou
ruku generála de Gau11a. Poněkud teatrálním
způsobem již dal gene
rál na vědomost, že je
ochoten vzít na svá bed
9. května se sjeli jako obyčejně ke stadiónu A. C. Sparty vzácní příz
ra řízení státu - s mimo nivci mírového sportu. Antonín Novotný, členové vlády a Národní
řádnou,mocí v mimořád fronty, diplomatický sbor. V době, kdy se na celém světě bojuje tak
ných dobách -, bude-li o úsilovně ó mír, je vojenská přehlídka nejlepší příležitostí, jak mír
to požádán. Jakým způ podpořit.
sobem chce řešit vleklou
Velitelem vojenské přehlídky na počest ’’osvobození hrdinnou so
krizi, zatím neprozradil. větskou armádou” byl generálporučík Ladislav Kolovratník.
Postrašený francouzZa zvuku Pochodu sá- předsedal Karol Bacílek
mopalníků nastoupil ve a předseda Sboru povělitel přehlídky a 7 důs řenců Rudolf Strechaj,
tojníků,
’’nesoucích his vojenskou přehlídku
Když norský ministr zahraničí Lange ohlásil, že
je norské vládě známa základna pro odpalovaní torické zástavy” (ze So vedl
generálporučík
řiditelných střel, postavená poblíž západní hranice větského svazuj. Za ni František Sedláček.
sovětského impéria v Evropě, pustil ko&kiy z pytle.
Na pražské přehlídce
Americká i západoněmecká výzvědná služba sou mi pochodují ’’přísluš
měl
slavnostní projev
níci
vojenských
akade

hlasně potvrdily, že se norské informace přesně
mií, Žižkovci, vojenská ministr .národní obrany
kryjí s informacemi jejich.
Podle mapky, uveřejněné v americkém časopisu učiliště, příslušníci stře Bohumír Lomský, aby
Time (12.-5.), jsou na československé půdě zříze leckých divisí (pěchota - zopakoval slohové cviče
ny odpalovací stanice v prostoru karlovarském, čes
kobudějovickém, olomouckém, a v prosto|ru Javor p. r.). Zelenají se světlé ní, sepsané pro Novot
níků. Středisko- celé sítě těchto základen je prý ji čepice příslušníků pohra ného a Širokého k 5.
hozápadně od Liberce. Zbrojovky ve Snině na vý niční stráže, nafialově květnu.
chodním Slovensku a v moravském Bohumíně prý lá barva převládá u út
Dovršení výstavby
začaly s výrobou řiditelných střel.
Další základny, zjištěné na území sovětské Evro varů vnitřní stráže, za
Opakoval především
py: na Rujáně a u Erfurtu ve Východním Německu, nimi pochodují hrdě nejnovější moskevskou
u Balatonského jezera v Maďarsku, v rumunských členové lidových milicí.
tésí, že v Českosloven
Karpatech a blíže černomořského pobřeží, další tři
A'nastupuje mechanisku byly vytvořeny
v Bulharsku.
Československá vláda pochopitelně odmítla tato sovaná divise, těžká nák předpoklady pro dovrše
tvrzení jako neopodstatněná a připojila syůj vlast ladní auta, výsadkáři, ní socialistické výstavby
ní typický komentář
ž e n i s t é, dělostřelecká,
”... Dále vyslechla vláda výklad k provokativní brigáda a tarjky. Slav v naší vlasti. Potvrdil, že
sjezd
mu prohlášení norského ministra zahraníte Lange- nostní přehlídku našich nastávající XI.
ho o údajném budování atomových a raketových
KSČ ’’podrobně stanoví
základen v ČSR. Vláda kategoricky odmítla obvi ozbrojených sil uzavírá úkoly k dosažení tohoto
nění ministra zahraničních věcí Norska jako ne 320-členná spojená vo
cíl e”. Neoddělitelnou
opodstatněná a odporující skutečnosti. Taková pro jenská hudba”.
částí tohoto programu
hlášení jsou určena k tomu, aby zasévala nedůvě
V Bratislavě
ru mezi státy, podkopávala úsilí národů evropských
je prý, jak Lomský' s
zemí o vytvoření bezatomového pásma, odvrátila
V Bratislavě byl po bezděčnou ironií vyzd
pozornost ód atomového vyzbrojování západonědobný
cirkus na Gott vihl, ’’pomoc hospodář,
mecké armády a podpořila snahu západních moc
waldově náměstí. Tam (Pokračování na str. 3)
ností pokračovat v nukleárních zkouškách”.

NA LETENSKE PLANÍ

Neklidná hranice

VALI.SE bouře
Sedíme v Austrálii téměř deset let. Zatím jsme
s malými výjimkami mluvili k hluchým uším. Bě
hem deseti let byl moskevský car daleko a bůh bla
hobytu blízko. Dnes už není moskevský car daleko.
V Indonésii se právě pečetí osud vzbouřenců proti
trvanlivému auislingovi, který dokázal zradit svo
ji zemi Japoncům a udržel si.ji s bláhovou podpo
rou západních mocností tak dlouho, že je dnes zce
la, v -jeho moci, předat ji bezpodmínečně novým
’’Rytířům vycházejícího slunce”, soudruhům sou
druha Máo.
Dr. Sukarno nemusí být komunista. Patří však
nepochybně k nové třídě poválečných dobrodruhů,
kteří si namlouvají, že dovedou řídit splašeného
koně, aniž by' pozorovali, že splašený kůň
(který vůbec není splašený) vede jezdce.
Rudý vítr zavanul Austrálií. Se značnou dávkou
ironie můžeme dnes pozorovat Čechoslováky, kteří
se stěhovali do Austrálie z jediného důvodu: mít
klid, být daleko od nebezpečné čáry, kde se srazí
Východ se Západem. Odstěhovali se daleko. Ale
nebezpečná hranice se jim přiblížila z neočekáva
ného koutu.
Optimisté mají několik útěch. Všechny jsou pod
míněny jedním předpokladem: že se asijský Drang
nach Sueden zastaví před branami Austrálie. Opti
misté (a není jich málo) uvažují takto: Rudá Čína
je se svým každoročním populačním přírůstkem
znamenitou brzdou, která bere vítr ze sovětských
plachet, dujících po větru industrialisace a rychlé
ho vyzbrojení. Co víc, bude-li s konečnou platností
zastaven průlom komunistů v jihovýchodní Asii
pevnou hrází diplomacie a vojenské síly, obrátí se
příliv Asiatů směrem menšího odporu - na sovět
skou Sibiř.
Pesimisté především zdůrazňují: doposud nebylo
nejmenšího vidu a slechu po čemkoli, co by se
dalo i se značnou dávkou básnické nadsázky na
zvat pevnou západní hrází. Americká zahraniční
pontiha zosobňovala do nejmenších podrobností v
průběhu indonéské krize ’’tichého Američana”, jak
byl ironicKy portrétován Grahamem Greenem: do
bré. úmysly a špatní přátelé, vysoká ideály a ne
znalost základních skutečností, silná slova a slabé
činy. V jejích šlépějích šla politika australská: rych
lý a předčasné _uznání indonéského konfliktu za
"vnitřní záležitost” přispělo značnou měrou k po
rážce tamních vzbouřenců.
Arthur Koestler kdysi poznamenal, že varování
uprchlíků je _ vždycky bráno za hlasy pološílených
Kasander, věštících pád Tróje dávno před tím, než
vrchní velitel dá rozkaz k bezpodmínečné kapitu
laci. Nevím, co jiného jsme v uplynulém desetiletí
mohli dělat. Mnozí z nás se učili ve škole starému
latinskému (nebo řeckému) přísloví, že je třeba
se střízti Danajců, byť i dary přinášeli; V dnešní
situaci platí pozměněné: zvláště kdvž dary přiná
šejí.
Danajci dnes přinášejí své dary: vyhlídku na mí
rové spolužití, oslazené vzájemnou hospodářskou
spoluprací a politickou snášenlivostí. Sovětské' na
bídky paktu o neútočení jsou tak účinné že mno
hým lidem zastřou skutečnost, že z Moskvy ~do
Washingtonu je stejně daleko jako z Washingtonu
do Moskvy. Sovětská slova přátelství zastírají mno
hým sovětské tahy na světové šachovnici.
Sověty vědí °dobře, oč hrají, a vědí také, že se
najde aost hejlů, kteří sednou na jetích větičku. Ne
zaleží na tom, jak se dušuje zdejší KSÁ, ’nezáleží
na, tom jak se na teievisi vykrucuje iejí prasečkářsky predas: Healey. Její úmysl je zcela jasný. Stac , abychom citovali úryvek z československých
novin, kj.ere nejsou určeny pro australskou potře
bu (citát je z bratislavské Pravdy, 6.4.1958):
’’Plenárně zasedanie ÚV KSA na tar 1954 bolo
velmi významné pre upevnenie jednoty v straně a
pre rozsirenie jej masového vplyvu.. . Na pléne
odsuzovali politiku sektárov, ktorí nevěnovali dostatočnu pozornost vytváraniu jednotného frontu
pracujucich - Komunistickei strany Austrálie a
australskej Labour Party”.
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Revolucev Libanonu

Hliněná basta
Západní vliv na Středním východě utrpěl další rány v Libanonu, jednom
z mála zbývajících spojenců Západu v arabském světě. Libanon byl často popisován jako moderní demokracie se západní orientací. Události pos
ledních několika dní však ukázaly, že posice prozápadního présidenta ¿ha
mouna není o nic pevnější, nelž posice prozápadních vlád v ordánu, Irá
ku či Saúdské Arábii.

Bezprostřední příčiny
libanonského povstání a
jeho průběh jsou celkem
dobře známý. Pronásírská oposice vyhlásila
stávky a demonstrace
proti presidentu Chamounovi, který se pokou
ší změnit ústavu, aby
mohl znovu kandidovat
na' úřad.
Tyto demonstrace se
proměnily v otevřené
povstání v přístavu Tri
polis, kde byl zavražděn
majitel pronásírského
listu. Revoluce se brzy
rozšířila do hlavního
města Bej rútu a do ji
ných částí země, a dos
tala značnou podporu
od egyptských a syr
ských Arabů, kteří pře
kročili hranice. Podle
posledních odhadů by
lo zabito asi 200 lidí.
Hlubší pozadí nepoko
jů není tak docela jasné,
a během čtrnácti dní
trvání revoluce jsme mě
li příležitost si přečíst
různé výklady. Nejjed
nodušší je ovšem teorie
komunistická, podle kte
ré lid. spontánně povstal
proti západním imperia
listickým utlačovatelům
a jejich domácím přisluhovačům.

voluce projevem impe
rialismu presidenta Násíra, který se právě vrá
til z Moskvy, kde se
mu dostalo . požehnání
jako vůdci všech Arabů.
Nejnovější teorie přiš
la přímo z Káhiry prost
řednictvím New York
Times: revoluce je vnit
řní záležitostí libanon
skou, a přivedla Násíra
do rozpaků, poněvadž
se právě jal- pracovat na
normalisaci styků se zá
padními mocnostmi.
Nezaujatému pozoro
vateli je asi jasné, že si
Násír vytknul za cíl sjed
notit celý arabský svět

(Pokračování se str. 1)
de-li trvat na požadavku
’’volné ruky” k vyřešení
dnešní krize, tedy diktá
torské moci.
Očekávaly by ho dva
hlavní problémy: změna
francouzské ústavy a vy
řešení -situace v Alžírsku. Reforma ústavy,
která by uniožnila stabilisaci vlád a současně uchování demokratických
principů, je nejvýš žá
doucí. Zato alžírský, pro
blém a jeho řešení na
Podle teorie č- 2 je re delší dobu bude za ny-

Naše rovy
DEMOKRACIE VŮBEC,
S NÍŽ JSME SE MUSELI VYPOŘÁDAT

Také u nás jsme měli lidi, zvláště v určité
části inteligence, kteří byli nakloněni přijmout
revisionistické teorie o nutnosti demokracie vů
bec a podobné buržoasně-liberalistické a buržoasně-demokratické teorie, s kterýini jsme se
museli vypořádat. Jejich hlasatelé operovali
často Marxem a Leninem a snažili s<e tvrdit, že
prý jako oni kriticky odhalovali chyby buržoasního zřízení, tak prý oni kriticky odhalují chy
by socialistického zřízení.: Tito li
dé dělali, jako by neviděli ten podstatný roz
díl, že kritika kapitalismu měla ža cíl jeho od
stranění, kdežto kritika a sebekritika za socia
lismu musí sledovat upevnění, obranu a podpo
ru socialismu. Není pochyb o tom., že taková
kritika socialismu, s jakou vystupují revisionisté-dnes, je záškodnickou kritikou, jako to do
kázaly události roku 1957.
Václav Kopecký v projevu na počest 88. vý
ročí narozenin V. I. Lenina ve Smetanově síni
v Praze, pražský rozhlas 2. dubna 1958.

pod svým vedením, a že
se o to nepokouší jen
diplomatickým jednáním
s zúčastněnými stranami.
Činnost káhirského roz
hlasu, vojenské operace,
dodávky zbraní a politic
ká' infiltrace sousedních
států jsou toho důkazem.
Málokdo bůde pochybo
vat o původu zbraní, kte
rými libanonští povstal
ci bojovali.
Je-li Násír diktátor
Hitlerova kalibru, není
vyloučeno, že se mu po
daří nejen obsadit dal
ší arabské státy, ale i uzavřít přátelské smlouvy
se Západem, po případě

i získat
pomoc.

hospodářskou

Tragedie Západu spo
čívá v tom, že ve snaze
udržet své zájmy v této
oblasti musí sázet na tak
pochybné naděje, jako
jsou král Saúd a bohatí
šejkové, a mezi které
patrně patří i libanon
ská vláda, která s úspě
chem využívá situace na
Středním východě k to
mu, aby vydírala Spoje
né státy a diktovala si
podmínky, za jakých je
ochotna americkou po
moc přijmout. Za da
ných okolností se zdá,
že Západ může jen zdr
žet vývoj událostí, ale že
se bude muset dříve či
později smířit se skuteč
ností a celý arabský svět
z bezprostředního vlivu
odepsat.
-r-

Bolí Vás hlava?
ZLOBÍ VÁS OČI?
Noste brýle od OPTÁ!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St
MELBOURNE (proti Melbourne Town Halí)
1
Telefon: Centrál ( Y ) 1819
l
Mluvíme česky i slovenský
‘Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
I
( po1 io)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
'Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
ipředpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
I
Zastupujeme firmu PLUMROSE,
!
nejlepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

ZE DNE NA DEN
12.5. Podle neoficielních
zpráv poslal Sovětský
svaz Jugoslávii ultima
tum, aby se zapojila do
komunistického bloku.
Mezi kritiky nového so
větského nátlaku na Ju
goslávii je tentokrát Néhrú.
13. 5. Nepokoje v Libano
nu se rozšířily do Bejrutu. Káhirský a damašský
rozhlas podněcuje výzva
mi, aby svrhly presiden
ta Chamouna.
— Francouzští důstojníci
se chopili‘''moci v Alžíru
a vyzvali generála de
Gaulle, aby převzal vlá
du Francie. De Gaulle
prohlásil, že je připra
ven. Pierre Pflimlin byl
zvolen předsedou 25. po
válečné francouzské vlá
dy.
— Demonstranti v Carácasu napadli amerického
vicepresidenta N i x o n a.

který je na zájezdu do
Jižní Ameriky.
— Syrské a egyptské jed
notky překročily libanon
ské hranice. Egypťané
byli zajati, ale syrští vo
jáci zabili 6 lidí na po
hraniční stanici. Presi
dent Chamoun protesto-'
val u presidenta Sjedno
cené republiky Násíra.
15.5. Sovětský svaz
střelil do stratosféry tře
tí družici. Noty- sputník
nější situac:e asi nad ší zumnou dohodou s alžír
má 1325 kg.
ly de Gaulla i každé ji' skými nacíonalisty. Od
— V Bolívii vypukla re
voluce proti presidentu
né vlády.
dalování nezávislosti Al
Silesovi, byla však v zá
Alžír už způsobil Fran žíru zmenšuje jen nadě
rodku potlačena vládním
couzům tolik bolestí hla- je na udržení francouz
vojskem.
vy, že je s podivem, ského vlivu v této i ’ v
16.5. Libanonská vláda
požádala USA o dodávku
proč tak lpí na jeho udr sousedních zemích. Kiptanků. Americká šestá
žení. K vysvětlení se je lingovská teorie o ’’těž
flotila byla poslána k li
dině nabízí, že předsta kém údělu bílého člově
banonským břehům.
vuje poslední významěj- ka” přestala už dávno
18. 5. Náčelník francouz
ského štábu generál Ely
ší zbytek kdysi mocného platit. Na dlouho není
resignoval.
impéria, a vidina slavné možné tvrdit jedním de
minulosti zabraňuje jim chem, že je Alžír ’’nedě dojmu na neutrály při 19.5. Podle zpráv indonéských povstalců se roz
ve správném pohled:,u na litelnou součástí Fran vodil by de Gaulle, ať šířila revoluce do Jižní
cie
”
a
při
tom
prakticky
přítomnost. Vojenské záuž jako předseda koalič ho Bornea. V severní Su
kladny v severní Africe, odpírat většině domoro ní vlády a nebo jako dik matře došlo ke srážce me
nafta na Sahaře a ma dého obyvatelstva rovná tátor. další oslabení Ev zi dvěma povstaleckými
skupinami.
jetky kolonistů daly se práva s bílými kolonisty. ropského obranného spo — Komunistická Čína,
trvanlivěji zachránit roVedle nepříznivého lečenství i NATO.
-s- Polsko a Československo
nabídlo Indonésii dobro
volníky k boji prpti pov
AŤ CESTUJETE KAMKOLI
stalcům.
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
20.5. Indonéské vládní
* VE VTKTOKII » DO OSTATNÍCH STÁTU AUSTRÁLIE * DO ZAMOŘÍ * vojsko obsadilo povsta
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt lecké středisko Gorontalo
v severním Celebesu a
ostrov Morotai.
— V Moskvě začaly por a d y komunistických
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
| představitelů ■ zemí vý
chodní Evropy, Číny, Se
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
> verního Vietnamu, Se
verní Koreje a Mongol
’
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
< ská.
>
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost
i 23. 5. Francouzští důstoj
níci v Alžíru vydali pro
volání, ve kterém žáda
jí svržení Pflimlinovy
Nav š t i v t e
vlády a nastolení vlády
generála de Gaullea. Vůd
ce konservativců Pinay,'
který konferoval s de
Gaultóm, doporučil -Pflim2 5 8 CHURCH STREET (blízko Bridge Rd.)
linovi, aby co nejdříve
předal de Gaulleovi moc.
Výborná kontinentální i australská jídla
24.5. Libanon žádá bez
vaří bývalý hlavní kuchař olympijské vesnice v Melbourne,
pečnostní radu - SN, aby
jednala o zásahu 'Sjed
který připravoval stravování pro ■ atlety 40 národností. ■
nocené arabské republi
ky do jeho záležitostí.
Otevřeno po celý týden od 11.30 do 20.30 hodin
Dva ministři Chamouncí vy vlády resignovali.

E K M 0 CI ?

UTHERN AIRLINES TRAVEL SERV1CES
PTY. LTD.

RESTAURACI V RICHMONDU

š
|
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— President Antonín No — V odvetu za vypově
votný uspořádal na praž zení amerického diploma
ském Hradě dne 10. květ ta Jacyna z Českosloven
na recepci na počest ska vypověděla americká
’’státního svátku”. Re vláda obchodního atašé
cepce se účastnili i čle čs. velvyslanectví ve Wa
nové pražského diplome* shingtonu dr.; Romana
tického sboru a vyzna Skokana.
čovala se prý ’’srdečným —11. května bylo zahá
ovzduším”.
jeno letošní Pjažské jaro
.— Na návrh vlády udělil tradičním koncertem Čes
Antonín Novotný státní ké filharmonie) jež hrála
ceny Klementa Gottwald, Smetanovu Mou vlast ve
da a tituly laureátů stát Smetanově síni pražské
ních cen těmto osobám: ho Obecního domu.
akademikovi Fr. Šormo- — První mezinárodní ve
vi, ing, dr. B. Kailovi, letrh v Brně, který se
doc. ing. C. Blatnému; měl konat letos v září,
ing. J. Koerbelovi, kolek byl z technických důvodů
tivu pracovníků na Pří odložen na . příští rok.
ručním slovníku jazyka — Ve zlínských laborato
českého, ing. M. Procház řích byla vyrobena plas
kovi, ing. J. Obrazoví, tická prodyšná kůže Per
ing. L. Kunoví, J. Hmat- mitol, která sé hodí pro
líkoví, prof. dr. ing. V. čalounění. Peřmitol prý
Karlíkovi, K. Ančerlovi,, má vysokou prodyšnost a
V. Dobiášovi, J, Budské- propustnost.
mu, D. Medřické, P. BieVyšel překlad knihy
likovi, V. Makovskému, německého spisovatele E.
Z. Pluhařovi a F. Hru- Bartsche ’’Dixieland”.
bínovh Ceny předával V. Přeložili ji S. Ďolejš a O.
Kopecký ve Valdštýn- Homung, verše černoš
ském paláci.
ských básníků :přeložil V.
— V krajských městech Houška. ' Kniha přináší
předávali vyznamenání dokumentární snímky L.
Za zásluhy o výstavbu Armstronga. Duke Ellingpracovním kolektivům. tona, Joe Louise a ’’ji
V praže jich bylo vyzna ných známých osobností
menáno 54, v Plzní 15.
černošského světa”
— Čs. rozhlas slavil 35. — Čs. vládní delegace,
výročí prvního vysílání. vedená náměstkem před
Na slavnostní schůzi za sedy vlády K. Poláčkem,
městnanců promluvil je vyjednávala s albánskou
ho nynější ředitel Jaro vládou spolupráci při těž
mír Hřebík.
bě železonikelnatých rud.
—V Brně byla otevřena ČSR poskytne Albánii
nová prodejna Tuzexu, dlouhodobý úvěr na vý
první na Moravě. Je prý stavbu těžního zařízení a
vybavena tak, aby ”tu na dopravu rudy do ČSR.
zahraniční hosté, nebo i — Odbočka kopřivnické
naši občané, kteří mají Tatrovky v Bánovciach
v zahraničí příbuzné, nad Bebravou vyrobí prý
mohli za valuty obstarat do roku 1960 1200 nák
vše od jehly až po posta ladních autompbilů Tat
vení dómu”.
ra 141.
— V doplňovacích ’’vol — Čedok připravuje 26bách” v pražském a pl denní turistické zájezdy
zeňském kraji byli dosa do Rudé Číny a Mongol
zeni za poslance Národ ská. Cesta do Číny stojí
ního shromáždění Fran 11.427 Kčs a do Mongol
tišek Jurča a Josef Trh- ská 8.217 Kčs.
lík. Bývalí poslanci B. — Letos bude uvedeno do
Bureš a L. Soukup ”re- provozu 20 stanic aero
signovali”.
taxi: v Praze 2, v Plzni,
— Václav Kopecký odev Strakonicích, Kladně, Li
zdal Řád práce ’’zaslou berci, Mostě, : Chrudimi,
žilému pracovníku v tě Brně, Zlíně, Holiči, Olo
lovýchově a sportu” Ota mouci, Ostravě, Valašckém Meziříčí, Bratislakaru Janderovi.

NA LETENSKÉ PLÁNI
(Pokračování se str. 1)
sky nevyvinutým zemím
a upevnění mezinárodní
spolupráce ve všech ob
lastech (tedy i vojenské
- p. r.) na základě rov
nosti, vzájemných výhod
a nevměšování se do
vnitřních záležitostí ci
zích států”.
Německý strašák
Opakoval pak známé
tvrzení, že imperialistic
ké kruhy se snaží o
’’rozpoutání nové světo
vé války”. Zatím co v
Československu prý ni
kdo nevěří, že ’’atomo
vé zbraně v rukou Bun-

deswehru jsou pro mír
a pro obranu’*, českoslo
venská armáda bude na
dále ’’pevnýní článkem
Varšavské smlouvy”.

Závěrem provolal čty
řikrát po sobě slávu k
různým účelům. ’’Naše
vlast, lidově-demokratická ČSR, nás statečný
pracující lid, neúnavný
budovatel socialismu a
neohrožený bojovník za
mír” skončil ha čestném
předposledním místě.
První místo v tabulce
obsadila v této mírové
soutěži ’’bohatýrská so
větská armáda”.
-tp-

vě,
Martině,
Nových
Zámcích, Partyzánském,
Prievidze a v Kamenici
nad Cirochou. •
— Krajské muzeum v
Českých Budějovicích do
stane stříbrný poklad, ob
jevený u obce Olešník.
Jde o tisíc grpšů z doby
Jana Lucemburského.
Poklad převzal ředitel
muzea dr. K. Plecer .
— Čs. televise má zá sebou prvních pět let čin
nosti. V ČSR je dnes 225.
985 televisních účastní
ků. Letos bude dobudo
ván brněnský vysílač, na
přesrok vysílače výcho
dočeský a budějovický. V
roce 1961 mají zahájit
činnost vysílače v Ústí
nad Labem a v Košicích.
— V Lánech se bude ko
nat velká dětská slav
nost, na níž se prý při
pravují ’’pionýři z celé
republiky”. Jejich hosti
telem bude Antonín No
votný, který zapálí ’’tá
boráky družby” dne 1.
června na oslavu Mezi
národního dne dětí. V
lánské oboře bude velký
ohňostroj.
— V Pardubicích se staví
nový betonový most přes
Labe. Bude to nej širší
most v Československu a
má být hotov do konce
roku 1960.
— Na mezinárodním fil
movém festivalu v Can
nes bylo Československo
zastoupeno filmem ’’žiž
kovská romance”. Na
světové výstavě v Bruse
lu bude se. konat festival,
ve "kterém bude čs. kine
matografie reprezentová
na trikovým. í a hraným
filmem režiséra Karla
Zemana, natočeným po
dle Verneová románu
’’Vynález zkázy”.
— Režisér Mártin Fric
natáčí na Barrandově
film ’’Dnes naposled”.
Námět: boj-, proti alkoho
lismu.
J. K.

Rudé právo: ”K výsledkům sjezdu Svazu komunistů Jugoslávie”

CHYTRÉMU NENAPOVEZ!
■ Komunistická strana Československa musí přikládat nynějšímu sporu me
zi Moskvou a bělehradskými titoisty mimořádnou pozornost. Bělehrad
je v určitém smyslu soupeřem Prahy. Jak shledal Pavel Berka v Zápisníku
1958 (New York, duben), stává se Československo čím dál tím víc ’’výklad
ní skříní bolševismu”. Na druhé straně je Jugoslávie (volky nevolky)
výkladní skříní západní zásady spolupráce rovného s rovným. Hlavně
proto si asi vybralo Rudé právo 8. květen, den těsně před oslavami so
větského osvobození”, aby se sáhodlouze a opatrně vypořádalo s bludy
jugoslávských komunistů.
Mluvčí, československé
ho politbyra musil tedy
volit bitevní pole velmi
opatrně, neboť s hledis
ka strany by Bylo nežá
doucí, aby se komunis
tický čtenář dozvěděl, že
jugoslávští soudruzi dě
lali tolik ■ nelichotivých
poznámek na adresu So
větského svazu.
Aby pak byl pražský
propagandista na bezpeč
né půdě, odvolává se
hned v úvodníku na člá
nek sovětskČhp časopisu
Komunist, s ’’nímž naše
strana vyjádřila plný
souhlas”.
První dostal vynadáno
Edvard Kardelj, že řekl:
’’Jsme povinni říci, že
program SKJ je náš pro
gram. Proto nikomu ne
můžeme přiznat právo,
aby rozhodoval o tom,
co je v tomto programu
marxistické a co není”.
Pak vynadalo Rudé
právo celému sjezdu:
”Na sjezdu SKJ se však
projevila úsilovná snaha
vysvětlit mezinárodní na
pětí jako důsledek jaké
si Stalinovy kruté zahra
niční politiky. Tu činí J.
B. Tito odpovědnou za
to, že západní velmoci
zjistily, že nemohou do-

sáhnout svých cílů dip chyby a negativní ten- '
lomatickou /¿estou, a do dence, pokládá se za nut
spěly k názoru, že to je né výslovně odsuzovat
možné pouze z pozice sí formy vztahů, které by
mohly omezit samostat
ly”.
Jiný zajímavý citát:
nost Jugoslávie”.
’’Spolupráce mezi Jugo
Doufáme, že bylo to
slávií a Spojenými stá to číslo Rudého práva
ty se definuje jako pří rozebráno čs. čtenáři v
kladná .. . Vztahy se rekordní době. Aby vů
Spojenými státy americ bec mohla KS-Č odsou
kými jsou založeny na dit Títa, musila dát čs.
vzájemné úctě, rovno občanům černé na bí
právné spolupráci a ne lém: 1./ že jsou komu
zasahování do vnitřních nisté, kterým záleží na
otázek. Došlo k někte nezávislosti jejich stáru,
rým pokusům, které se 2. / že komunistický stát,
neshodovaly s těmito zá který se odtrhne od
sadami, avšak tyto, poku Moskvy, není pohlcen
sy pramenily obvykle od kapitalisty, nýbrž že s
některých osob či sku nimi spokojeně obchodu
pin, nikoli od vlády Spo je (a taky ždímá),
jených států americ 3. ) že marxismus zname
kých”.
ná pro Moskvu jen to,
A Rudé právo si stě co se Moskvě zrovna
žuje hlavně na to, že hodí.
’’příznačné je také mlče
Chytrému není třeba
ní o přebohatých prak napovídat. Stačí, když si
tických zkušenostech občas přečte Rudé prá
■komunistické strany So vo.
větského svazu . . . Ho
v’TI
vořili se v projevech \
čelných představitelů í Nejchutnější jídla v
Melbourne
SKJ o vztazích mezi so
cialistickými zeměmi, ne R E A C H O V A
vidí se jejich pozitivní
RESTAURACE
'obsah, ale zpravidla se . 103 Commercial Rd.,
zdůrazňuje hlavně to, že
Sth. Tarra.
se mohou objevit různé
Obědy i večeře denně

PROCESY A ROZSUDKY
— V Jihlavě se konal proces proti další skupině
knězi premonstrátského řádu. Organizovali prý
tajné schůzky v bytech, na nichž se štvalo pro
ti republice, rozmnožovaly se zakázané tiskovi
ny, náboženský fanatismus se tu pojil s nepřá
telstvím proti našemu zřízeni”. Zpráva jihlav
ského komunistického týdeníku Jiskra jmenu
je tři premonstráty: podpřevora Zdeňka Volmana a členy řádu Řeháka z Telče a Sika z
Jihlavy. Zpráva též prozrazuje, že před časem
byla v Jihlavě souzena skupina noviců řádu,
sdružených ve skupině JOC.
— Pro zpronevěru byl v Ostravě odsouzen bý
valý stavitel R. Sajdek na 12 let vězení.
— V Hradci Králové dostal 8 let žaláře šéf
inženýr Fotochemy za vyzrazení výrobních ta
jemství.
— V Mostě byli souzeni zaměstnanci pekáren:
S. Rašek, K. Eminger, J. Petera, J. Rosický a
J. Vrána. Byli odsouzeni k trestům od 10 mě
síců do 8 lét.
— Pro finační machinace byli souzeni v Žilině
stavební podnikatelé bří. Užakové. Dostali 13

a 7 let.
— V Ostravě byl zatčen advokát dr. J. Kusala,
protože nedodržoval předpisy národního pojiš
tění.
— V Hradci Králové byli souzeni pro ’’rozbíječskou činnost v JZD” manželé Vovsovi. Jo
sef Voves dostal 8 let, Anna Vovsová 3 roky.
— K trestu smrti provazem byl odsouzen ing.
J. Mynář. Společně s J. Semrádovou zavraždil
ve Václavicích u Ostravy J. Semráda, manže.
la spoluobžalované, která dostala 24 let..............
— Pro krádeže a, zpronevěry v pražském kaba
retu U Rozvařilů byl zatčen ředitel Hugo Kraus
a řada zaměstnanců: K. Nasver, J. Synek, Č.
Kolář, J. Vršťál a J. Gabriel.
— Pro zpronevěry byli zatčeni Jaroslav Šmid
z Rakovníka a ředitel pražské prodejny Moto
techna Bohumil Kovář.
— Na 12 let žaláře byl odsouzen Antonín Sou
kup z Prahy-Žižkova, který kradl psy a kočky
a prodával je n. p. Bioveta. Též se opíjel a
vedl nemravný život.
J. K./Č
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Vojenská pohotovost? správná psychologie a hospodářská pomoc stejně nutné

BOMBY A RAKETY V POLÍTlČĚ

•••
O kritiky politiky Spojených států není nikdy nouze. Čelkem mají co kritisovat, ale je sporné, napadají-li vždy jenom to, co si kritiky, zaslouží.
Mnozí z nich vytýkají americké politice, že nemá dost obrazotvornosti, aby viděla světový zápas s komunismefn jinak,, než čistě vojenský. Místo
toho jsou prý daleko důležitější aspekty hospodářské a psychologicky správně vedená diplomacie. Tudíž - hospodářská pomoc. národům na stu
dené válce nezúčastněným a spřávný psychologický postup (pomoc bez politických podmínek) mají mít. přednost před vojenskou připraveností.
Částečnou správnost toho tvrzení nelze dobře popírat, protože zápas s komunismem je veden na mnoha frontách. Hospodářská pomoc zaosta
lým a politicky nerozhodným národům je nutná. Správné hodnocení situace, vhodná volba prostředků a diplomatický takt, krátce to, čemu' říkají kritici americké politiky ’’správná psychologie”, je stejně nutné. .
: .
. . .
Ještě důležitější však je vojensko - technologický deštník, pod jehož ochranou se tyhle věci dají provádět. Bez něj by. byla málo platná psycho
logie i sebe velkomyslnější plán hospodářské pomoci.
Ostatně, jenom zatra- v
’
raketových střelách, jeho ochranu, neváhaly nu interkontinentálních politiku z přehnaného řědků k" jejích doručení
ceně špatný psycholog si musí
i
udržet svou nyněj postoupit Spojeným, stá střel.
zdůrazňování vojenských a. .. armád -,’ konvenčních..
může nevšimnout ohrom- :ší obrannou a odvetnou tům létecké základny,
Ruská raketová pře otázek není- tedy tak do. Téže-/chyby se ¿koneč
něho psychologického e- sílu
:
a musí vybudovat které byly nutné k účin vaha vložila do úst- ně cela správné. V -ďóbě ně:'dopouští i vláda br.íts
féktu, jaký vykonává na své
:
konvenční armády nosti paktu.
kterých evropských stát komunistické hrozby, ne šfcá. Dokud-' ’Američane
nezúčastněné národy pře- do
<
takového stavu, aby
Dnes se situace pod níků pošetilou, ale těž může být důraz n'a -vo htóahladí. Zvýšeným úsi.vaha vojenské techniky .byly
.1
sto úspěšně bojovat statně změnila. Severo ko potlačitelnou otázku, jenskou pohotovost dost iíti£. v. ...-zanedbaných.
toho či onoho státu, malé
i
lokální války. Žád atlantická aliance už ne je-li pořád ještě ame veliký. Chyba- dosavadní cích ' dosavadní nedostat*
Dnešní politický stav ný
:
z těch úkolů je ne ní tak’ soudržná jako bý rické spojenectví rozum americké politiky byla ky. potud budě jejich -jxý ’
světa je hluboce pozna smí odvrátit od ostat vala. Americký jaderný né a výnosné. Od te někde jinde.■
litikáy.v ’souboji- se’ so
menán novou technikou ních
j
dvou, všechny jsou fnonopól je věcí minu otázky je k neutralismu
Spočívala v přílišném větskou- ■’ -diplomacií - vé
válečné vědy a s jejím stejně
:
důležité.
losti, význam leteckých jenom krůček.
spoléhání na- jaderné velké./nevýhodě. ”
vlivem třeba počítat i
Sebemocnější nukleár základen otázkou výviKritisovat americkou zbraně, na úkor ' prostpro budoucnost.
: ní zbraně samy o sobě
V ýňatky ze zapůjčených dopisů, které dostali čtenáři v poslední době z' Československa.
nestačí.
Nedostatek kon
Ztracený rxonopol
’
venčních armád je jed
(Některé byly dávány na poštu v cizině.).,'
Hlavním faktorem po
nou z hlavních příčin
válečné světové politiky
nynější : svízelné situace
byl americký monopol
svobodného světa. Je to
na atomové zbraně. Win
kou evangelia a-Nového zákona-proti . omezení osob
r
•
situace, v níž Spojené ... V ' KANCELÁŘÍCH
ní svobody a. taky majetkové..Přeď, začátkem kaž
ston Churchill nebyl pa
státy nejsou schopny od — Už nlejsem zaměstnána v' ... Všeobecné pro dého školního roku jsou rodiče nuceni, aby nepři
trně.daleko pravdy, když )
porovat jinak než nukle pouštění postihlo i mne. Vyhodili mne, protože jsem hlašovali děti k vyučování .náboženství. Učitelé, pro
tenkrát řekl, že mezi J
árně, ale jaderných zbra dcerou živnostníka a protože mám příbuzné v ci dělávají prověrky každý rok, musí organisovat a
Západem a sovětským
ní se bojí použít ze stra zině. V | Praze prý bylo už dokonce několik sebe navštěvovat velmi-, často schůze,- pořádat přednáš
vražd. Nedivím se lidem. Je opravdu škaredá si ky a organisovat sběr odpadků. Klidný spánek mů
útokem stojí jenom ame
chu před světovým kon tuace. Mám též starost s místem. Schválně Ti opí že být kdykoli přerušen tajnou policií..."
rická atomová-puma.
fliktem. V takovém pří ši část dotazníku, který se vyplňuje, když žádáš
Ruský sputník byl )
...V DOMÁCNOSTECH
padě je ústup jedinou o místo:
převratnou událostí lid- '
’’Prostředí, v němž žadatel vyrůstal.. , Školní — Minulý týden jsem měla-opět milou návštěvu.
možností. Americká vlá
ské vědy. Ale pravým
vzdělání ... Rodiče . . . Sourozenci .. . Další pří
da si tak sama svázala buzní (jtéž se strany manželky), švagři, bratranci Brzy po ránu přišli dva páni, v- civilu, kteří tu ješ
mezníkem světové poli
tě nebyli, a chtěli vědět vše’ o Tobě a taky o X.
ruce a vzala své politice a pod. |(kde žijí, jejich politická příslušnost, styk Řekla jsem jim, že už jsem ■ pověděla všechno při
tiky byl první výbuch
s
příbuznými
v
zahraničí,
jejich
poměr
k
lidově
všechnu : pružnost.
třech návštěvách policie, ale -chtěli to znova. Vza
sovětské atomové pumy
li si taky Tvé dva dopisy. Ptala -jsem se jich, zda
Jako důsledek nutno demokratickému zřízení, zaměstnání) ...”
v roce 1949. Tím oka
Tak si umíš představit, že dnes jen tak někoho
očekávat: ještě agresiv nepřijmou. Všichni, co dříve něco měli, dostali snad nechtějí vědět něco o mně a o: Rawensbruecmžikem ztratili Američa
ku. Byli hodně hrubí,--daleko víc,-než ti v unifor
nější sovětskou politiku, výpověď’. Možná, že si pamatuješ na zlatníka N. mách . . . Starosti o mne nemusíš mít a • piš klid
né svůj atomový mono
Ten
teď
dělá
cestáře
..
.
jež vyplyne z raketové
ně dál. Jak se vždycky. na-. Tvé řádky těším’ Jsem
pol a Rusové začali do
už stará bába, nic jsem neprovedla a mám dost
převahy a poučení mi
... V TOVÁRNÁCH
- hánět vojenskou moc
zkušeností. (Pisatelka byla-.za’ války v koncentrač
nulosti, které ukazuje,
Spojených států, jíž teď
ním táboře, protože měla syna .v zahraniční armá
že Spojené státy neza — Však víš, jak byl X. vždy oblíbený i u dělníků. dě,
pozn. adresáta dopisu).
'
hrozí předstihnout.
I po znárodnění zůstal v podniku jako ředitel a
kročí tam, kde je ne výroba tam šla nejlépe ze všech závodů. Asi po
V ne příliš daleké bu
bezpečí světového kon roce dostal k ruce mladého muže z nějakého praž ZKUŠENOSTI KRAJANKY Z NÁVŠTĚVY’
doucnosti dojde pravdě
fliktu. Příklady: Ma ského ředitelství, s nímž si za několik měsíců vy
ČSR
podobně ke krátké pe
měnili místa. Ten rok po měnové reformě byl pře
ďarsko a Suez.
riodě sovětského mono
řazen ná docela podřízené úřednické místo. Tento — V Československu je velký zmatek -a prověřo
polu na operační inter- . Severoatlantický pakt týden hb dalo ředitelství k disposici. Je mu však vání. Musí se šetřit a hromada .lidí bude- přesuno
kontinentální střely. Jak
Typickým dokladem přes 50 |roků a má to zranění na ruce, takže prý vána na jiná místa. Proto -je tam plno kádrování
nepůjde |ke-stroji, ale má být přeřazen do’jiného a vyšetřování. Jen z ministerstev prý bude propuš
dlouhé to bude údobí a politického
'
významu vo závodu ha nějakou lehčí práci. Chtěl by však zůstat těno 35.000 lidí, což znamená, že ti prověření půj
jak nebezpečné, záleží jenské technologie je tady a žádal proto o místo, které kdysi zastával dou na místa těch, kteří musí do_ dolů, .zemědělství
na příštím postupu Spo vznik a nynější situace děda Y. i (vrátný, pozn. adresáta dopisu). V závod a na lesní práce. A žel, při takových akcích je
jených států.
iSeveroatlantického pak ní radě |se však dozvěděl,, že je to místo hodně každý znervosněn. Mně. už ¿psali všichni známí z
zodpovědné, tak neví, zda je dostane . . .
ČSR, s nimiž- jsem se/.prr 'své -návštěvě-sešla, že
Jejich úsilí musí být tu'.
'
Evropské státy k ně
byli voláni a zda jsem byla v ČSR i já vyšetřo- zaměřeno současně tro- mu.
'■
byly ochotny při ... NÁ VESNICÍCH
vána. Pří takových příležitostech še policie dozví
jím směrem. Musí co stoupit
:
právě pod dešt — Zase byl zahájen generální útok na soukromní i to, co by se snad jinak neprozradilo. Je ml jich
nej rychleji zmenšit a vy- níkem
:
amerického ato ky. Jsme” tu už jen tři, kteří nevstoupili do kol- všech víc než lito.
rovnat sovětský náskok mového
:
monopolu. Za chozu. Žijeme ve vsi jak Robinsoni na pustém
VÝSTRAHY DO CIZINY
ostrově. Lidé se změnili, jakmile podepsali přihláš
ku. Všichni po nás koukají, jako bychom provedli — (Otec - pod cizím jménem - píše 'synovi - na
bůhví cd. Mám v obci .jistě míň přátel než Ty, cizí adresu:) Vážený pane, snad víte o změně, ke
Provádíme veškeré
práce
optické
třebas žiješ v daleké cizině. Je to hrozné, ale snad které nás nyní donutil tlak imperialistů ze Zápa
přesné, rychle a za levné ceny
Bůh dá, že to přežijeme. Všechno Ti nemohu vy du. Je proto docela správné, že je opět nutno kont
psat a api bych nevěděl jak, když se detaily psát rolovat skoro vše, co jde ven i k nám. Korespon
6í. poschodí
nedají. To se musí prožít. Jít však do kolchozu za dence jsem se ujal já. protože ženy často- nemohou
správně pochopit dobu..-. ..Manželka ná Vás stá
těch podmínek, jaké jsou, bylo by ještě horší.
49 Elizabeth St.,
le hodně vzpomíná -,..,
'< -v :
■
r,-.
(roh Flinders Lané) • ... NA ŠKOLÁCH
— Již od ledna nám .nedošel, od Tebe dopis... N. si
Často na Tebe vzpomínáme a jsme rádi, že taky stěžovala, že jí Z, přestal.najednou psát. Na
Melbourne - City J —
jsi ušetřen všeho trápení, které my musíme vy piš obratem, zda jsi . živ a'’ zdrávi (Tři dopisy ' se
trpět. Jak jsem poznal Tvůj charakter, tak bys tu
Telefon MB 4207 ® už stejně nebyl učitelem, protože tak jako za na tedy ztratily, pozn. adr:"odpisu). : '■
— Lidé nyní dostávají dopisy ?tam od vás až .za dva
• Přijímáme ob jed- • cistické okupace jsi nechtěl učit žáky, že je bílé, měsíce. Proto, budeš-li něco psát, -pošlí" doporu
co - je ve skutečnosti černé, tak bys to neučil ani
čeně.
..r ...
- - - hávky také, psštou • nyní.. Je již velmi málo učitelů, kteří neprodali
své svědomí a hrdost za hrstku čočovice. Většina — Zajímá nás . P OUZE ,-,jak se Vám daří a no
. .. -1 ,
: ..
kněží však burcuje ve svých kázáních pod rouš- je u Vás nového., :

Režim za s a h u je....

e
e
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Doc. dr. František Knoepfelmacher z melbournské university:

Hrozba akademické svobodě
Dr. František Knoepfelmacher je českoslovenký uprchlík, který je toho
času docentem psychologie na filosofické fakultě melbouriiské university.
Chtěli bychom tímto článkem dát mu to, co je dávno jeho; Hlas docenta
Knoepfelmachera znamená pro československou emigraci v Austrálii novou
kapitolu na novém bojišti. V posledním desetiletí si českoslovenští uprch
líci v Austrálii zvykli vídat Čas od času v australských tiskovinách plato
nické deklarace, psané mdlou angličtinou, a podepisované mdlými duše,
mi. Dr. Knoepfelmacher je první z nás, kdo se dovedl prosadit na fóru,
jež je nepřístupno většině uprchlíků, a kdo se dovedl prosadit takovým
způsobem, že to, co chce říci, bude slyšeno na správném místě.
Akademické debaty Jacques Maritain je je ”... Na některých uni
prý bývají akademické. ho předním členem. Za versitách á na některých
Je to pověra. Měli by nimi a s nimi pochodují výzkumných ústavech
chom všichni poděkovat nejpřednější jména bo- panuje dnes značný od
dr. Knoepfelmacherovi hoslovců, filosofů, učite por k zaměstnávání čle
za velký kus občanské lů v pořadí, které připo nů komunistické strany.
kuráže, s níž napsal ne míná spíš telefonní sez Souputníci dnes už ne
dávno dva závažné člán nam než kruh přispíva dostávají všechna místa,
o něž si zažádají. Sou
ky do časopisu Austral telů.
Řekli jsme, že akade hlas s hrůzami stalinis
ského sdružení pro kul
turní svobodu. Zmíněné mická debata je někdy mu a maoismu už dnes
Sdružení by se mělo stát velmi neakademická. Pří není neklamným zname
přirozeným střediskem a nos dr. Knoepfelmache- ním skvělosti intelektu
útočištěm těch uprchlí ra do podzimního - čísla a mravní' bezúhonnosti”.
Dr. Knoepfelmacher
ků, kteří by mohli a revue Quadrant je aka
chtěli účinně působit na demicky neakademický. však varuje před jiným
myslící Australany. Dnes Autor jej nadepsal tak, nebezpečným úkazem:
vydává toto Sdružení jak jsme nadepsali náš ”Za každého komunis
dva časopisy : měsíčník článek: ’’Hrozba akade tického bojovníka, který
se rozloučí se stranou
Free Spirit (adresa: GP- mické svobodě”.
Článek svědčí o tom, proto, že se strana snaží
O Sydney,- Box 4714),
a čtvrtletník Quadrant že Australia académica udusit volání o pomoc
je dodnes Abderou. Vě z východní Evropy, pro
na téže adrese.
Australské sdružení dátoři, vyzbrojení solid nášená bezpocbybně děl
pro kulturní svobodu je ním britským vzděláním, nickým přízvukem, zís
totiž jen jednou z mno tu stojí na stráži, aby kává komunistická stra
ha větví, jejíchž kmenem svoboda učení nebyla na nového rekruta: skvě
je mezinárodní a respek ohrožena přízraky špa lého, počestného a ne
tovaný Kongres pro kul nělské inkvisice, tajné poskvrněného středcsiaturní svobodu. Chcete- policie a odkazem zem vovského intelektuála,
li slyšet jména a dáte-li řelého senátora McCart- jejž zláká do strany (ne
bo ještě častěji do kry
se jimi ovlivnit: anglic hyho.
Dr. Knbepfelmacher cích organizací) lesk so
ký básník Stephen Spender je tč. jeho generál uvádí ve svém článku větských laboratoří a
ním tajemníkem. Fran věci na správnou míru štědrost manažérských
odměn a výhod”.
couzský básník v próze prostými větami:

Čtenáři nám píší

PRAVDA O NASEROVI
Snaha Hlasu domova přizpůsobit se novému čes
kému pravopisu narazila v někoISka případech na
odmítavý postoj odběratelů.
Přesvědčte še o tom z dopisu čtenáře J. G.:
Již delší dobu pozoruji, že Hlas domova jmenuje
egyptského presidenta Násír místo správnějšího
Nasser, jak je uváděn v rozhlase a tisku celého
světa. Pokud se pamatuji, uváděl Hlas domova, stej
ně jako pražský rozhlas a čsl. tisk, toto jméno ja
ko Nasser v době, kdy se poprvé objevilo na před
ních stranách světového tisku; bylo by zajímavé
vědět, proč se Hlas domova uchýlil k uvedenému
komolení.
Egyptský president se jmenuje Naser, a na svém
jménu si náramně zakládá. Přes veškerou podob
nost češtině je Naser jméno čistě egyplské. Pozoru
hodná je příbuznost tohoto jména se slovem Masr
nebo Nasr, což znamená ’’Egypt” nebe ’’Egypťan”.
Tak jako my jsme Češi, Slováci a Podkarpatští Rusíni, jsou Egypťané ’’Masraan”, nebo případně ta
ké ’’Nasrani”, -Na tom nezmění nic ani pražský roz
hlas, ani Hlas domova. Není mi známo, zdali se
president Naser opravdu, tak jmenuje, nebo zda
toto jméno- vzal- za vlastní po vzoru velikánů z
východu, jako např. Lenin, Stalin, Molotov - aby
snad svým jménem zdůraznil svou panegyptskou
politiku a dal průchod svému vlastenectví.
\ Stojí ovšem za zmínku, že arabština ¡používá své
ho vlastního písma, a že překlad do latinky je pou
ze fonetický. V angličtině se píší z fonetických dů
vodů dvě ?’s”, což je v češtině zbytečné. Nejbližší

Pro slušného a nor
málního člověka jsou vy
soké školy pramenem
vzdělání. Pro stalimsto,
jak správně vypichuje
dr. Knoepfelmacher, je
kterákoli universita ’’ma
sovou organisací”, které
je třeba se zmocnit jakýmikoli prostředky.
Myslím, že se nemý
lím, když budu tlumo
čit smysl článku stručně
takto: to, čemu se bě’ně
říká ’’akademická svobo
da”, a co je v češtině
daleko přiléhavěji vyjád
řeno slovy ’’svoboda uče
ní”, není zdaleka akade
mická záležitost a nikdy
jí nebyla. Svoboda uče
ní zůstává svobodou tak
dlouho, pokud učitelé
mohou bez překážek ze
vnitř a zvenčí učit tomu,
čemu sami věří, a co si
jejich žáci mohou ověřit
vlastním pozorováním,
vlastními zkouškami a
vlastní zkušeností. Svo
boda poctivě, učit je věc
drahá a neakademická.
Docent Knoepfelma
cher správné poukazuie
na to, že vnější zásahy
do této svobody jsou
málo pravděpodobné ve
společností jako je aust
ralská (ve společnosti
otevřené, volné, jak zní
termín), než ve společ
nosti sovětské, kde svo-'
bodá učení nejen že ne
ní podřízena myšlence
státní, ale kde svoboda
učení a svoboda myšlení

fonetický přepis by byl v češtině asi Nasr, ale já
bych se osobně zastal transkripce Naser, která nej
lépe odpovídá ustálené výslovnosti v našem jazyce.
Pražský rozhlas a čsl. tisk prošel podobným vý
vojem jako Hlas domova. Po několika dnech správ
ného vyslovování dosáhl tehdejší plukovník Naser
u československé veřejnosti 'takové obliby, že rá
zem vážností přerostl a zatlačil do pozadí všechny
politiky domácí i zahraniční. Je všeobecně známo,
že komunističtí pohlaváři jsou: neobyčejně ješitní,
a proto závjstivě hleděli na oblibu, které se takřka
přes noc domohl vzdálený diktátor Egypta. Přemýš
leli tedy, jak jeho vážnost u národa snížit, á hakonec
se rozhodli zkomolit jeho jméno a tak zasít zmatek
mezi lid.
Dalším důvodem změny Nasera na Násíra bylo,
že komunistům neznělo jméno Naser dost břientálně
a egyptsky. |Byli by raději uvítali reakčně buržoasní jména ja|ko Abdul Hamid, Hussein, Eeisal nebo
Saúd, ale jméno pracujícího, či lépe povalujícího
se, lidu jim [bylo na závadu. Souhlasím s komunisty,
že jméno Naser nevyvolá u posluchače či čtenáře
vidinu Egypta, jakou vyvolal před dvaceti léty v
Adině Mandlové Kristián Oldřicha Nového. Milosti
vá paní, šeptal Kristián, Egypt, Cairo, tajemné
město, je večer, hvězdy se třpytí, cikády zpívají,
omamná vůně . ..
Pozoruhodné je, že tažení československých komu
nistů proti jménu Naser je skutečně jenom zále
žitostí ■ československé odbočky internacionály. V ce
lém světě ve všech jazycích stkví se jméno Naser
v celé své egyptsko - české kráse. Dokonce i v So
větském svazu rozhlas i tisk uvádí jeho jméno
správně. Důvodem jistě nebude politická prozíra
vost a zručnost generálního tajemníka Všesvazové komunistické strany bolševiků a šéfredaktora
Pravdy, ale asi jen odlišnost ruského jazyka od češ

Hospoda
Vilém Závada
Mám rád ty pražské hospůdky,
kde sedávají dva a dva.
Nejedí spolu lahůdky,
hovoří jenom očima.

Mám rád venkovské hostince,
do nichž jsem často zapadal,
posedět s lidmi prcstince,
zajisti radost, zapít žal.
Však nejraději mám naši zem,
jež v každý čas se otevře,
hospodu starou pod sluncem,
kde člověk rodí se a mře.

V ní dá se radovat i žít,
jen hýřit ne a dělat dluh.
Hostinský chce tu zaplatit
i světlo sluneční i vzduch.

Z ní člověk nerad utíká,
vždyť kde se s Čechem sejde Čech,
zahřímá posléz muzika
o svatbách, ba i po pohřbech.

jsou vždy prvním ter kové nemají za seboa.
čem útoku se strany dik tak hořkou a tak osobní
tatury.
zkušenost, jako má autor
zmíněného
článku (bý
Je docela jiná věc
valý
student
Karlovy u(ale' docela logická), že
niversity).
Jeho
nepřáte
článek dbeenta Knoep
felmachera (a jeho před lé se poznají po hlase.
chozí kritika knihy ’’Ces Jsou to tito, kdo se roz
ty k míru” . též ve Quad čílí nejvíc, kdykoli za
ranto, léto 1957) mu zní místo lstivě hantýr
získaly řadu kritiků a ky stranického tajemní
ka jasné slovo člověka,
nepřátel.
jenž zatvrzele trvá na
Jeho k r i t i k o v é. tom, že vše záleží na poc
pokud pocházejí z de- tivém a soudném myšle
m o k r a t i c k ý c h řad. ní, s nímž se má a mu
se domnívají. že dr. sí vypořádat každá by
Knoepfelmacher kreslí tost, postižená tak zva
obraz příliš černě. My nou svobodnou vůlí.
však víme, že tito kriti
jun

tiny, jež má za následek, že nyní již slavné jméno
egyptského diktátora neinspiruje široké vrstvy so
větského lidu. Chtěl bych zdůraznit, že je to jeden
z vzácných případů, kdy si českoslovenští- komu
nisté dovolili se odchýlit od úřední mluvy velkého
ochránce, učitele a bratra. Lituji jen, že tato dů
ležitá událost ušla vynikajícím znalcům bolševic
kých systému ve svobodném světě. Jistě' by v této
úchylce viděli zárodek vlastní cesty českosloven
ských komunistů k socialismu a vzniku českoslo
venské titovštiny.
Chtěl bych ještě připomenout, že Naser není roz
hodně jediné egyptské jméno s významem v českém
jazyce. Podobných jmen je v Egyptě a arabském
světě víc. Vzpomeňme jen, jaké rozpaky způsobil
československému rozhlasu a tisku Naserův před
chůdce Naguib podobností svého jména s českým
’’nákyp”. V tomto případě však nedošlo ke komolení,
jelikož český význam jeho jména měl ohlas nanej
výš mezi cukráři a pekaři, ale nevyvolal nadšeni
v širokých vrstvách národa.
Je mc-žné, že třeba zítra se objeví na prvních
stranách světového tisku jiné jméno, které by mohlo
urazit estetické cítění redakce. Pokud jde o čsl.
rozhlas a Rudé právo, uznávám, že musí dbát, aby
oblíbenost domácích bolševiků jako Novotného, fiuriše, Kopeckého a Vodsloně neklesla. V cizině však
není pravděpodobné, že by^plukovník Naser předčil
v popularitě čelné představitele našeho- exilu, nebo
že by ho snad chtěla exilová obec vidět v Radě
svobodného Československa. Je tedy zřejmé, že dů
vody, které vedou československé komunisty ke
komolení jeho jména, jsou v exilu neplatné, a pro
to by bylo vhodné, aby se náš exilový- tisk) pokud
tak' již neučinil, zase vrátil ke správnému psaní je
ho jména - Naser.
J. G., Collingwood

26. 5. 1958
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Z článků československých výt varných a literárních kritiků

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SYDNEY
dovoluje si Vás pozvati na

V červáncích kocoviny
Přes všechnu snahu kulturních policajtů, kteří se vytrvale ¡snaží udržet socialistický realism nad
vodou tam, kde tone, a znovu nastolit, kde byl svržen, svědčíj kulturní rubriky čs. novin o nebýva
lém množství polemik (a nefalšovaných). Polský literát Zdislaw Hierovski, který byl nedávno v Čes
koslovensku, poznamenal, že mu kulturní život v Československu dnes připomíná první údobí sovět
ské ’’oblevy” a Ehrenburgova ’’Tání”. Něco na tom je. Máme ! totiž doklady.
je tento velezrádný úryvek:
Proti abstraktnímu umění
’’Lidstvo je v nebezpečí, pokrokové síly se orga-'
Bratislavský časopis Předvoj i>_Padl 17.- dubna nizují a sjednocují. Ale tím není vůbec vyřešena
výstavu obrazů mladého slovenského modernisty Mi problematiků vnitřního života těch, kteří se toho
všeho účastní.. . Člověk není sestrojen tak, aby
loše šimurdy:
’’Neviem, kto by sa cítil dobré obklopený Samý se hodil jen:k svému sociálnímu určení.. V tom oka
mi takovými obrazmi, menovite takými, ako je mžiku, kdy začneme jeho sociální funkci brát za to
obraz Zajtra. Myslím, že takáto malba: nemóže byť jediné pozoruhodné, už není člověkem. Mění se na
ani cielom ani východiskom socialistické] umelec- pouhý nástroj čehosi”.
ke j avantgardy... Ak by bolo možno viesť pa
A proti socialistickému realismu
ralelu výtvarného umenia s filozofiou, nemohli bysme takúto malbu klasifikovat’ inak áko subjektiA člověk cítí, s jakým gustem si otiskly Literár
vizmus alebo ešte lepšie
ní noviny z 19. dubna interview s Michajlem Šonejedného ctitela týchto
lochovem, který- se o socialistickém realismu vy
chodníčkóv” a to nielen
jádřil takto)
staršími výtvarníkmi...
’’Teorie riení mou oblastí. Jsem prostě spisova
núť obrazy typu Zajtra a
telem. Povífn vám však historku o tom, jak jsem
zícií socialistického realizmu, ale aj z kultumo - se setkal s Alexandrem Fadějevem ... Položil jsem
politických pozícií, pre ich objektivistický charak mu podobnou otázku. Zeptal jsem se ho, co by řekl
ter”.
na přímou otázku, co je to socialistický realismus.
Odpověděl: ’’Kdyby se mne na to někdo ptal, musil
Proti komunistickému kýčaři
bych říci podle nejlepšího svědomí: čert ví, co to
Výtvarná práce referuje 5.4. o výstavě obrazů: vlastně je...”
’’Trapným případem je nutno nazval lo, co před
A nakonec z téhož interview šíp, namířený do
vádí Dalibor Pokorný. Není to jméno neznámé- Je řad stranických teoretiků a kritiků. Na otázku,
ho zdatného obchodního nadání si všimla kritika zda pokládá Šolochov svá díla za socialistický rea
(naneštěstí ovšem nikoli umělecká) v Rudém prá lismus, odpovídá:
vu. S jeho průbojným publicistickým talentem nás
’’Když mi-.tuto otázku kladete, rozpomínám se,
pak jeden čas dosti horlivě seznamovala Kultura. že, marxističtí teoretikové prohlašovali postupně
Na výstavě se odhalil jako malíř nenadaný, potá má díia za díla kulackého spisovatele, později jsem
cející se na pomezí, kýče a plytkého diletantství. byl u nich ’’kontrarevoluční” spisovatel a v pos
Názorově neprůbojný, nedosahuje po řemeslné strán- ledních letech se zase říká, že jsem byl celý život
Ae ani po kotníky kterémukoliv z tak často kriti- socialistický realista”.
.
G., Paříž
sované skupiny Radových žáků. Obrazy jsou místy
ještě horší než rámy nevhodně vybrané, fušersky
a necitlivě tónované”.
b

Proti nakladatelské politice

Týdeník Kultura ze 17. dubna poznamenává k
novému vydání Steinbeckových Hroznů: hněvu:
’’Škoda, že Pilných jedenáct let zůstávaly Hrozny
hněvu stranou zájmu. A přece ve sporech, vede
ných literárními kritiky a theoretiky, byly by Hroz
ny htiěvu závažným argumentem ve prospěch so
cialistického realismu, silnějším -třeba než mnohé
knihy Howarda Fasta”. '
Proti zrádným spisovatelům
Howard Fast totiž dezertoval. Totéž udělal mla
dý polský spisovatel Marek Hlásko, poctěný ještě
letos v lednu státní cenou. Nechrne mluvit Rudé
právo z 27. dubna:
’’Hlásko se stal politickou sensací ná tržišti pro. tikomunistických kramářů Západu... Vzpomínám
si, jak před řadou měsíců vznikly spory o Hlaska
i u nás. Některým se zdál novým a objevným ...
Měsíčník Host do domu v polemické obraně ozna
čil Hlaska za ’’největší naději současné polské li
teratury” a plísnil ’’mnohé čtenáře u nás”, kteří
se na tyto povídky nedovedli podívat ”bez mora
listných předsudků” ...
Proti duševní glajchšaltaci

Zdeněk Heřman napsal v časopise Květen pole
miku o politické poezii. Rudé právo s hrůzou citu-

KR ÁTCE Z EXILU

— Čs. filmový kamera
man a lyžařský závodník
Jiří Koblaša Opustil v
Řecku rumunskou turis
tickou loď a požádal o
asyl.
— Shromáždění porobe
ných evropských národů
skončilo pětidenní zase
dání ve Štrasburku.- V
provolání ke svobodné
Evropě žádá, aby byla i
za Železnou) oponou apli
kována konvence na ochranu lidských práv a v
telegramech zahraničním
ministrům států NATO
upozorňuje na nebezpečí,
kdyby z event. konferen
ce na nej vyšší tirovni by
ly vzaty otázky, týkající
se.osudu porobených ze
mí.
— Bývalý redaktor Den
ního Hlasatele dr. V. Wofek zemřel y Chicagu.
— V Klubu ^lovákov exulantov v Chicagu bym

uspořádána vzpomínka k
výročí smrti generála M.
R. Štefánika, na níž pro
mluvil ing. Papánek.
— Na Schmie v Zásad
ním Německu byla uspo
řádána konference mezi
národní YMCY - YWCY.
V čs. delegaci byli: Pře
mysl Pitter, dr. J. Měš
ťan, J. Mazura, J. Hub
ka, M. Berná a j.
— 7. až 10. července Při
jede do Lourdes výprava
čs. krajanů z USA a Ka
nady, vedená opatem L.
Ondrákem z Chicaga,
níž se připojí Čechoslo
váci z různých zemi Ev
ropy.
— J. Sládek obre vil v
Mnichově vydávání listu
’’Vítr” jako ’’hlas
tých uprchlíků krajanům
k

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v sobotu 31. května 1958 v 7.30 več.
v sálech Maccabean Halí, Darlinghurst
Od 8.30 do 9. 30 kabaretní pásmo
Orchestr Z. Vymyslického a rytmická skupina
J. Javorníka hrají k tanci do 2 'hod. ráno.
Reservování míst: YX 7874 (Křépela) a FA 2027
(Čáp)
Vstupné' 15/-

Rada svob. Československa
Výkonný výbor RSČ konal zasedání ve dnech 10.
a 11.. května ve Washingtone. Po. posmrtné .vzpo
mínce na zesnulého člena zastupitelstva Jana Neheru. byla podána zpráva o činnosti, provedena řada
delegací na podniky exilů jiných národů, pojedná
no o mezinárodní situaci a nynějších poměrech v
ČSR. Výkonný výbor se dále usnesl, provésti v rám
ci stanov doplnění organisace. RSČ a předložití
zastupitelstvu návrh na doplnění počtu členů zastu
pitelstva z řad exilových pracovníků. Byl zřízen
početný Sbor stálých spolupracovníků RSČ. Úko
lem tohoto Sboru je obstarávali - individuelně ne
bo ve skupinách - různé úkoly, vyžadující odborné-.
ho zpracování. RSČ bude nápomocna korporacím a
institucím při organisování vzpomínek k 40. výročí
vzniku ČSR a chce vydat anglickou informační
publikaci o ČSR. Výbor pojednal o situaci čs. uprch
líků, zejména v Německu,' chce usilovat o dobré
čs. učebnice pro děti. K umožnění dalšího rozvoje
soustavné činnosti RSČ zahájí veřejnou sbírku. V
souhlase se stanovami jmenoval Výkonný výbor v
řadě států . pověřence RSČ. Předseda zastupitelstva
byl požádán o svolání schůze zastupitelstva RSČ,
aby mohly být provedeny potřebné volby a projed
nány aktuální otázky a úkoly RSČ.
RSČ Washington

ve světě”.
— ’’Hnutí mladých čs.
křesťanských demokratů
v exilu” pořádalo výroč
ní sjezd v Ingolstadtu v
Německu.
— Předsedou Čs. národ
ního sdružení v Kanadě,
odbočky v Quebecku, byl
zvolen Jan Tvrdoň.
— Člen řádu Saíesiánů
profesor M. Hřonek byl
jmenován osobním tajem
níkem argentinského bis
kupa v Comodoro.
— Podle hlášení za mě
síc duben navštěvovalo
čs. národní školu pro No
rimberk a okolí ve Válce
55 dětí. Z toho 19 chodi
lo do mateřské školy. V
květnu pořádala škola
oslavu ’’Svátku matek”

a zahájila s dětmi přípra
vy pro letní tábor v Koenigsteinu nacvičováním
národních písní, tanců a
lidových zvyků.
— Baťova společnost za
hájí v brzké době stavbu
továrny na obuv na po
zemcích bývalého velko
statku Wells Park, jz. od
Dandenongu. Viktorián
ský min. předseda ozná
mil, že po zahájení pře
vozu má zaměstnat Ba
ťova melboumská továr
na 300 až 500 osob.
— ’’Sdružení lidí dobré
vůle” v Západní Austrá
lii má každou druhou so
botu v měsíci schůzkv v
YMCA; Murray St„
Perth. Všichni krajané
vítáni.
Č/JK/ND

Inzerát

VOLIČŮM

VE

VIKTORII

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIÍVADLO V MELBOURNE

Vás srdečně zve na

ODPOLEDNI CAJ
který pořádá

■ v neděli dne 1. června 1958 od 4. hod, odp.

v St. Michael Halí, Brougham St., Nth. Melbourne
■ K tanci hraje orchestr kapelníka TOMANA
RESERVOVANÍ STOLŮ: UL 6 082 (Třemi)

SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth Str„ číslo 49, 50, 51, 52, 54, 5
zastávka 19
Další odpolední čaj pořádáme 6. července 1958

V sobotu dne 31, května budou volby do ’viktoriánského státního parla
mentu. Političtí uprchlíci ze zemí za Železnou oponou, kteří mají v Austrá
lii volební právo, splní svou povinnost v boji proti komunismu, když
svým hlasem podpoří kandidáty DLP (Democratic Labor Party). •

Na kandidátní listině jsou vedle jmen jednotlivých kandidátů prázdná
okénka, do nichž je nutno při hlasování vepsat čísla, označující pořadí
volených kandidátů. Všechna okénka musí být vyplněna.
■Pořadí kandidátů opište ze žlutých -lístků (”How-To-Vote Tickets”),
které dostanete před vstupem do volební místnosti.

VOLTE ANTIKOMUN1ST1CKOU

DEMOCRATIC LABOR PARTY(DLP) !
Autorizoval: Mr. F. M. Dowling, 560 Lonsdale St., Melbourne

26. 5. 1958

Dopisy redakci:
VÝZVA ČS. ORGANISACÍM
— S ohledem na mezinárodní politickou situaci a
možnost konání vrcholné konference čtyř .mocností
nesmíme promarnit příležitost a musíme; dbát, aby
se zase nejednalo o nás - bez nás jako, kdysi v Mnichove. Právem se obáváme, že jsou snahy zachrá
nit mír a dočasnou pohodu západních zemí na ukor národů za Železnou oponou.
Spolky čs. demokratickýc exulantských organisací, sdružené v Koordinačním výboru, se při ve
řejném projevu 2. května v Chicagu rozhodly, burco
vat exilovou i krajanskou veřejnost uveřejněním
výzvy, aby byla na stráži a nedopustila, aby národy
za Železnou oponou byly odepsány ve prospěch ko
munismu. Žádáme Vás, abyste se k tétc>. akci při
pojili a vyzvali všechny krajanské organisace Vaší
země, aby požádaly presidenta Spojených států...
a představitele Vašeho státu:
1./ aby diskuse o tak zvaných satelitních státech
byla dána na pořad jednání vrcholné schůze,
2;/ aby západní státy za žádných okolností ne
uznaly dnešní řád v našich zemích za trvalý stav,
/ aby západní státy především ■ důrazně žádaly
3.
ve všech zemích za Železnou oponou provedení svo
bodných voleb pod mezinárodním dohledem.
Za: Koordinační výbor čs. dem. exil, organisací v
Chicagu: A. L. Nehasil, Dr. M. Ferjenčík.
VÝCHOD A ZÁPAD
— Západ je klidný - v Austrálii, krajanský. Mnoho
našich lidí odjelo, ale noví zase přicházejí a tak
to jde dokola. Jenom, prosím vás, nám neposílejte
lidi od vás, z východu. Musím se stále a stále pře
svědčovat, že Východ je zrádný a falešný. Přišel
jeden občan. Moc hezky to tady vedete,, říkal, na
Východě to není ani z polovice tak dobré. Upozor
nil, že je zástupcem firmy, která prodává encyklo
pedie a mimo to, že on ještě ’’dělá” v obrazech.
Ujistil mne, že zaručeně prodá každý obraz á že
bych mu měl nějaké svěřit. Byl listopad a do vá
noc prý je určitě prodá. Po dlouhém váhání jsem
mu svěřil 7 obrazů a od té doby čekám. Ty vánoce,
kdy měl přijít říct výsledek, byly v roce 1956! Psal
jsem mu, ale zmizel prý ve východních státech, od
kud sem přišel. Jmenoval se Š., tak to alespoň ří
kal. - A pak zase přišel jiný pán: velice; příjemný,
sečtělý a zcestovalý.. Má prý v Západní Austrálii
práci a zda by si mohl pronajmout pokoj. Nu tak
ano. Jezdil rybařit, obdivoval se krásáňl Západní
Austrálie, bavil se dobře a náramně rád pil mléko.
Má prý dovolenou, pracovat bude až po dovolené.
Potom bylo v pokoji několik dní velké ticho. Tak
jsme, nesměle zaklepali, pak směleji, potom jsme
otevřeli dveře a hle: příjemný pán z Východu už
tam nebyl. Pochopitelně že nezaplatil, avšak zato
si vzal na památku nějaké naše věci. Zbylo po něm
jen asi 50 prázdných lahví od mléka.
J. K. Perth

HLAS DOMOVA

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. CÁP- krejčí
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

PHONE:

FA

Priv. FU 6662

Í3Ó6
5:

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů

Malování

O'BRIENS LANE,
K.

EAST SYDNEY

V.

HYRSAL

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Central Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání líodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Za důvěru jakost!
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH

DE LUXE FURS
136 Pitt Št. (4. poschodí), Sydney - City
)Telefon BL 3196
Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
povlaky, též sypky a damašek (160 cm je 63”)
K dostání pouze u firmy

ROSE
38 Washington St., BEXLEY, Sydney, NSW
(Stanice Rockdale)
Telefon LW 1220

KOPANÁ V SYDNEY
Praha - Canterbury Mark&ville 4:6 (3:5)
Střetnutí nejlepšího australského klubu s nejlep
ším ’’kontinentálním” mužstvem přilákalo 5.300 di
váků, kteří viděli zápas, označený místním tiskem '
za nejlepší klubové utkání dosud sehrané v Sydney.
Canterbury byl lepší celek, ale vítězství bylo
šťastné. Zbytečná branka v první minutě (bývalý
trenér Prahy dnes trénující Cant„ je znám svými
plány na gól z výkopu), dvakrát nastřelené břevno,
dvě vyložené desítky, které soudce Praze upřel, a
zkrácení zápasu o 6 minut v době, kdy Praha měla
převahu, rozhodly o výsledku.
Dobře hlídaný Baumgartner vstřelil všechny bran
ky Prahy z dálky, dvě aspoň z 35 metrů. Jedna z
těchto bomb byla tak prudká, že ji brankař neudr
žel a míč se mu vytočil z rukou.
Praha- Gladesville-Ryde 0:0 (0:0)
Před 3.500 diváky získala Praha se štěstím jeden
bod. Tyč (3x), skvělý výkon Lorda v brance a ne
stárnoucí Toulá (téměř 40 jar) zachránili Prahu od
velké porážky. Gladesville měl aspoň 10 vyložených
brankových posic, Praha sotva dvě. Záloha v novém
složení Šchopf - Hiron - Purcell byla nejslabší řa
dou Prahy. Je nepochopitelné, proč Ostružka, který
od začátku sezóny hrál se zdarem v záloze, byl
postaven na. pravé křídlo. Útok byl rozleptán slabou
hrou Gasťa.
Pořadí po 8. kole: 1. Hakoah, 2. Corrimal, 3. Aubum (po 11 bodech), 4. Praha (score 20:8), 5. Gla
desville, 6. Canterbury (po 9 bodech). 31.5. hraje
Praha s Auburnem, 7. 6. doma s APIA.
-ar

KOPANÁ V MELBOURNE
Slavia - Brighton 3:0 (0:0
V zápase proti poslednímu klubu získala Slavia
snadné dva body a dostala se do čela tabulky, pro
tože Hakoah prohrál s Morelandem 0:2. V prvním
poločase se Slavia nemohla prosadit proti silnému
větru, ale po přestávce se usadila před soupeřovou
brankou a měla smůlu, že nedala více branek. Tři
rány se odrazily od tyče. V útoku Slavie hrál opět
(letos poprvé) Gottesman, který vstřelil první bran
ku v osmé jún. druhého poločasu. Zbývající dvě
dal Cook v 2o. a 36. min.
Slavia - Hellenic 4:1 (1:1)
Hellenic hrál bez nejlepšího hráče Karajyanise, a
po surovém zákroku v první půli o deseti lidech
(b£Z v vyloučeného pravého obránce)., Slavia měla
po většinu zspssu přev&nu, s. jon silný vítr5 ostrá
h.ra soupeře q smůla 11 připravily o větší vítězství.
V první půli, kdy nraia proti větru, se Slgyia ujala
vedení v 12. mm. brankou Bella. Hellenic vyrovnal
ve 24. minutě. Ve druhém poločase skórovgíi Cook
ve 14. minutě z penalty, Gottesman ve 35. min. a
5 minut před koncem Cook, z Gottesmanovv akce.
Reserva Slavie porazila v prvním zápase Arm
strong Cupu George ’Cross 5:4.
?•. června hraje Slavia na olympijském stadiónu
svůj nejauiežitější zápas proti Hakoah. kteří- je
xavontem soutěže.
'
_g_
S. K. SLAVIA MELBOURNE
členy _ a ~ příznivce na ČLENSKOU
která se bude konat v neděli dne 1. červ
na 19o8 od 11. do 13.30 hod. v St. Michael Fall
Brougham St., Nth. Melbourne. Na programu - jsou
zprávy ^činovniků za uplynulých 6 měsíců, rororao příští činnosti klubu a volné návrhy. Těšíme
se na Vaši účast.
Výbor S. K. Slavia

ZTRÁTA ZTRACENÉHO SYNA
(k článku ’’Návrat ztraceného syna”, HD 7/VIII)
— Jeden pán byl ve světě a nikde se mu nelíbilo.
Tak již jen sčhází říkat (s nedůvěřivým pohledem
ovšem):: Australia, best country in the world, eh?
Nice cup of tea, isn’t it? Naučit se jisti smradla
vou vařenou beraninu, zapít to plonkem či ” nej
lepším pivem na světě”, Slovní rejstřík se nesmi
skládati z více než 3Q. slov, nesmí scházeti f. bl. b.
za každým pátým. V sobotu zajít na dostihy či ’’foot
ball’ s šišatou merunou a v neděli (zvláště v zimě)
čuměti na umouněnou stěnu plesnivého bungalovu,
či jít navštívit otráveného přítele. Pak je ideál ži
vota v Austrálii splněn. - Lituji jen, že mi to trva
lo celé čtyři roky, než jsem vystřízlivěl a- odejel
— Má se jmenovat ’’Česká revue” a jeho adresa je: sem do země špinavých činžáků..
GPO Box 1873, Sydney, NSW, kancelář; v č. 186,
’’Neaklimatisovaný Čechoslovák”, San Francisco
Forbes St., Darlinghurst, NSW. Z náborového oběž' niku připravovaného listu, podepsaného redakto
rem Č. Skácelem, vyjímáme: ’’...Vytkli jsme si
vydávati slušný, nezávislý časopis, vysoké úrovně
a obracíme se na Vás dnes s výzvou o spolupráci...
-Potřebujeme v každém větším městě diístributéra,
redaktora - spolupracovníka, který by vypracoval
pro svůj kraj, město, zemi, vlastní přílohu, kde
našli by krajané zprávy lokální, spolkové, hospo
dářské, cestopisné. Taková příloha musí ;být doto
vána vlastní tamní insercí, aby její náklad byl uhra
zen. Mimo to hledáme stálé dopisovatele pro rubri
ky: Boj proti komunismu, Politické úvahy, Komen
táře, Politické přehledy, Zprávy ze svobodného svě
ta, Zprávy z ČSR, Literární svět, Kulturní hlídka,
Hudba, Sport, Zábavná příloha, Cestopisné obrázky,
Význační krajané, Úspěšní podnikatelé, Krajané od
borníci a Společenské události. Poslední ¡4 rubriky
. pozůstávají z osobních článků, na které musí každý
dotyčný finančně přispěti. ”... Jak se lze dostat
do některé z posledních 4 rubrik, vysvětluje objed
nací list: stačí zaslat fotografie, ’’stručně Uvést svůj
životopis, dosavadní činnost, svoje snahy, poslání,
cíle a svůj program” a rozhodnout se- pro význačné
krajany, úspěšné podnikatele, krajany odborníky
nebo společenské události. A pak ještě zaplatit 30/s za^každou fotografii a £ 8/-/- až 10/-/- za uve
NEJVĚTŠÍ SKLAD LYŽAŘSKÝCH POTŘEB V AUSTRÁLII
řejnění článku, podle jeho délky, resp. podle účtu
Napište si o náš seznam na rok 1958
České revue.” Podrobnější informace si vyžádejte
267 ELIZABETH STR., SYDNEY, NSW. — Telefon MA 9383
ná hořejší adrese.

Nový časopis v Sydney

kontinentální
lékárna

ž,

S
, 13,. Darlinghurst Rd.,
' Kings Cross, .NSW.
;
_ FA 3476
Otevřeno denně /i v ne
děli/ do 8 hod. večer
•Všechny evropské léky
.Balíčky s léky do Evr..'
-«.«J’5' nejlaciněji!
c
někdo BY se S VA-

MI RAD SEZNAMTE!
Seznámíme Vás dooisem js příslušníkem
opačného pohlaví.
čište na:
MILTON’S Dpt. K 40,
Box 2871, G.P.O. Syd
ney a udejte všechnv
podrobnosti. Odpovíme
Vaší řečí. Pošleme
ZDARMA
a nezávazně brožurku
v obyčejné zalepené
obálce.

26. 5. 1958

- HLAS DOMOVA

-8-

■

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí Karel Janovs k.ýi Mnichov
V:

Kopaná v Československu a jinde
Po 32. kole (předposledním) je v čele první čs. ligy Dukla Praha se 39 body před Slovanem
Bratislava se 37 body. Třetí je Spartak Praha Sokolovo a čtvrtá Rudá hvězda Bratislava. Oba
mají po 36 bodech. Do 2. ligy sestupují Hradec Králové a Kladno. V příštím ročníku bude mít
neivyšší čs. fotbalová soutěž 14 klubů (až dosud 12). Do 1. ligy postoupí z druhé ligy skupiny
A s velkou pravděpodobností Spartak Stalingrad Praha (bývalý Bohemians) a Ústí nad Labem,
ze skupiny B (moravsko - slovenské) dvě z těchto mužstev: Žilina a Jednota Košice (mají po
40 bodech) a Trenčín se Zlínem (mají po 38 bodech).
Utkání 31. 'a 32. kola: Prešov - Hradec Králové 1:1. Jedinou branku ČSR dal vé 35. minutě .záložník
1:2 (!), Trnava - Dynamo Praha 1:1, Kladno - Ru Buberník. ČSR hrálo v sestavě:. Stacho, - Popluhar,
dá hvězda Brno 0:1, Spartak Praha Sókolovo - Dy Novák, - PÍuskál, Čadek, Buberník, - Dvořák, Sche
namo Praha 1:0, Slovan Bratislava 2:1, Dukla Pra rer, Borovička, Zikán, Kraus. Ve 2. poločase vystří
ha - Kladno 0:2, Pardubice - Prešov 4:1, Rydá. hvěz dal brankáře Stacha bratislavský Schroif, za Čadka
da Brno - Hradec Králové 1:0, Slovan Bratislava - hrál Mráz, na pravé spojce Farájzl a na levé MolTrnava 1:1 a Dynamo Praha - Rudá hvězda Bra nár.
tislava 3:0.
V BRNĚ: ČSR - BURNLEY 3:0: V dalším příprav
Spartak Praha Sokolovo - Dynamo Praha 1:0 ném utkání^ zvítězili čs. fotbalisté nad předním muž
Na hřišti Sparty na Letné bylo sehráno již 149. stvem 1. anglické ligy Burnley po dobrém výkonu,
utkání letenských soupeřů, ze kterých 72. vyhrála zvláště ve'2. poločasu, 3:0'. Utkání sledovalo 50.000
Sparta. Zápas byl hrán v rychlém tempu a měl diváků. Střelci branek: Gajdoš,. Molnár a Zikán.
průměrnou úroveň. Spartak, který zvítězil zaslou
MEZISTÁTNÍ FOTBALOVÁ UTKÁNÍ:
ženě, hrál v této sestavě: čtvrtníček, - Starý, LeiV BuenostAires: Argentina - Uruguay 2:0, vHálfer, - Hejský, Procházka, Kokta, - Pazdera, Jareš,
1 Svoboda, Hertl, Kraus. Dynamo Praha (Slavie) singborgu: Švédsko - Švýcarsko 3:2, v Bělehradě:
nastoupil s touto jedenáctkou: Dolejší, - Hildebrant, Jugoslávie - Anglie 5:0 (!!!) a v Sofii: Bulharsko B
Andrejkovič, - Vlasák, Kolman, Nedvídek, - Urban, - Jugoslávie B 2:3.
Hovorka, Svoboda, Hercík., Pešek. Návštěva 30.000 Letošní mistři nejvyšších evropských fotbalových
diváků.
soutěží a účastníci příštího 4. ročníku poháru
evropských mistrů:
V Bratislavě: ČSR - Gritnsby Town 1:1 (1:0)
V Bratislavě měli čs.. representanti pro mistrov Francie: Stade Rems, Rakousko: Wiener Sportství světa ve Švédsku další přípravný zápas, ve klub, Anglie: 'Wolverhampton Wanderers, vítěz An
kterém bylo jejich soupeřem. mužsvci 2. anglické glického poháru: Bolton Wanderers (porazili ve fi
divise. Čechoslováci tentokráte neuspokojili, hlavně nále Manchester United 2:0), Švýcarsko: Young
vázla střelba, a ačkoliv byl konečný poměr rohů Boys Bern, | Itálie: Juventus Turin, Španělsko: Real
17:2 v jejich prospěch, skončilo utkání nerozhodně Madrid, Belgie: Standart Lutych, Skotsko: Hearts
of Midlothian.
V semifiqále poháru evropských mistrů zvítězil v
Manchesterů loňský anglický mistr Manchestr Uni
ted nad vítpzem italské ligy AC Milán 2:1. Odvet
»
— V Ženevě pokračovalo mistrovství Evropy a svě ný zápas sé bude hrát v Miláně.
ta v .terénních závodech motocyklů o Velkou cenu
Švýcarska. V závodě do 250 ccm zvítězil Čecho
LEHKÁ ATLETIKA
slovák Čížek před Italem Oestorllo, 3, Ron (ČSR),
Ve
Východním
Berlíně tiky rozhodla s okamži
4. Carolli (Itálie), 5. Roučka (ČSR), '7. Hamršmíd
(ČSR). Po tomto závodě je v Evropském poháru se sešli přední vytrvalci tou platností o zákazu po
toto pořadí: 1. Čížek (ČSR) se 14 body, 2. Mueller z 1Ó států k tradičnímu užívání zvýšené podráž
(Západní Německo) s 8 body, 3.. Ron (Českosloven ■ běhu a chůzi na 25 km ky (kopyta) při skoku
sko) rovněž 8. bodů, 4. Oestorllo (Itálie) 6 b., pá ’’Napříč Berlínem”; Pěk vysokém.
Československý výškař
tý Roučka (ČSR) s pěti body, 7. Hamršmíd se 4 ného úspěchu zde dosáhl
body.
i.
: (SH československý atlet dr. Lánský skočil při kontrol
— V Bratislavě podlehlo československé košíkář Pavel Kantorek, který ních závodech lehkých
ské národní mužstvo representantům Maďarska vyhrál běh na 25 km v atletů v Praze - Vysoča
71:75 b. V Brně prohráli maďarští basketbalisté, čase 1:20:30 hod. před Fi nech 206 cm, při ligovém
kteří hráli pod hlavičkou Budapešti, s brněnským nem Kotiloú. V chůzi na lehkoatletickém utkání
25 km protrhl cílovou Spartak Praha Stalingrad
výběrem 68:83 b.
— V Bernu zvítězilo v Davisově poháru Švýcarsko pásku Němec Max Weber. - Brno pak nový česko
Čechoslovák Skřont byl slovenský rekord výko
nad Rakouskem 3:2.
nem 207 cm. (Skákal bez
— Drobný byl poražen ve finále turnaje' v Shir- 11.
Ústřední sekce čs. atle- ’’kopyta”.)
ley Park Angličanem Pickardem.
— V čele čs. ligy pozemního hokeje o 1J. hráčích
je Stadión Praha s 11 body před Hostivaří a So
Vysoce kvalitní švédské
kolem Mnichovice.
iJiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinminiHiíniHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiii
POTRAVUSTY, TEXTILIE, VLNU, KUŽIVO ATD.
= TELEVISORY, RÁDIA, LEDNIČKY, PRAČKY
zašleme za Vás spolehlivě
E
a elektrotechnické přístroje a potřeby
X za hotové neb na splátky dodá i opraví
kamkoliv de Evropy
E
J* P H I L I P
Rádio <• Electrical,
SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
| 119 Gatdenvale Rd., GARDENVÁLE, Vic.
' 33. William Str., Melbourne
E (1- stanice za st. Elsternwick) Telefon XM 2542
Telefon MB 3094
E
Dříve závod v Praze XII.
Vyžádejte si náš ceník
' SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
■«
li
PORT MEL,BOUŘNÉ
Všechny
licencované práce instalatérské
srdečně zve na
Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply
novodů, střech, žlabů, okapových rour, fcanalisace
JAN V L A C H, instalatér
kterou pořádá v sobotu 7. června 1958

- - Ve zkratce - -

TANEČNÍ ZÁBAVU
v Empire Ballroom, 386 Chapel St., PRAHRAN
Předprodej vstupenek a inf.: LA 4185 (Piek) ’

69 West St„ GLENROY, W. 9, Vic.
Na požádání Vás navštívím á sdělím rozpočet

Františka Skřivánka, nar. 1934, Pavla Segala z
Mor. Ostravy hledá přítel z USA, Vladimíra Ryb
níčka nar 1925, VI. Kolmana (Kanada?),' Zdeňka
Schindlera z Ostravy nar. 1929, Antonína Dlouhé
ho (Sydney?) a Ivana Janačika z Turč. Sv. Martinu.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim,' kdo
se na. ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.
Malý oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tučrrou 1/6.
ČECH Z MELBOURNE
v . slušném postavení, 37
roků, by se-rád seznámil
se ■ slečnou neb paní(event. s dítětem) z Aust
rálie . neb ze zámoří (té
by umožnil přistěhová
ní). Nabídky na zn. ’’Bu
doucnost” do HD.
BYT PRO MANŽELE v
Richm. zdarma zá úklid
domu. Žena má vařit ve
vlast, režii pro 10 až 11
nájemníků (každý z nich
platí za jídlo £■ 3/10/týdně). Volejte JB 3841.
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ničení,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(MelbJ XL 2421

Redakci došlo:

ARCHA, kulturní revue,
ročník I. svazek. 1. Vydá
vá Kulturní referát Vý
boru čs. politických uprchlíků v Německu,
.Muenchen, ■ ' Gabelsbergerstr. 36/1., řídí dr. Ant.
Kratochvil s kruhem spo
lupracovníků. Autoři
prvního svazku: Jiří Kov
tun, ďr. A.- Kratochvil, F.
Listopad, dr. Š. Osuskv.
P. Fitter, Z. Rotrekl, Z.
Rutar, dr. P. Vlašim a dr.
P. Želivan. Stran . 36,
předplatné DM' 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně.
SBORNÍK ’’BOHEMIA”
č. 3, vydavatel V. Pekelský, adresa: Koeln-Ehren-

58, Deutschland. Stran
76, cena 4.- DM.
A GEM FOR THE CA-'
NÄDIAN MOSAIC. Pic
tures of the life and the
work of Canadians of
Czechoslovak Origin.
Published by Masaryk
Memorial Institute, 212
Listárno
Cowan Ave.. Toronto,
Ont., edited by. R. NekoL. V. Tokio: Díky za la and E.,Ash. 106 Pages.
zprávu a adr. - M. P.
Garden City. N. Y., Diky
za vynrávění. Použijeme. Kouřili, a australská
jídla
- M. H., N. York. Díky
B O H E MI A
za lístek. Hodně zdaru. K. Š. Belmont: Díky za
RESTAURANT
adr. - J. S. Marrickville:
majitel L. T o t h
Viz. č. 6/VHI- str. 5. 11 Kings Cross Rd.
F. H.. Pt. Moresby. Díky KINGS CROSS, NSW.
za adresy. - M. B.. CarFA 1387
negie: Díky za adr. HD

HERBERT HERZOG LL. B.
obhájce ve věcech civilních ¡'trestních
zahájil praksi ve
Phoenix Chambers,
374 Little Collins St., Melbourne-City
tel. MU 1830
(úř. hodiny 9 - 17 hod.) a v
308 Inkerman St., East St. Kilda
tel. LB 1036 (v pondělí a ve čtvrtek od 19.30 do 21 h.)
Mluví anglicky a německy
>

Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte ■ se na firmu
R. W. H A U G H T O N & S O N
Estate Agents, Members Reál Estate &
Stock Institute
86 MOUNT ST„ HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
Domy a pozemky na prodej v předměstích
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
Macleod, Watsonia
Poradíme a 'pomůžeme získat hypotekámí úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Víc..
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok' s 37/-, na i roku s 19/na 7 čísel s 10/-,-jednotlivé s 1/6.

