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Snad by prospělo, kdyby se utvořil sbor lidí
s uznanou autoritou, který by nezastupoval ani
Sovětský svaz ani Ameriku ani žádný politický
směr, nýbrž by se omezil na obranu logického
myšlení proti zpustošením, která dovede při
nést propaganda. Schází se jedna konference
za druhou. Ale sotva se lidstvo dohodne, co dě
lat, jestliže se dřív nedohodne, jak myslit.
Ferdinand Peroutka

Američani v Siamu

Stráž na řece Mekongu

Každý den čteme v novinách sloupky komentátorů, že je Laos ztracen, os, byly sice pořád ješ
zatím co američtí vládní činitelé zdůrazňují, že se ještě nevzdali vší naděje. tě na svobodné straně
Pravdu mají političtí komentátoři, ale je to pravda, na níž už dávno ros Železné opony, ale je
te lišejník. Laos nebyl ztracen včera nebo před týdnem. Laos byl ztracen jich ztráta byla jenom
někdy v roce 1960, kdy americká vláda propásla poslední příležitost k usta otázkou času.
vení neutrálního, ale možná svobodného Laosu.
Kennedy se asi rozhodl
Hodně lidí obviňuje ze ztráty Laosu Kennedyho a jeho vládu. Kennetakové vysunuté posi
dyho vlastní aktivita v otázce Laosu však nebyla nikdy ničím jiným, než
ce vyklidit, ale současně
jenom pokusem o záchranu věci dávno ztracené.
Drastickým americkým krokům v jihovýchodní Asii předcházelo komu jasně vyznačit čáru, z níž
nistické porušení příměří v Laosu. Americké vylodění v Siamu však nelze se nehodlá hnout.
považovat za pouhou reakcí na zmíněnou akci.
Vylodění v Siamu je
Důvody k němu by lektivní akci členů pak je tedy jedním z důvo součástí takového "znač
dů siamské operace.
tu.
ly hlubší a složitější.
kovacího” procesu. Po
Stráž na Mekongu
Je
příznačné,
ž
e
Ame

moc Spojených států LaKam vítr, tam plášť
ričani přistáli v Siamu
Všechno to také do osu je ted vedena pros
Jedním důvodem by na základě přímého jed
bře zapadá do rámce tředky čistě diplomatic
la snaha ujistit spojen
nání s vládou v Bangko Kennedyho koncepce ve kými. Jejích armády se
ce, že má americká po ku. Symbolické akce ně
však zastavily na řece
moc přece jenom větší kterých členských států, dení studené války.
Mekongu, která tvoří
Její
hrubé
obrysy
ne

váhu než papír, na němž
které následovaly, jsou ní těžké nastínit. Když hranici mezi Laosem a
byla podepsána.
jenom důsledkem samo se Kennedy dostal do Siamem, a z níž Ameri
Jak dokázala druhá statné akce Washingto
Bílého domu, studená čani zřejmě doufají vy
světová válka a běh dě nu.
válka už byla v proudu tvořit také hranici mezi
jin, obyvatelé Siamu pat
Ujištění
ohroženým na mnoha místech, a vá komunistickou a západ
ří většinou k těm lidem,
zemím, že Amerika ne lečné štěstí nebylo na ní zájmovou sférou v ji
kteří se řídí zásadou
kloněno Západu. Někte hovýchodní Asii.
"kam vítr, tam plášť”. odepsala celou jihový
ré posice, jako třeba La (Pokračování na str. 2)
A dosavadní činnost SE- chodní Asii komunismu,
ATO (paktu pro jiho
Rušné květnové "oslavy” v Československé socialistické republice
východní Asii) nevzbu
zovala v nikom důvěru,
že by vítr vanul západ
ním směrem.
Květnové "oslavy osvobození” byly letos hned zpočátku pokaženy ne
V Bangkoku se již jed
nou projevily sklony k předvídaným vystoupením davu studentů u pražského pomníku Karla Hyn
neutralismu. Důvodem ka Máchy, který, místo aby uctil pěvce lásky, poctil československé vládní
byla činnost (nebo vlast činitele nevlídnými hesly.
V
československých zaznamenána v tisku po ským svazem mládeže.
ně nečinnost) Francie a
Anglie, jejichž delegáti novinách nebylo zatím celém světě. Počet zat Jsme zvědavi, jak tomu
úspěšně blokovali každou ani slova o této demon- čených studentů je prav bude napřesrok.
dosavadní snahu po ko- straci, která byla ovšem děpodobně malý.
Vyznání věrností

PROBLEMATICKÝ MÁJ

"Liberalizace”?

Amnestie po 13 letech
11. května byl propuštěn na svobodu z ruzyňské
věznice americký občan Jaromír Zástěra, který si
odpykával 18-letý žalář pro špionáž ve prospěch
Spojených států. V roce 1949 byl zatčen jako deva
tenáctiletý “studentský fukcionář” na příbramském
gymnasia. Jeho otec Ján Zástěra žil v Americe v le
tech 1907-1929 a přijal americké státní občanství.
Pak odjel zpátky do Československa, kde za války
zemřel.
Od roku 1949, kdy byl zatčen, až do roku 1961
neměl Jaromír Zástěra žádné styky s vnějším svě
tem mimo občasné návštěvy úředníků amerického
velvyslanectví Praze, a teprve v roce 1961 mu by
lo dovoleno přijímat poštu. Jeho matka, která do
sud žije v Československu, měla možnost vidět ho
jenom jednou, a to v roce 1960.
Začátkem května tr. byl převezen z trestnice u
Jičína do Ruzyně, kde mu bylo oznámeno, že bude
propuštěn z vězení jako amnestovaný u příležitosti
výročí vstupu Rudé armády do Prahy dne 9. květ
na 1945. Nebylo mu dovoleno navštívit matku ani
blízkou příbuznou, která žije blízko Prahy. Nesměl
ani vyvézt peníze, které si vydělal jako trestanec
za třináctiletého žalářování.
Zástěra byl v Chicagu přivítán zástupci Čs. národ
ní rady americké, kteří s ním uspořádali tiskovou
konferenci. Po skončení tiskové konference byl s
ním natočen na televisní stanici Columbia Broadcasting System interview, který byl později přená
šen dalšími stanicemi.
ČNRA

Za zmínku ovšem sto
jí důvody, pro něž stu
denti demonstrovali. Ty
svědčí o falešnosti tvr
zení o "liberalizaci” po
měrů v Československu :
českoslovenští
studenti
zřejmě považovali za
jistější protestovat pro
ti nedostatku masa než
proti nedostatku svobo
dy.

Oficielní oslavy pro
bíhaly v dávno vyběhaných kolejích. Novotný
a Široký odeslali pří
slušné pozdravné tele
gramy, a ústřední výbor
KSČ si zopakoval, že "k
vítězství socialismu do
vedla československý lid
Komunistická strana Čes
koslovenska, která se
vždy řídila marxisticko-leninským učením, tvo
řivě je uplatňovala a čer
pala přitom z bohatých,
prověřených zkušeností
Komunistické strany So
větského svazu.”

Petřínská demonstrace
asi také nebyla demon
strací masovou. Byla to
patrně improvizace, ne
boť v dřívějších letech
Závěr pozdravného
byla pouť k Máchovu
pomníku vždycky orga projevu má dnes, kdy
nizována
Českosloven- (Pokračování na str. 2)
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HNILOBA SE ROZRŮSTÁ
Čím to, že se hospodářské poměry v Českosloven
ské socialistické republice tak radikálně zhoršily v
prvé půli tohoto roku? Odpověď je jednoduchá : nez
horšily se za půl roku. Letos jenom nastalo větší
účtování dluhů uplynulých let. Hospodářská situa
ce se, pravda, podstatně zhoršila v zásobování oby
vatelstva. Ale to je jenom méně podstatný rys dneš
ní hospodářské krize Československu. V letech dvouletek a pětiletek vystupovala československá vláda
na veřejnost s pyšnými čtvrtletními bilancemi, kte
ré vždy přesahovaly sto procent. Dnes vyrukovala
se statistikami, které počítají výsledky státního hos
podářského plánu na desítky dní, na “dekády”, aby
v té či oné “dekádě” dosáhly statistiky stovky v pro
centech. Manka, dosud zakrývaná nafouklými čísly,
bylo možno skrývat tam, kde šlo o statistiky vyro
bených ledniček a podunajských remorkérů. Když
přijde na vepřové, máslo a vejce, statistiky jsou
právě tak impresivní jako prázdný řeznický šrák.
Československá vláda se nyní tu a tam zmiňuje
o “některých objektivních příčinách” zhoršené hos
podářské situace, dávajíc tím jasně najevo, že hlav
ní příčiny krize jsou “subjektivní”. Za slovo “ob
jektivní” je nutno položit slovo “mezinárodní”, za
“subjektivní” vnitropolitické příčiny. Jistě se nezmýlíme, když řekneme, že hlavni příčinou bědné
hospodářské situace je “objektivně” komplex hos
podářských závazků a smluv, vyplývající z česko
slovenského členství v Radě vzájemné hospodářské
pomoci, komunistické protivě Evropského společného
trhu. Z tohoto členství plynou Československu nejen
“vzájemné pomocné” závazky, ale taky závazky nevzájemné, jako třeba hospodářská a vojenská po
moc “zaostalým a revolučním zemím”. Jiným ze zá
vazků satelitních členů Rady vzájemné hospodářské
pomoci bylo vypořádat se loňského roku se zvýše
nou cenou rublu za stejných dodacích podmínek. Je
ještě brzo odhadovat, nakolik se vliv Evropského
společného trhu projevil na trhu světovém, kde patr
ně také nepříznivě ovlivnil bilanci sovětského bloku.
“Subjektivní” příčiny hospodářské kalamity, kte
rá by se v každém státě, kde občanstvo má jisté
a poctivé zastoupení, nazývalo státním krachem, jsou
daleko vážnější a dlouhodobě daleko nebezpečnější.
Dnešní jeremiády československé vlády jsou způso
beny nepředvídaně vážnou poruchou v zásobování
obyvatelstva potravinami. Zemědělská výroba je vše
obecně ve všech komunistických zemích slabinou hos
podářství. Nejde tu o selhání zemědělské pracovní
kapacity, ale o selhání systému kolchozního hospo
dářství. Vláda může jak chce dokazovat, že země
dělská výroba vzrůstá, a že jenom spotřebitelská ho
rečka zaviňuje fronty před prodejnami, může své
tvrzení podepřít stovkami statistik, ale nakonec vždy
zůstane skutečnost ; po čtrnácti letech řízeného hos
podářství stojí před krámy fronty, jednou na ma
so, jednou na mléko, jindy na vejce, každoročně na
zeleninu a ovoce. Ve státě s řízeným hospodářstvím,
kde si spotřebitelé (jak to přiznává československý
tisk) na jaře zapékají maso na léto a posílají kaž
dého člena rodiny do fronty, je cosi radikálně v
nepořádku.
Československá vláda si rovněž stěžuje na paniky
a šuškandu. Pověsti se prý rojí, lidé jim podléhají,
a hospodářství tím trpí. Je to jen důkazem, že vlá
da, která má monopol na informace, nemá mono
pol na důvěru občanů.
Dnešní zásobovací krize je jenom podřadným ry
sem hlubší krize průmyslové. V průmyslu je zřej
mě přítěží československé členství v Radě hospo
dářské pomoci, ale zrovna tak jako v zemědělství,
není přítěží jedinou. Rok po roce se množí stížnosti
stranických funkcionářů na nezájem, nedostatek sou
těživosti, hrabivost, zištnost a apatii dělnických ká
drů. V panice propadává KSČ víc a víc buržoaznímu idealismu, místo aby prohlubovala v dělnické
třídě idealistický materialismus.
Hniloba se rozšiřuje : od závodních rad a podni
kových ředitelství, které staví své potěmkinské ves
nice na okresním, měřítku, přes Státní plánovači
komisi, která staví papírové pyramidy na zprávách
závodních rad a podnikových ředitelství, až do mi
nisterské rady a ústředního výboru, který volky
nevolky maluje straky na vrbě Moskvě. Komunis
tická ryba smrdí nejen od hlavy, ale i od ocasu.
Bude dobře, poučí-li se z tohoto hospodářského věrokruhu i ti nadšenci, kteří jsou ochotni pominout
politickou a morální stránku komunistického reži
mu jako druhořadou, a kteří tu a tam hlásají, že
komunismus přináší i “pozitivní výsledky”.
jun
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Stráž na řece Mekongu
(Pokračování se str. 1)
Varování

Siamská operace má
být tedy také varováním
komunistickým
útoční
kům, že jejich další pro
nikání v jihovýchodní
Asii s sebou nese váž
né riziko otevřené sráž
ky s brannou mocí Spo
jených států.
Komunisté si takovou
srážku nepřejí o nic více
než Američani a bojí se
situace, v níž by se jí ne
mohli dost dobře vyh
nout. To nás přivádí k
otázce čínské intervence.
Korejský případ záso
buje argumenty ty lidi,
kteří se staví proti kaž
dé energické akci v Asii
poukazem na možnost
intervence Rudé Číny.
Moskva i Peking to
hoto strašáka rádi vyu
žívají, jak dokazuje
Chruščovova výbojná řeč
v Sofii i pekingské poz
námky Čuenlaje.
Pravděpodobnost čín
ské. intervence je však
přes všechna velká slova
hodně mála tak dlouho,
dokud se budou Ame
ričani držet siamského
břehu Mekongu.
Naopak dá se spíše
tvrdit, že má americký
zásah za účel odradit v
Siamu takovou skrytou
čínskou intervenci, jaké
jsme právě svědky v Laosu a Vietnamu.

O krok napřed
Na jiném místě se za
býváme metodami komu
nistické infiltrace v jiho
východní Asii (str. 4. Ošklivý Američan) a ste
reotypním způsobem,
jímž na ni až dosud Američani reagovali. V
slově "reagovali” je pak
shrnut celý problém.

Eisenhowerova vláda
čekala, až se něco stane.

Teprve, když byla komu
nistická akce v proudu,
snažila se ji zastavit.
Někdo bude možná
tvrdit, že Kennedyho
postup v Siamu není ni
čím jiným, že je jenom
reakcí na komunistické
porušení příměří v Laosu. Rozdíl tu však přece
jenom je.
Američani nezachraňu
jí tam Laos. Poprvé v
historii studené války

ČESKÉ KNIHY

Neruda: Povídky malostranské 11/-, Palacký: Z
dějin národa českého 21/-, Rais: Západ 14/-, Hašek
mezi svými 11/-, Poláček : Podzemní město 17/-,
Bylo nás pět 15/-, Erben: Kytice 14/-, Šrámek: Stří
brný vítr 11/-, Když léto přihrává 23/-, Plicka: Pra
ha ve fotogr. 45/-, Čtení o Karlu IV. a jeho době
40/-, Lustig: Ulice ztracených bratří 11/-, Peroutka:
Demokratický manifest 20/-; Legenda o sv. Kateřině
60/-; Má vlast (čítanka) 18/-; Neumann: Kniha lesů,
vod a strání 75/-, Čapek : Povídky z jedné i druhé
kapsy 18/-, První parta 10/-, Válka s mloky 11/-,
Zahradníkův rok 16/-, Three Novels: Hordubal, An
Ordinary Lífe, Meteor 18/-, Matějíček: Národní di
vadlo 39/-, Hugo: Dělníci moře 27/-, Česká kuchařka:
49/-; Baar: Pro kravičku 14/-; Bass Rozhlásky 14/-,
Beneš: Rudá v černé 15/-, Bureš: Utkáno z pramenů
14/-, Carpentier: Království z tohoto světa 7/-, Cy
rano: Cesta na měsíc 10/-, K. Čapek: Anglické listy
12/-, Jak se co dělá - Ó lidech 18/-, Trilogie 19/-,
Faulkner: Divoké palmy 17/-, Gordon: Skalpel a meč
16/-, Godbucchi: Tahiti nejkrásnější 17/-, Gottlieb:
Cesta k mistrům 11/-, Hostovský: Půlnoční
pacient 25/-, Jeřábek: Odcházím, přijdu 11/-, Ji- .
rásek: Zahořanský hon 13/-, John: Eskamotér Jo
Třeba to maso
sef 7/-, Cyrano z Bergeracu : Cesta na měsíc 10/-.
a mnoho jiných
"Dnes jsou mnohé ne
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.
dostatky, které prožívá
me. No, například tře
ba to maso,” pokračo
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
val československý stát
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
ník. "Soudruzi, ruku na
Hlasu domova
Telefon 42-5980
srdce. Nikdy jsme ne
prodali tolik masa, co
jsme prodali letošního
roku.”
Potom vysvětlil, že lo
ni se prodalo o 9% ma
sa méně než letos, ale 13. 5. Moslemské oddíly las, jehož nová kniha
nevysvětlil, proč loni by byly poslány do Alžíru a “Rozhovory se Stalinem”,
do Oranu, aby zasáhly je právě vydávána ve
lo a letos není.
Spojených státech, byl sou
proti OAS.
"Bude maso, bude,” — Na indonéského presi zen v Bělehradě pro vy
slíbil Novotný, ovšem s denta Sukarna byl spá zrazení státních tajemství.
chán nezdařený atentát. — Čínští komunisté otev
podmínkou :
— Americké námořní a le řeli hranice uprchlíkům,
"Já podtrhuji, to zrní tecké jednotky na Dálném kteří přecházejí do Hong
a to maso se na venkově východě mají pohotovost. Kongu. Policie v Hong
neurodí samo. Na to — Nový indický president Kongu tyto uprchlíky
Rajendra
Radkhrishnan vrací. Komunisté také za
jsou potřební lidi.”
stavili dodávku vody do
složil přísahu.
A když to nepůjde po — Laoská vláda prý na Hong Kongu.
dobrém, půjde to po bídla kontrolu policie a 15. 5. V Siamu přistála azlém. Soudruh Novotný armády neutralistickému merická letadla a 4000 vo
nejen že vyhlásil další princi Souvanna Phouma, jáků.
který je toho času v Pa 16. 5. 5 katolických členů
v řadě obvyklých amnes říži.
de Gaulleovy vlády resigtií, ale vyhlásil taky pra 14. 5. Bývalý jugoslávský novalo na protest proti
covní povinnost mládeže vicepresident Milovan Dji de Gaulleově politice v otázce sjednocené Západ
na dobu pěti let po uMluvě o hospodář ní Evropy.
končení školní docházky.
18. 5. Organizace OAS
A radil mládeži žoviál- ských potížích, pravil : hrozí smrtí soudcům, jest
ně :
"Tak možná zítra v liže budou popraveni Sa
západních novinách bu lan a Jouhaud.
Tereziánský dekret
dou psát, že jsem se o- 21. 5. Na Západní Nové
"Proto ať se na nás ti mlouval, že to maso ne Guinei přistálo 400 indomladí nezlobí, a ať máme. Řeknou, že No néských parašutistů.
— V Argentině vydal pre
všichni počítají s tím, votný musel vystoupit, sident Guido dekrety, kte
hlavně ti, kteří budou aby objasnil, proč není rými se rozpouští parla
ment a vedení politických
letos končit školu, ať už maso .. .
stran.
přemýšlejí o tom, kde
Antonín Novotný mů 23. 5. Při výslechu pro
by chtěli dělat. Jestli v že od nás kdykoli dostat zradili zatčení členové O
jednotném zemědělském vysvědčení stranické spo AS, že bylo posláno do
družstvu, státním statku lehlivosti. Vystoupil, pro Francie několik skupin,
které mají za úkol zabít
nebo v továrně.”
tože musel vystoupit. presidenta de Gaullea.
Československá
mlá Řekl mnoho, ale neo 24. 5. Vrchní velitel te
dež může být ráda, že mlouval se. Je to cha roristické organizace OAS
rakter. A jak to je vlast Salan byl odsouzen do ža
má tak širokou volbu.
láře na doživotí.
Letos se Novotný pro ně s tím masem, to nám — Američané vystřelili s
jevil jako bezděčný ko navzdory neobjasnil.
úspěchem družici s kos
vm/FEC monautem Carpenterem,
mik.
která během 5 hodin ob
letěla třikrát zeměkouli.
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH

přecházejí do vlastní ak
ce, jsou o krok napřed.
Jejich vojáci stojí na
M e k o n g u dříve, než
skončilo
komunistické
dobytí Laosu a začalo
dobývání Siamu.
S ohledem ha staré ve
dení studené války je to
akce téměř revoluční.
Znamená, že se našla americká vláda,
která
přestává reagovat a za
číná předvídat.
- kw -

Problematický máj
va, na mz bylo nakomandována třikrát sto tisíc
lidi.
D ě l n i c k ý president
tentokrát nemluvil
o
šťastných zítřcích, čer
váncích světové revolu
ce a budování komunis
mu, ale o mase, másle
a vejcích. Na začátku
jeho projevu ještě byla
velká a slavnostní slo
va :
"Půjdeme i nadále
cestou prohlubování so
cialistické demokracie při
dodržování zásady de
mokratického centralis
mu v systému řízení stá
tu i národního hospo
dářství. Současně s tím
Novotného projev
však musíme zvýšit au
Uvážíme-li, že to mlu
toritu státního plánu.”
vil pracující president k
Tvrdě proti
pracujícímu lidu o svát
ku práce, byl to projev
Poslední věta nazna
při nejmenším proble čuje, že dosud se zřej
matický, jako celá osla- mě státní plán valné au

(Pokračování se str. 1)
světový komunismus sto
jí rozdvojen, svůj vý
znam. KSČ v něm zno
vu
přísahala věrnost
Moskvě a Chruščovovi :
"Budeme i nadále spo
lu se Sovětským svazem
neochvějně provádět le
ninskou politiku mírové
ho soužití a soutěžení.”
Nej zajímavějším bo
dem oslav nebyla ten
tokrát vojenská paráda
na Letně ani slavnostní
pokládání věnců na hro
by Rudoarmějců, ale
projev Antonína Novot
ného k pracujícím na
prvního máje.

toritě netěšil. To plyne
také z dalšího :
"O dstraníme také
všechny zbytečné mezi
články v organizaci a
COŽ TEPRVE AUSTRALANI !
řídící
činnosti,
které
Krajan, který se právě vrátil z domova, řekl nám . . . plodí neodpovědnost a byrokratismus.
o situaci toto: "Hospodářský život je tam na
pokraji zhroucení. Není nejen ovoce, ale i ze Budeme tvrdí vůči všem
lenina, nestojí se jen fronty, na maso, ale často chytrákům a příživní
už není v čem utopit žal: není ani pivo!’’ Svo kům, kteří si myslí, že
boda tam už není 14 a půl roku... Je proto socialistický řád je zde
naším úkolem burcovat svobodný svět. V tomto především proto, aby
boji nejsme sami. Po našem boku jsou stovky jim jen přinášel osobní
vlivných přátel; Američanů, Britů, Francouzů, výhody.”
Němců, příslušníci malých národů ...
Ale to už spadl rov
Čechoslovák, Londýn, 11. května 1962 nýma nohama do dneš
ní hospodářské krize :
“Budování socialistic
MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ? kého státu není lehká
záležitost. Jsou různé
těžkosti, různé nedostat
LETOVISKO “ŠUMAVA”
ky, ale vy všichni víte,
Locke’s Way, blíže Belgrave South
že všechno nové, co se
srdečně zve všechny krajany na
rodí, m u s í procházet
ANTONÍN SKO U
těžkostmi.”
Bylo to jistě poprvé,
kdy si českolsovenský
pracující uvědomil, že
kterou pořádá v neděli 3. června 1962
uplyne víc než jedno de
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
setiletí, než se v doko
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
nalém hospodářském sys
Jídlo (domácí jaternice) Pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje) tému zrodí kus bůčku,
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
liberka másla nebo tu
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
cet vajec.

-Naše rovy-

TANEČNÍ ZÁBAVU

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

ZE DNE NA DEN

České

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St„ ST. KILDA, Vic.

Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

CHCETE, ABY SE VAŠE

děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— “Kalendář se hne, kam
se síla napře”, toto drobet
pozměněné přísloví plati
lo pro výročí oslav “květ
nového osvobození". So
bota a neděle před 9. květ
nem byly pracovními dny,
v pondělí 7. května byla
sobota, v úterý neděle a
9. května ve středu byl
svátek na oslavu Rudé ar
mády. Dopis z ČSSR suše
konstatuje : “T í m ten
zmatek bude ukončen a
nastoupí skutečný kalen
dář.“
— Neue Zuercher Zeitung
přinesly zprávy o demon
straci
československých
studentů u Máchova pom
níku v Praze. Podle švý
carské zprávy prý stu
denti prohlásili : "Dosá
hli jsme bodu, kdy se po
važujeme za šťastné, máme-li každou neděli tři
brambory.
O student
ských demonstracích refe
roval také rakouský, západoněmecký a italský
tisk.
— Rudé právo z 5. květ
na referovalo o odsouzení
cizineckého legionáře Vla
dimíra Víta, který se zú
častnil spiknutí alžírské
OAS proti de Gaulleově
vládě (viz str. 6.). Komen
tář Rudého práva : “Tak
daleko došel jeden emi
grant v začarovaném zločinném kruhu, na jehož
počátku bylo vysílání Svo
bodné Evropy a sliby emigrantských vůdců. Tak
daleko, že jeho vlastní vo
jenští páni ho museli zav
řít”. Vít dostal tři roky,
protože zásoboval OAS
výbušninami.
— Sjezd společnosti “Fran
cie - Československo" se
zabýval v Paříži "bojem
proti obnově západoněmeckého
militarismu”.
Předsedou společnosti byl
zvolen Jean Effel, fran
couzský malíř, který spo
lupracuje s čs. kresleným
filmem.
— Na pozvání ÚV KSČ
přijela do ČSSR studijní
delegace
Komunistické
strany Norska. Norové se
budou poučovat o “čin
nosti strany při socialis
tické výstavbě”.
— Laureáty státní ceny
Klementa Gottwalda byli
jmenováni : slovenský spi
sovatel Vladimír Mináč,
hudební skladatel Jan Ha
nuš (za balety “Sůl nad

zlato” a “Othelli”), La
dislav Fialka, vedoucí pan
tomimické skupiny praž
ského Divadla na zábrad
lí, Bohuš Hanák, sólista
opery slovenského Národ
ního divadla, Marie Vášo
vá, členka činohry praž
ského Národního divadla.
— Sovětský
velvyslanec
Zimjanin pořádal v Pra
ze slavnostní večer k 50.
výročí trvání sovětského
deníku Pravda. Účastnili
se tajemníci ÚV KSČ V.
Koucký a V. Slavík.
— A v předvečer 17. vý
ročí “osvobození ČSSR so
větskou armádou” se kona
la na čs. velvyslanectví v
Moskvě oslava Společno
sti pro čs.-sovětské přátel
ství. Hostitelem byl čs.
velvyslanec R. Dvořák.
— K výročí “osvobození”
pršely metály hlavně na
policajty. Medaile byly uděleny 11 kolektivům a
94 příslušníkům minister
stva vnitra. Zároveň udě
lil ministr národní obra
ný armádní generál Bo
humír Lomský Řád prá
ce Leteckým opravnám v
Malešicích a řád Za vyni
kající práci Výzkumnému
a zkušebnímu středisku
Kbely.
— 3. května byla v Pra
ze otevřena historická vý
stava “Židé v Praze” v
bývalé Klausově synagoze
na Starém městě.
— Lesním polomům v již
ních Čechách (viz HD 10XII.) padlo za oběť 600.
000 plnometrů lesních po
rostů. Záchranné práce
musí skončit nejpozději
do 30. června tr. , protože
jinak lesy byly ohroženy
náletem kůrovce. “Lesy
volají o pomoc”, napsaly
Zemědělské noviny, a vo
lají brigády dobrovolníků
k záchranným pracím.
Hlavní příčinou katastro
fy (která se opakuje kaž
doročně už po pět let)
vidí Zemědělské noviny v
“nerozumném hospodaře
ní velkokapitalistů a feudálů".
— Rána pro fotoamatéry :
Práce z 4. května oznámi
la, že “nedostatek foto
grafického papíru byl za
viněn především přestav
bou závodu Fotochema,
který u nás jediný tyto
papíry vyrábí. V posled
ním čtvrtletí byla výroba
zastavena a doplňkový

-3"Spotřebitelská” linie vládního programu se hroutí

Proč není maso?

dovoz nestačil krýt spo
třebu.”
— Do ČSSR přiletěla ra
pozvání ministra národní
Bilance nákupního období od 11. do 20. dubna opět nesly znaky ne
obrany B. Lomského laorovnoměrnosti
mezi jednotlivými kraji a okresy. Zatím co všechny slo
ská vojenská delegace, ve
dená předsedou národní venské kraje zůstaly pod plánem v nákupu jatečného skotu, ostatní kraje
vojenské rady generálem tento dekádní úkol zase překročily. Další pokles byl zaznamenán u jatečKongLe. Byla přijata ta ných prasat a mléka. Zvýšenou pozornost nadále vyžaduje nákup vajec,
ké ministrem zahraničí V.
protože je nyní, v období nejvyšší snášky, možné snížit dluh od začátku
Davidem.
— Den nezávislosti Izraele roku. Maso: Celkem se nakoupilo v dekádě 99.7% masa z plánovaného
byl slaven na pražském úkolu. V druzích je však velký rozdíl. Jatečného skotu nakoupily kraje za
vyslanectví. Z vysokých druhou dekádu celkem 109.5% (a to je také jediný úkol, který překraču
čs. hodnostářů se ze zdvo
řilosti zúčastnil jenom ná jeme i podle časového plánu - poznámka pisatele - pro nedostatek krmi
městek ministra zahranič va na jaře), naproti tomu však jatečných prasat jen 90.5%.
ních věcí ing. J. Bušniak.
Zemědělské noviny, 25. dubna 1962
— Ve Valdštejnském pa
V dalších odstavcích
"Čím to, že dejme to někud zvýšila, protože
láci byly předávány stát
ní ceny Klementa Gott citovaného článku Ze mu před dvěma léty by však růst obyvatelstva
walda také “zasloužilým mědělské noviny ještě lo masa dostatek, a nyní byl rychlejší než výroba
pracovníkům ve výrobě”. prozrazují, že výkup va jsou na ně fronty. Ne masa, spotřeba na jed
Zúčastnila se početná stra jec je celkem 161 milió dodává se ho na trh mé noho obyvatele pokles
nická delegace : J. Dolan- nů za plánem na letošní
ně?
la .. .”
ský, J, Hendrych, V. Ši
Vynořují
se
...
i
zdů

rok,
ve
výkupu
mléka
že
Adresná obvinění
roký, L. Jankovcová, V.
Koucký, V. Slavík, F. "ani jediný kraj nesplnil vodnění přímo fantastic
V Československu ne
Šorm, Z. Fierlinger. Před dekád u”. Zemědělské ká, jako že houfné hyne
poklesla, ačkoli jsme sly
sedal L. Štoll. Hlavní pro noviny
říkají
jenom dobytek, nebo že celá
jev měl J. Dolanský. Stra
šeli nářky na pokles po
ně poděkoval za pracov skoupě : "V uplynulých svízel s vepřovým je způ rodnosti, ale vzrostly
níky a. vědce akademik deseti dnech se nakoupi sobena tím, že tisíce pra
fronty na maso. Ať si
prof. J. Charvát.
lo 88.3 % z plánovaného sat vyvážíme. Korunou
tohle každý srovná sám.
— Ministr' zahraničí ČSSR množství mléka.”
toho je kolující zvěst, že
V. David přijal v nástupní
Zemědělské noviny z 22.
audienci. nového argen- I A tak každý si může prý v jedné sousední ze dubna tr. podaly značně
tinského vyslance Delfína. udělat vlastní obrázek, mi leží v prodejnách tu
realističtější
vysvětlení
—-V Malých Svatoňoviny masa označené jako
cích bylo slavnostně otev kolik se toho mléka ne - zemědělské přebytky z detailně a adresně :
řeno renovované Muzeum vykoupilo předtím.
"Ve Svitavách OV
Československa ...”
bratří Čapků.
KSČ
a ONV pohotově
Panika spotřebitelů
—U Trenčianských Teplic
Nouze v blahobytu
vydaly
Fakta a argumen
bylo nalezeno několik hro
Kdyby českoslovenští
Vysvětlení je podle ty o zemědělské výrobě
bů z doby tzv. lužické
občané se sytili procen Rudého práva velmi za první čtvrtletí. A nej
kultury.
— V souvislosti s čs. špio ty, nebyli by na tom tak prosté.
Českoslovenští sou to fakta ledajaká . . .
nážní aférou (viz HD 9 špatně. Ale že se nesytí, komunisté vytvořili v ze Tak rádi bychom se ně
a10/XII) byl vypovězen hubují a nadávají. Cel
mi takový blahobyt, že co dověděli o JZD Kunze Švýcar další čs. diplo
čina . . .
mat, úředník čs. vyslanec kově nelze pochybovat o se už nedostává maso :
tví v Bernu Jaroslav Je- tom, že československé
"Vysvětlení, proč není
Vepřového masa zatím
línek.
zemědělství je v krisí da zejména u vepřového prodali 0.9% celoroční
— V ČSSR slavili jubilea : leko větší, než se před
masa kryta poptávka, je ho plánu, jsou také dluž
spisovatel Karel Červin
proto mimo jiné v tom, ni 42.966 vajec a místo
ka devadesátku, kunst- pokládalo.
historik. Vincenc Kramář
Vzrůstající paniku že velmi silně, a to ve toho, aby si napravili re
pětaosmdesátku. herec Ji konsumentů se snažilo u- městě i na vesnici, stou putaci alespoň v mléce,
ří Steimar 75. výročí, spi
sovatel Jan Weiss sedm- tišit Rudé právo z 29. pají požadavky . . . Ros chybělo jim na čtvrtlet
desátku, zpěvák dr. Ema dubna tr. v dlouhém toucí nároky lze uspoko ní plán 30.720 litrů.
nuel Kopecký šedesátku, článku Františka Kouři jovat jen postupně podle
Mají jediné štěstí, že
architekt A. Liebscher pět- la. Ani redakce Rudého toho, jak na to0stačí na
v
prodeji
mléka je před
ašedesátku, cestovatel F.
A. Elstner šedesátku, práva už nemůže popírat še možnosti a jak to do stihl Státní statek Dlou
soudničkář Franta Němec fronty na maso, mléko a volí roční přírůstky ze há Loučka, který denně
taky šedesátku, literární vejce.
mědělské výroby.”
vozí do mlékárny v prů
kritik A. M. Píša totéž
Co dovolí roční pří měru na každou dojnici
Musí
ovšem
podat
vyvýročí. Benjamínkem jubilantů je A. M. Brousil, světlení-jehož úvodní od růstky, když manka v celých 1.73 litrů mléka.
rektor Akademie music stavec jenom podtrhuje hospodářské výrobě se Co je potom platné, že
kých umění, který slavil
rok od roku zvyšují? Ru JZD Svitavy splnily za
rozsah paniky na potra
pětapadesátku.
dé právo tvrdí, že roční 1. čtvrtletí plán v pro
FEC/Č/AB vinovém trhu :
spotřeba masa na hlavu deji masa na 51.7%, z
je asi 56kg a libuje si, že toho vepřového masa na
v kapitalistických zemích 46.6%, že JZD Dolní Ú"statistiky z roku 1960 jezd prodalo na časový
říkají, že se tu v soula plán 156.000 vajec, o
překližky, řeknou vám v Holopyšticích, že sice
du s růstem výroby cel 50.588 vajec víc ..
škatulky dělají, ale ne z překližky, to by vám
ková spotřeba masa po(Pokrač.
str. 7)
musel vedoucí povolit překližku a že vám to
pak udělají. "Jen estli mistr překližku má!”
Provádíme veškeré práce optické
vece vedoucí, s nímž jste se opět "po neděli”
přesně, rychle a za levné ceny
sešli. "Po neděli’’ pak zastavíte mistra, a ko
nečně máte jakousi bumážku, s kterou jdete
znovu do Holopyštic. Tam vás vlídně přijmou
2. poschodí
a doporučí, abyste přišel "po neděli”. Příští
6 A Elizabeth St,
středu si to tedy vezmou, že vám to udělají "po
neděli”. Ve čtvrtek vás pak ujistí, že "po ne
Melbourne - City
děli” to skutečně bude.
Telefon MF 3256
Je to. Ale vedoucí musí vystavit účet. "No
jo, to mně ale musí mistr napsat spotřebu ma
teriálu!” Cesty se opakují a kdo to čte, myslí
Přijímáme objed
si, jaká je to nuda ...
návky také poštou
Svobodné slovo, 28. dubna 1962

Před nedělí a po neděli
Chcete-li cokoliv v truhlárně, řeknou vám,
že nemají čas, ale "přiďte si po neděli”. Přijde
te tedy v pondělí, ale v pondělí, to není "po
neděli”, vysvětlí vám bodrý mistr. Po neděli
se rozumí ten týden od středy do čtvrtka, pro
tože pondělí a úterý — to není na nic čas, a
pátek a sobota — to už je zase "před nedělí”.
To je jiný termín ... Ve středu má mistr oby
čejně poradu a ve čtvrtek jel do Holopyštic,
musíte za ním. Jo, byl tady, řeknou vám v tam
ní dílně, ale ráno! Když se konečně s mistrem
sejdete, pokyvuje hlavou — a že musíte na ve
doucího. Bude tu "před nedělí”.
Jednoho týdne ho tam skutečně nachytáte —
a on vás pošle do Holopyštic, abyste se tam
zeptali, jestli vám to udělají, že on vám to podepíše. A protože chcete takovou krabičku z
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ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTA!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

Kukátko do ČSSR
JAN WERICH O "POLITICKÉM MYŠLENÍ”
... Si taky říkám, že dneska už ani neumím myslet
politicky. Ne tak jako ti lidé, se kterými se taky
setkáváme a co ten pojem devalvovali a zvulgarfzovali. Tvrdí vám, že myslí politicky, ale přitom
myslí na to, co řeknou na schůzi a co tam vynechají.
To je obyčejné chytračení. Já bych řekl, že myslet
politicky znamená mít nějakou koncepci, nějaký ži
votní názor. A ten u zdravého člověka může smě
řovat jenom k zlepšování něčeho. K zlepšování svě
ta, aby na něm bylo místo k bydlení, k žití, k mlu
vení, psaní a zpívání. Z toho hlediska je všechno
politikum, i když bych radši nechtěl, aby byla růže politikum a obraz politikum, a mám radši, když
obraz je obraz a růže je růže, protože je ještě dost
věcí, které politikum jsou a musejí být...
Literární noviny, 21. dubna 1962
STÁTNÍ SABOTÉŘI NA CHEBSKU
Na státním statku Jesenice v okresu Cheb a zej
ména na farmě Okrouhlá se v posledních letech
hospodařilo “od deseti k pěti”, protože tam byla
“škodná” v podobě 381etého M. Hořejšího, hlavního
zootechnika, a 351etého J. Jeřábka, bývalého vedou
cího farmy Okrouhlá. Úmyslně neplnili povinnosti a
sabotovali na mnoha úsecích práce. V živočišné vý
robě, jak bylo prokázáno, zavinili např. v roce 1961
uhynutí 321 prasat, dalších 225 bylo nutno odvést
na nucenou porážku. V letech 1960-1961 uhynulo
nebo bylo nuceně poraženo 87 kusů skotu. Nespráv
ným ustájením drůbeže prakticky zničili celý chov
kachen a slepic: 174 kachen a 2894 slepic spolu s
kuřaty uhynulo na tuberkulózu. Značná škoda vznik
la také v rostlinné výrobě tím, že Jeřábek např. neosil velké plochy půdy, přitom však nadřízeným ohla
šoval, že plánovanou osevní plochu dodržel. Na far
mě zavinil rovněž znehodnocení značného množ
ství strojených hnojiv, dále nechal úmyslně zplesnivět přes 12 vagónů obilí. Na druhé straně roz
krádal obilí a značné množství zašantročil...
Rudé právo, 29. dubna 1962
STÁLE PROTI CHULIGÁNSTVÍ
Milan a Emil přesto, že Jim několik měsíců chybě
lo do osmnácti, byli už dávno postrachem Petřin.
Oba už vedla veřejná bezpečnost v evidenci. Jednou
sebral Emil nehlídanou motorku a nechal ji, když
si pojezdil, rozbitou na ulici. Podruhé to zkusil Mi
lan, ale toho chytli hned, když u ní rozbíjel zámeček.
A tihle kluci přišli jednou do parku. Plné hrsti ci
garet, kapsy plné drobných a flaší kořalky. Řekli
byste, že se od njch kluci odvrátili? “Udělali jsme
hospodu”, chlubili se. Příště už do té hospody vlezli
čtyři. Olda a Bohouš s nimi. Nato Olda, aby nebyl
před kluky “srab”, dal partě tip. Sochaře, který bý
vá často mimo Prahu . . . Nepřejte si to vidět: vandalsky rozmlátili umělecké předměty a nad to od
nesli tři kufry cenností, dobře za 35.000 Kčs. Ale
při rozprodávání a rozdávání kořisti je chytli. A ve
řejná bezpečnost s nimi hned zúčtovala i vykradené
knihy ze Zeyerova muzea a vyloupené králíkárny
zahrádkářů v Břevnově. Ti dva zkušenější dostali
po osmi měsících naostro a začátečníci Olda s Bo
houšem po 6 měsících podmíněně.
Večerní Praha, 14. dubna 1962
"LENINSKÝ” LIDOVEC PLOJHAR
Se jménem V. I. Lenina zůstane pro všechny časy
spojen přelom v dějinách lidstva, kterým je Velká
říjnová revoluce a následný rozmach socialismu. S
jeho jménem bude navždy spojeno vzkříšení skuteč
né humanity, otevření nových obzorů pro všechno
lidstvo, obrození morální velikosti člověka. Velký
sovětský myslitel a státník V. I. Lenin zůstává proto
natrvalo zapsán v zlaté knize lidských dějin a prů
raznou sílu jeho myšlenek nemohou oslabit ani pře
hrady času. Leninovo dílo bude nám i v budoucnu
zdrojem poučení, inspirace a síly. Svou vděčnost mu
vyjádříme ještě rozhodnějším úsilím v každodenní
práci pro hospodářský rozkvět naší socialistické re
publiky a pro posílení a upevnění míru na světě.
Tak naplníme živý Leninův odkaz.
Josef Plojhar v Lidové demokracii, 22. dubna 1962

Nový

typ

americké

pomoci

Asii

“OŠKLIVÝ AMERIČAN”
Komunisté přenášejí ve studené válce tlak proti okrajovým oblastem svobodného světa podle
toho, jak se kde ukáže příležitost.
Používají k tomu různých metód. Diplomatický tlak, vyvolávání malých i větších incidentů a
nepřímá hrozba třetí světovou válkou jsou používány v místech jako Berlín.
V Asii obyčejně používají metody infiltrační. Komunističtí agenti začnou přípravou populární
základny mezi podvyživenými vesničany. Využívají k tomu zuboženého stavu, v němž se jejich
vyhlédnuté oběti nacházejí.
Dalším krokem je vy
Z hlavního města po seně úspěchy intervence války byly aplikoványn na
brání "rekrutů” z řad stižené asijské země letí imperialismu komunistic záškodnickou válku v
džungli.
místních obyvatel, kteří SOS do Washingtonu. kého.
Výsledky nemohly být
jsou pak v závětří sou Americká pomoc kdysi
Důvody neúspěchů
jiné než zoufalé. A zou
sedního komunistického
Taková západní po
Americká reakce byla
falé byly.
státu vyzbrojeni a vycvi
až do nedávna značně moc neměla nikdy naději
čeni k úkolům, které jim
stereotypní.
na úspěch, protože ne Americká pomoc dnes
byly určeny.
Kniha "The Ugly ANa místo byla vyslána brala v úvahu pravé dů
Chvíle ozbrojené akce mise, aby zjistila, jak se vody komunistických ú- merican", která se zabý
se pomalu blíží.
věci opravdu mají. Ta spěchů. Komunisté za ně vá chybami americké po
mise se po poradách s vděčili v první řadě spo litiky v Asii, by měla být
Útok začíná
místními vládními a ar lupráci obyvatel odleh povinnou četbou každé
Nově vycvičení "par mádními činiteli vrátila lých vesnic. Získali ji dů ho, kdo má co činit se
tyzáni” jsou organisová- domů s pečlivě vypraco myslným využitím nená západní pomocí zemím
ni v malých pohyblivých vaným doporučením'
visti k stávajícímu řádu, zmíněného světadílu. Na
skupinách, které jsou zá
Možnost intervence který nedovoloval žít ně štěstí se zdá, že se jí J.
vislé na informacích a byla zvážena a zamítnu kterým lidem lépe než F. Kennedy naučil na
zásobování obyvatel ves ta. Pak bylo dosaženo zvířatům.
zpaměť ještě dříve, než
nic, z nichž jednotliví obvyklé rozhodnutí :
Americká mise a za byl zvolen presidentem
jejich členové vyšli.
do postižené země začly stupitelské úřady se ra Spojených států.
Nejlepším důkazem je
Čínský recept na vede plynout za zvuků fan dily právě jenom s po
hlaváry
toho
řádu,
ale
nynější
americká pomoc
fár
americké
dolary,
dě

ni záškodnické války se
byly příliš pohodlné, než Vietnamu.
začne jasně rýsovat. la a tanky.
Dolary skončily v kap aby se podívaly, jak žijí
Možnost intervence
Menší vládní posádky v
sách
politických pohla lidé, na nichž především byla znovu zvážena a
odlehlých místech jsou
přepadávány a likvidová várů, děla á tanky v bah záležel výsledek probíha oficielně zamítnuta. A
tím, ačkoliv to zní ab
ny. Armádní hlídky jsou ně neschůdných džunglí. jícího zápasu.
K politické naivitě po surdně, začala pro změ
ostřelovány z džungle. Fanfáry přilákaly pozor
Vesnice, které odmítají nost světa a neutrálové jila se naivita vojenská. nu americká infiltrace
spolupracovat, jsou vy vyslovili svaté rozhořče Tanky a těžké houfnice vyhlédnuté oběti komu
ní nad americkou "inter byly dodávány do zemí nismu. Místo těžkých děl
palovány.
vencí” a americkým "im bez silnic a železnic, kte byly dodány lehké zbra
Komunistické bojůvky
ré by umožnily jejich ně, které lze rychle do
perialismem”.
poskytují těžko zasažitelV džunglích zmíněné přepravu z místa na mís pravovat z místa na mísný cíl. Po každém rych
země pokračovaly neru- to. Zásady konvenční (Pokračování na str. 6.)
lém úderu zmizí stejně
rychle v džungli. PodaFidlovačka, Tyl a komunisté v Národním divadle
ří-li se někdy zjistit po
sici některé z jejich zákla
den, je obyčejně prázd
ná dříve, než tam těž
Činohra Národního divadla v Praze uvedla počátkem května na scénu
kopádné vládní jednotky
novou adaptaci Tylovy národní hry "Fidlovačka”. Dramaturgie divadla
dorazí, protože komunis
prohlásila, že vybrala Tylovu hru "na oslavu těch, kteří zůstali věrni ná
té vědí předem o kaž
rodu a mateřštině”. Tolik alespoň říká divadelní program.
dém jejich kroku.
Národní divadlo však krásné růžové a nezávaz ré brzdí socialistické bu
Úspěšně
vyzkoušená “Fidlovačkou” rozhněvalo né . ..”
dování.
formule se začne znovu komunistické kritiky.
Lidé prý touží po ne
Podle Machonina je ce
Dokonce sám chudák lá hra prodchnuta, malo- rušeném klidu, vyskytu
osvědčovat. Vládní bez
mocnost se projeví v ner Josef Kajetán, který je měšťáctvím, a její insce je se chamtivost, touha
většinou vydáván za před nace na Národním diva lacino žít, nedbalost a ne
vozitě a dizorganisaci. voj socialistického realis
dle prý znamená únik od zodpovědnost v práci, “ni
Dosud nerozhodné oby mu, to tentokrát odnesl. povinností socialistického čemná vlastnost nehnout
prstem a fňukat”, spolé
vatelstvo se přidává ke
Sergěj Machonin na divadelnictví.
hat se, že těžkosti vyřeší
komunistům ne ze sym psal v Literárních novi
Na jiném místě téhož druzí atd.
patie, ale ze strachu. Po nách z 5. května 1962 : čísla Literárních novin si
Josef Rybák proto vy
malé krvácení vládních “... Každý, kdo uvidí no stěžuje přední stalinistic- zývá čtenáře Literárních
vou
adaptaci
Tylovy
“
Fi

ký
teoretik
kultury
Josef
sil pokračuje, a situace dlovačky”, si řekne : ach,
Rybák, že se v Českoslo novin k nadšenému budo
se stane z vážné kritic jak to bývaly klidné a vensku rozmáhá nový vání komunismu.
Jak toto nadšení ve sku
kou.
veselé časy, vše bylo tak druh maloměšťáctví, ktetečnosti vypadá, mohl se
soudruh Rybák přesvědčit
na prvního máje u pom
PŘIPRAVUJETE
SE
NA
CESTU?
níku K. H. Máchy na Pe
LETADLEM — LODÍ - VLAKEM — AUTOBUSEM
tříně, kde stovky studen
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt tů a mládeže demonstro
valy proti stalinskému ve
dení KSČ a proti hospo
GREYHOUND TOURIST BUREAU
dářským nedostatkům.
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Anebo když české hos
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
podyně během májového
průvodu v Praze náhle
Cestujte do ciziny na deposit
rozvinuly transparent s
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
nápisem : “Máme GagariFranciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
na a Titova, ale nemáme
splátkách £ 10 až 20.
maso a brambory.”
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
M. Zvára, USA

Do boje proti maloměšťáctvi

HLAS DOMOVA

28. 5. 1962
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Dr. Ladislav K. Feierabend : Ve vládách Druhé republiky. Universum Press Co., New York

Mezi republikou u protektorátem
Ve vnitřní politice jsme nebyli bez viny. Nezaměstnanost v pohranič
ních krajích v letech třicátých rozleptávala loyalitu našich Němců, a vě
děli jsme, že jí nacisté využitkovávají. Udělali jsme málo a celkem poz
dě, aby se z hospodářské otázky nestala otázka národní. Když pak jsme
byli ochotni k dalekosáhlým ústupkům, zvyšovali jsme jen jimi politický
apetit henleinovců. Měli jsme plná ústa demokracie, ale nezarazili jsme
včas henleinovský fašismus. Také v politice vůči Slovensku jsme nebyli
bez chyb, ač z velké části hospodářská krise zavinila, že se nepodařilo
průmyslové vyrovnání mezi českými zeměmi a východem republiky ... Zatyto hříchy jsme však nezasloužili smrtelné pokání, které nám v Mnicho
vě nadiktovaly Francie a Velká Britanie, naši přátelé.
strana 31

Nejveřejnějším činem
dr. Ladislava Feierabenda po druhé světové vál
ce byl jeho podpis mi
nistra financí londýnské
exilní vlády na přechod
ných
československých
bankovkách.
Před válkou b y l
Feieraband jedním z vý
značných činitelů česko
slovenského
hospodář
ského života (a předvá
lečné agrární strany - ač
koli o tom mlčí). Za
války byl v Anglii, kde
sloužil poctivě a loyálně,
po válce jeho vstup do
strany národně - socia
listické způsobil furore
v řadách komunistů.
O své knížce vzpomí
nek na dobu mezi kon
cem masarykovské re
publiky a hitlerovským
záborem napsal hned v
úvodu :
"Psal jsem je v prvé
řadě pro své děti, aby
věděly, až jednou táty
nebude. Moje zápisy ob
sahují také zprávy ro
dinné, které měly vliv
na mé duševní stavy a
pocity. Ty zprávy snad

nepatři do politických
pamětí, ale jsou důležité
k posouzení toho, co
jsem dělal, poněvadž ni
tro člověka a jeho činy
se nedají od sebe oddě
lit . . .”
Tato knížka byla na
psána v letech těsně po
válečných : 1945 - 1946.
Jak upřímně a spontán
ně zní předmluva, tak se
také čte knížka sama.
Ladislav
Feierabend
nebyl nikdy v životě po
volán, aby dělal státnic
ká rozhodnutí. Ale kdy
koli rozhodoval v dů
ležitých věcech, rozho
doval ták poctivě, jak
psal tyto vzpomínky. Je
v nich málo sensační lát
ky. Není v nich žádný
politický dynamit. A l e
pochybuji, že je v nich
nepoctivé slovo.
Feierabendovy vzpo
mínky na roky 1938 1939 budou zvlášť zají
mavé pro lidi tehdy mla
dé a intensivně cítící.
Stránky Feierabendovy
knížky jsou zaplněny
jmény, která jsme tehdy
nenáviděli, jako jsme ne-

HISTORIE MALÉHO DIVADLA
Jiří

Sýkora

V předcházejících číslech jsme již referovali o vel
ké oblibě kabaretních divadel, která se rozmnožila
jako houby po dešti v tom okamžiku, kdy pouta
cenzury byla jenom trošku odšroubována. Malá a
mladá československá divadla pěstují tzv. “malé” di
vadelní formy, skeč, šanson, grotesku, groteskní ba
let, to všechno podbarveno satirou, která vskutku
není nijak lichotivá vládě. Bývaly kdysi doby, kdy
si komunističtí divadelní teoretikové stěžovali na
“vymírání malých divadelních forem”. Dnes jich
má vládní censor nejen plné ruce, ale i plnou hla
vu. V Československu se odehrává totéž, co se dě
lo v Polsku. I tam začaly kabarety vtipem a pís
ničkou, které jsou nebezpečné každé vládě od dob
Juvenála přes Františka Villona a Jindřicha Heineho.
Dědictví Červené sedmy a Osvobozeného divadla
dnes nese znovu ovoce. Přední pražské kabaretní
divadlo “Semafor” mělo úspěchy tak veliké, že sám
Veliký Městský Národní Výbor Hlavního Města Pra
hy “administrativně” doporučil souboru, aby si
hledal působiště jinde než v malém šálku, kde měl
divadelní licenci. Národní výbor měl smůlu. Jeho
“administrativní zásah" vyhnal “Semafor” z malé
ho šálku do náhodou volné pražské “Lucerny”. A
byl to skvělý úspěch. Tolik jenom úvodem k satiře,
otištěné v pražských novinách. Když je na pochodu
satira, úřední vyhlášky obyčejně jsou na ústupu.
Dnes je tomu zřejmě tak.
HD
*
*
*
Dívám-li se tohoto jara přes rameno na svoji čin
nost, nedotýkají se mne všechny ony události tak
jako dřív, ale přece jenom se mimoděk oklepu. Jme

náviděli všechno, co znamenalo konec Českoslo
venské republiky.
Feierabend znal před
sedu agrární strany Be
rana jako předsedu agrární strany a navíc ja
ko předsedu vlády. Ji
ným byl tehdy jenom
předmnichovským
germanofilem a pomnichovským Quislingem. Dopřejeme-li sluchu Feierabendovi, nebyl
docela
ani jedním ani druhým.
Navzdory Němcům
jsme nosili na hlavách
v oněch nejistých dnech
"masaryčky”. T aky se
jim říkalo "prchalky”, a
Prchala zosobňoval ne
informované
českoslo
venské mládeži pilíř od
boje v Polsku.
Feierabend se setkal s
Prchalou na Slovensku
koncem roku 1938 a ří
ká o tom toto :
"Byl ke mně velmi
přátelský a mluvil o Mni
chovu. Prchala sváděl
vinu na Beneše a vytý
kal, žé nechtěl bojovat,
ač vojáci - a Prchala me
zi nimi - se stavěli proti

kapitulací a chtěli bojo
vat za každou cenu. Mlu
vil o Benešovi tak šered
ně, že mně to bylo ne
příjemné a proto jsem
ho žádal, aby ponechal
soud nad Benešem his
torii ...”
Feierabend
dokonce
cituje svědectví poprave
ného generála Eliáše,
který prý mu řekl o Pr
chalovi : "Prchala je po
litický generál . . . nená
vidí Beneše a sympatisuje s Tisem”.
O Slovácích, kteří teh
dy stáli v popředí, svěd
čí Feierabend bez trpkos
ti, ale realisticky : něk
teří uhýbali, jiní kličko
vali, ostatní přímo pod
váděli.
Pražská vláda se na
máhala vytvořit snesitel
nou koexistenci, ale byla
zaskočena nejen příva
lem hitlerismu, ale i luďáckou podlostí a úskočností. "Jedu na Sloven
sko stou nejlepší vůli,”
řekl Feierabendovi pre
sident Hácha, "a jsem
přesvědčen, že Tiso ja
ko katolický kněz bude
jednat ve stejném duchu
a stejně upřímně jako
já.”
Za půl třetího měsíce
byl Tiso presidentem
Slovenského štátu, a je
ho kněžství se tím nez
dálo poskvrněno, ani
tím, že se dal do služeb
nacismu.
Musilo se tehdy žít

nují se Píšťalička - a jsem - totiž býval jsem - uměleckým vedoucím satirické skupiny “Záhoř” (což
nemá nic společného se Záhořem a jeho palandou).
Dnes jsem zruinován a nevím, kam se vrhnu.
Měli jsme totiž úspěchy, a třebaže se to zdá pa
radoxní, byly to právě ony, které zničily mne a mno
hé nás rozehnaly do všech koutů naší malé, ale krás
né vlasti. Minulého roku jsme se totiž vrátili z celo
státní soutěže malých jevištních torem jako nej
lepší ze všech existujících divadel, estrádek a mimásek. Vystupovali jsme s veselým pořadem “Žabky,
klabky, mucholabky”, ve kterém jsme pranýřovali,
poukazovali, osvětlovali a někdy i tepali. Proto nás
často nazývali žertem “tepci”. Ňu, žerty stranou, ně
které žerty se nám povedly. Ale jak říkám, vrátili
jsme se a všechna bída začala.
Především dostavil se pracovník Městského domu
osvěty, stiskl nám svou rukou naše ruce a řekl, dí
vaje se přes naše hlavy k vršku kulturní revoluce:
“Molódci!” A odešel skrývaje zrádnou slzu nenávisti,
že jsme ho předtím nevzali do party. Na kus řeči se
zastavil i pan učitel Ječicháč - jakoby vystřižen z
bodrých plkaček strýce Švandrlíka -, mezi jiným pro
hlásil, že jsme jeho děti! a vida, všichni jsme ze ze
měpisu prošli s prospěchem dobrým! A tak to má
být - střední cesta! Žádné úchylky! Když, tak jedině
malinko nalevo. Bujaře nám zamával, ačkoli s námi
seděl u stolu, a volal: “Náá brzkou shledánouú!” a
odešel si koupit atlas.
Vrcholem však byla jakási recepce s ředitelem
závodního klubu. Když vešel, vstali jsme. Když si
sedl, zůstali jsme stát. Pak jsme si sedli a on vstal.
Rozhostilo se vznešené ticho. Po chvilce začal ředitel
tleskat, my jsme se postupně přidávali a v rytmu
tleskání jsme volali: U-mění za mír, u-mění za
mír! Měl dlouhou řeč, již uzavřel takto: My, staří,
vám mladým, musíme - musíme pomáhat. Předám
vám své zkušenosti!

Májová Praha
Eduard Bass

Zelená bábovka Petřína
je květy sladce pocukřena
a Letna výhled přetíná
jak smaragdová mezistěna, modř nezabudek s nebe vlá
nad krásou Prahy kopuletou —
je májová ta Praha tvá,
když svatojanské bezy kvetou.
Bzučí-li dole města úl,
v tišinách parků spatříš pána:
binokl na oku, v ruce hůl.
Zář lásky ve zrak jemu dána.
To básník věčnou vartu má
nad rodnou krásou rozesetou,
když májová je Praha tvá
a svatojanské bezy kvetou.
Flétničky kosů, dívčí smích,
tvou kadencí, Nerudo, vyzní
Tys na věky jich krásu zdvih
k útěše v lidské trýzni.
A každým rokem poznova
dík básníku zní prostou větou:
Je tvá ta Praha májová,
když svatojanské bezy kvetou.

všem, kdo zastávali ve
řejnou funkci ještě jmé
nem Československé re
publiky, pelyňkovitě.
Ve
Feierabendových
pamětech není po pelyň
ku ani stopy. Je v nich
střízlivost a věcnost. A

přečte si je rád každý,
kdo si. chce připamato.vat smutnou episodu
československých dějin,
psanou autorem, který,
maje určité zásluhy, si
žádné z nich nepřisvojuje.
jun

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SÉRVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telelon BX 2316
A předal nám ručně vázanou knihu s nápisem:
Verše, veselé povídky, pantomimy a jiné náměty od
ředitele ZK Záhoř Aloise Kašpara. Parapsychologicky
se usmál, chápavě pokývl hlavou. A rychle odešel,
tiše posmrkávaje. Sesedli jsme se a četli. Byly tam
verše jako:
Dřív sek mladík otavu
nyní seče traktor
a na jeho oslavu
dejme si ho za vzor!
Potom povídka o zlém diveržantovi, který se
dobrovolně vrátil k choré tetě a jde se udat, protože
již nesnese pohled sám na sebe, jsa zarostlý, špinavý
a bez levého ucha, jež si ustřelil při holení před diverzí.
Potom bylo hodně písňových textů - obyčejně na
známé melodie. Tak třeba na melodii Ej uchněm
tam bylo toto:
My si jůchnem — my si jůchnem
svaly nápnem —
a pak důpnem
hrdě Západu my dáme pod bradu
takovou my máme svatou zásadu
ach my tak jůchnem
a ty svaly nápnem
že se slunce více v výši rozzáří
a my míti budem úsměv ve tváři!
Chápete, že se urazil, když jeho příspěvek nebyl
přijat. Odmítnutí považoval za útok na svou osobu a
zvláště pak za útok proti dovršení naší kulturní re
voluce. Naše předešlá činnost pak byla před očima
veřejnosti označena za liberalistický experiment na
čichlý prohnilou buržoazní ideologií:
Ne ne, lépe je pěstovat papoušky. Včera jsem
jednoho sehnal. Jmenuje se - ten můj papoušek - Bohoušek.

-6-

HLAS DOMOVA

28.5. 1962

DVACÁTÝ ČERVENEC

DARUJTE

J u n i u s

moderní keramiku

(Pokračování)
Shirer ve své knize “Pád Třetí říše” celkem pře
svědčivě ukazuje, proč Himmler držel informace
Sicherheitsdienstu dlouho pod pokličkou. V pozděj
ších letech války se nacistická válečná lodička už
povážlivě houpala, a Himmler si prý tajně dělal
naděje, že převezme moc po Hitlerovi. Mohl k tomu
potřebovat prostředníky z řad protinacistického pod
zemí, z nichž mnozí měli v cizině užitečné a vlivné
přátele. Poslední dny Třetí říše jasně prokázaly,
že jedním z životních omylů Adolfa Hitlera byla
přezdívka, kterou Vůdce častoval Himmlera : “der
treue Heinrich”.
A tak se v červenci roku 1944 stahovaly nad spik
nutím dvojí těžké mraky: jedny ze všech front, na
nichž nacistické - armády bojovaly, druhé z Reichslcherheitsamtu, kde Himmler si začal ohřívat svo
ji polívčičku.
Atentát na Hitlera byl starý projekt. Už před vál
kou byly kuty plány a pokusy. Nejvýznamnější byl
odvolán vojenskými spiklenci, když Chamberlain
podlehl Hitlerovu nátlaku. Anebo tak se alespoň
dnes říká, a ještě nikdo toto tvrzení nepopřel. Proti
nacističtí spiklenci měli zábrany jak ideologické, tak
zábrany praktické. Hitler si byl plně vědom, že
by mohl být zavražděn “bláznem nebo nacionalistic
kým fanatikem” a zařídil se podle toho. Když vy
stupoval na. veřejnosti, nikdy nedodržoval časování
návštěvy, nikdy nejezdil stejnými ulicemi a nikdy
si nesjednával schůzky a konference příliš dopředu.
Fabian von Schlabrendorff měl jednou příležitost
sáhnout si na Fuehrerovu důstojnickou čepici. Má
lem mu upadla ruka, protože její obruba a dýnko
byly z ocele. Hitler, právě tak jako Lenin a Stalin,
byl profesionální revolucionář, který si byl vědom
všech nebezpečí.
Generál Henning von Tresckow, štábní důstojník
na východní frontě, organizoval atentát na Hitlera
dokonce třikrát. První dva přežil jak Ťresckow tak
Hitler. Třetí jenom Hitler. Fabian von Schlabren
dorff, který byl zachráněn před popravou jenom zá
zrakem v podobě amerického bombardéru, který
srovnal se zemí berlínskou soudní síň, v níž zasedal
obávaný Volksgericht v čele s “nacistickým Vyšinským” soudcem Freislerem, vypověděl o nich zkrátka
toto:
Jedním z hlavních problémů bylo najít časovanou
bombu, jejíž mechanismus by byl neslyšitelný. Spik
lenci se nakonec uchýlili k použití britských “plastic
kých” bomb, které Royal Air Force dodávala evrop
skému podzemí. Část jich padla do rukou německého
Abwehru, kde seděl záhadný admirál Canaris. Jeho
podřízení von Dohnanyi a generál Lahousen byli až
po uši ve spiknutí, a dodali bomby.
První pokus měl být ve Smolensku. Hitler měl být
pozván na generálskou konferencí a tam zastřelen.

“OŠKLIVÝ AMERIČAN”
(Pokračování se str. 4 )
to. Místo tanků byly po
slány vrtulníky, které
mohou takové rychlé
přemísťování nejlépe uskutečnit.
Současně proběhla ti
chá "invase” amerických
"instruktorů”, jejichž po
čet přesáhl šest tisíc.
Přes tvrdý odpor v
Saigonu už byly také
prosazeny první nutné
reformy.
Někde byly
násilně přemístěny celé
vesnice na nová místa,
kde jejich obyvatelům
byly rozděleny vlastní
pozemky. Vlastnictví
podporuje vůli k odpo
ru. Staré i nově zakládaPOJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede

R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

né osady jsou organisovány tak, aby se mohly
nějaký čas bránit bez
vnější podpory.

Tato taktika má při
pravit komunistické bo
jůvky o staré zdroje in
formací a zásob, bez
nichž je jejich způsob
boje nemyslitelný.
Situace Vietnamu je
ovšem dále vážná. Je
však charakteristické, že
zprávy o ztrátách komu
nistických partyzánů za
čínají pomalu zatlačovat
zprávy o ztrátách vlád
ních oddílů.
Je těžké předvídat bu
doucnost. Tolik však se
dá říci, že byl konečně
učiněn krok správným
směrem.
Nezachrání-li
nová americká taktika
Vietnam, nebude to tím,
že je s ní něco v nepořád
ku. Bude to tím, že jí
bylo použito příliš poz
dě.
-kw-

Do plánu byl zasvěcen i polní maršál von Kluge,
který tehdy byl na východní frontě, a který věděl
ledacos o úmyslech spiklenců. Ten odepřel podporu
plánu. Tresckow a jeho pobočník Schlabrendorff si
tedy vymyslili plán jiný. Von Tresckow nevinně po
žádal známého důstojníka generálního štábu, aby
vzal do letadla, které s Vůdcem mělo odletět ze Smolenska do hlavního stanu, dvě láhve koňaku gene
rálovi Stieffovi jako přátelský dar. Generál Stieff
byl Hitlerovým opovědným nepřítelem. Hitler prý
mu říkal “ten jedovatý h r b á č”. Hitlerův adjutant,
generál Schmundt, jemuž byly lahve “koňaku” svě
řeny, zemřel na zranění, utržená při atentátu 20.
července.
Tresckow a Schlabrendorff čekali marně na zprávu
o katastrofě Vůdcova letadla, které neslo dvě lahve
“koňáku”, posíleného britskými výbušninami. Le
tadlo přistálo bez úhony v Rastenburgu ve Východ
ních Prusích, a bylo na Schlabrendorffovi, aby dostal
inkriminující aktovku s “koňakem’ zpět. Schlabrendorff jednal s klidem Angličana. Zaletěl hned druhý
den do hlavního stanu, vysvětlil Hitlerovu poboční
kovi (který dosud neměl příležitost odevzdat “dá
rek” generálu Stieffovi), že omylem generál Tresckow
poslal podřadnou kořalku, sebral aktovku a co nej
rychleji zmizel. Ve vlaku pak zjistil příčinu selhání:
detonátor nálože selhal.
Druhý pokus byl zorganizován na “Heldengedenktag”, 21. března 1943, kdy se tradičně konala v ber
línské zbrojnici vojenská oslava, pravidelně navště
vovaná Hitlerem a jeho nejbližšími spolupracovníky.
Generál von Tresckow vybral za atentátníka šéfa
zpravodajské služby ve štábu maršála von Kluegeho
plukovníka von Gersdorffa. Bylo to sebevražedné
poslání. Plukovník Gersdorff měl v kapse dva “plas
tické” britské granáty, měl zůstat blízko Vůdce
alespoň dvacet minut, což byla doba potřebná k to
mu, aby se zápalníky v chladném počasí patřičně
vznítily. Podle plánu měl Hitler zůstat nejméně
půl hodiny ve zbrojnici při prohlídce ukořistěných
zbraní. Plukovník von Gersdorff byl ušetřen
sebevražedného pokusu. Hitler se nezdržel ani deset
minut.
William Shirer, autor “Pádu Třetí Říše”, zazname
nává také jediný pokus o veřejnou demonstraci proti
hitlerovskému režimu, začatou a provedenou sku
pinou německých studentů v Mnichově. Je to detail,
který- také pomáhá osvětlit zmatenou duchovní a
mravní situaci obyvatel Třetí říše. V době, kdy proti
nacističtí Němci plánovali zavraždění Vůdcovo, pro
vedli mnichovští studenti protiválečnou demonstra
ci, vedenou medikem Hansem Schollem a jeho sestrou
Sophií, studentkou přírodních věd. Začali vydávat
studentský časopis, který byl vysloveně protinacis
tický. Vřava nastala, když se nacistický Gauleiter
snažil studenty vykrákat za uši. Byl vypískán, a co
víc, jeho gestapáci byli vymláceni z universitní pů
dy. Demonstrace ovšem nezůstala vítězná. Její vůd
cové byli zatčeni, Hans Scholl a jeho sestra (která
byla po výslechu na Gestapu dopravena do soudní
ho sálů se zlomenou nohou) šli na popraviště spolu
se svým profesorem filosofie a jinými kolegy. Sophie
Schollová však ještě před soudem vyjádřila myš
lenky té části Německa, které, vystřízlivělo z váleč
ného opojení. Před rozsudkem vmetla do tváře soud
ci (témuž Rolandu Freislerovi, který soudil spiklence
proti Hitlerovi a kterého zabila milosrdně americká
bomba) věcnou otázku a věcné obvinění: “Víte stejně
dobře jako já, že Německo prohrálo tuto válku. Proč
jste tak zbabělý, že to nepřiznáte?”
(Pokračování příště)

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon JA 6973

byt: JA 670 1

Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Podle zprávy z Los Angeles spáchal zde sebe
vraždu komponista V. Stelibský.
— V Howell v Nebrasce
zemřel J. D. Bukáček, kte
rý odkázal mj. 1.500 do
larů Čs. národní radě americké.
—Rtm. Cizinecké legie,
čs. uprchlík Vladimír Vít,
byl souzen v Alžíru pro
opatřování výbušnin organisaci OAS.
— Ředitel francouzské
kanceláře ACEN Edmund
Řehák byl s delegací AC
EN na XIV. zasedání Ev
ropského poradního shro
máždění.
— Jiří Voskovec hrál v
britském televisním filmu
“Dr. Kildare”.
— Čs. exulant B. Hrdlič
ka režíroval pro západoněmeckou televisi Brucknerova “Wozzeka”.
— J. Josten napsal obsá
hlou vzpomínku na lorda
Birdwooda, kterou uve
řejnila britská revue
“Freedom First”.
— Sdružení “Věrni zůsta
neme” v Chicagu vzpomělo 100. výročí založení
Sokola a 95. výročí zalo
žení Polského Sokola. Pro
mluvil starosta Čs. sokolstva v zahraničí dr. A.
Hřebík.
— Na výročním sjezdu Čs.
národní rady americké
byla zvolena předsedkyní
Vlasta Vrázová, I. místo
předsedou A. Čierný a
II. místopředsedy dr. V.
Bušek a dr. M. Ferjenčík.
— Bývalý major Cizinec

ODRA
TRAVEL SERVICE
Telefon MF 6681
6 A ELIZABETH STREET,

ké legie Karel Hora vy
dal knihu “Mon Tour du
Monde En 80 Barouds”.
— Exulant Miloslav Nová
ček podlehl v Chicagu zá
chvatu mrtvice.
— Ing. M. Ž i v č á k byl
jmenován ředitelem kniž
ního skladu Collins Books
Depot Pty. Ltd. v Melbourne.
— Zdena Fantlová hrála
v melbournském televis
ním seriálu “Consider
Ýour Verdict”.
— Sdružení demokratic
kých Čechoslováků v Chi
cagu zvolilo na valné
hromadě tyto funkcioná
ře : předseda J. Jakl, místopř. dr. A. Hřebík a J.
Mejzr, pokladník F. Žíža
la, zapisovatel dr. F. Lu
keš, kulturní zpravodaj
V. Kubíček, archivář O.
Karásek.
— “Demokratický mani
fest” Ferdinanda Perout
ky vyšel v Tokiu v ja
ponském překladu.
— Prof. Helena Hrabíková vystavovala svoje obrazy na festivalu umění
v Chicagu pod svým uměleckým jménem Marie
Hůlová. Byla pozvána k
výstavám v Itálii.
— Kněz anglikáncké círk
ve, bývalý čs. poslanec
dr. F. Uhlíř, vyučuje na
koleji v Halifaxu v Ka
nadě, vydává měsíčník
“The New Lífe” a za po
moci universitních stu
dentů buduje poblíž Ot
tawy konferenční středis
ko “Temple Pastures”.
Č/FEC/ČS/ND

ODRA
PARCEL

SERVICE

Telefon MF 6178
MELBOURNE, C. 1

obstará vše pro Vaše cesty do zámoří

Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným

nebo po Austrálii

LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?

LODÍ I LETADLEM

Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
Též peníze jim můžeme za Vás zaslat

Hodláte-li přivézt do Austrálie své
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.

Vyžádejte si náš ceník.

28.5.1962

Dopisy redakci:

V hlubokém žalu oznamujeme všem přáte
lům a známým, že dne 15. května 1962 odešel
na věčnost po těžké nemoci náš milovaný
manžel a otec

ZPRÁVY Z KONGA
Zdejší situace, i přes některé znaky zlepšení, ne
ní stále ještě růžová. Poslední katastrofální povodně
OTTA POSPÍŠIL
(říjen až leden) zanechaly dosud nesmazané stopy,
ve věku 56 roků
takže trpí hlavně transport, který je vitálním prv
Pohřeb se konal dne 18. května 1962 z koste
kem hospodářského života země. To je ovšem jen
la sv. Josefa ve Warburtonu do Westboume
detail z celkových potíží. Politicky i hospodářsky je
Současně děkujeme upřímně všem, kdož se
země stále ještě rozvrácená. Americká hospodářská
snažili jakýmkoli způsobem zmírnit naši bolesti
pomoc prostřednictvím Spojených národů je jen kap
Zdena Pospíšilová
Wendy a Daniel
kou, -ale přece jen něčím, co udržuje koráb o pár
manželka
děti
litrů nad hladinou. - Licence na dovoz veškerého zbo
ží (i surovin) jsou limitovány a to velmi přísně,
Green Gables, Warburton, Vic. , květen 1962
aby se udržel provoz místních závodů. Černý obchod
kvete, a ceny některých druhů zboží jsou nedostup
né i střední vrstvě Evropanů, nemluvě vůbec o 'ma
VALNÁ HROMADA
se domorodců, která (vyjma špičky na teplých stát
Na valné hromadě Čs. Mikulčák, A. Švihla, dr. V.
ních místech) na “osvobození od kolonialismu” do
plácí tou měrou nejvyšší. Kdyby dnes došlo k hla národního sdružení ve Voříšek, J. Bačák, E.
sování, mám dojem, že by to - bývalí kolonialisté vy Viktorii, která se konala Gruenberger, K. Průšová,
hráli značnou většinou. Volební sliby politiků zů 19. května v Melbourne, E. Svoboda, J. Drdlíček, J.
staly na papíře, životní úroveň mas klesla, nezaměst byli zvoleni na další ob- Hašek, J. Kubešová a A.
dobí tito funkcionáři : Zamrazilová, revisoři A.
nanost katastrofálně stoupla.
předsedá J. Viola, místo- Pavlas a K. Beránek. Za
Jednání Tschombe - Adoula probíhalo v tajnosti př.
F. Vozábal, jednatel R. delegáty do Ústředí byli
několik týdnů, pak Tschombe odletěl (div že se ne
zvoleni : Viola, Vozábal,
bojovalo na letišti mezi jednotkami vládního voj Kaňovský. (100, Flinders Kaňovský, Mikulčák, Švi
Lan
e
,
Melbourne
City,
ska a Spojených národů) a má se vrátit v květnu
hla, Voříšek, Blažek a
k dalšímu rozhovoru. Výsledek je předem nejasný. tel. MF 5859), pokladník Kubešová.
Posice velkého kapitálu v Katanze jsou příliš silné L. Blažek, čl. výboru : O.
(se silně krytými zády Rhodesií), než aby je tak
snadno opustil přes všechny sliby a snad i sna MINISTERSKÝ PŘEDSEDA R, G. MENZDES se ve
hy belgické vlády. O tyto posice jde centrální vlá svém, osobním dopise s datem 30. dubna tr., zasladě, protože Katanga produkovala přes 60% národ ném předsedovi Ústředí čsl. dem. organisací v Au
ního důchodu země a financovala tím veškeré in strálii a na N. Z. S. Pokornému, příznivě vyjádřil
k zaslanému mu protestu ve věci vydáni čínského
vestice ostatních provincií.
S. P. Brisbane
Ztroskotáním vojenského tažení Spojených národů uprchlíka Willie Wonga.
na podzim minulého roku - vojensky špatně při
BRISBANSKÝ LIST SUNDAT MAIL psal o úpravené - se Tschombemu “zvedla hlava”, a uleh- spěchu 29-letého Čechoslováka R. Wernera, jehož
čuje mu to nesmírně posici při vyjednávání. Cen- návrh plakátku byl vybrán k propagaci” Warana
trální vláda je rozhodnuta skončit celou záležitost Festivalu'' po celé Austrálii.
vojensky, nebude-li dosaženo úspěchu při vyjednávání, ale to stejně nikam nepovede : řídit vojenské
operace ze základny, vzdálené asi 1.800 km, proti
156 Acland St., St. Kilda, Vic.
nepříteli silnějšímu počtem vojáků a hlavně mateČESKÁ DOMÁCÍ KUCHYNĚ
rielně, se zázemím naladěným krajně nepřátelsky,
to by nedokázal s úspěchem ani Monty ani Žukov.
Pečená kuřata k odebírání domů
...Vyřešení celkových problémů Konga není oTelefon XJ 2101
Uctivě zve Dody
tázkou ani dneška, ani zítřka. Jsou to problémy
pro generaci. Zatím je jen nutná politická jistota
a záruky investic zahraničního kapitálu, aby se hos
podářský život rozhýbal, a pak vytvořit jakousi zá
Akce Amnestie
kladnu pro intensivnější budování státu vůbec.
Počátkem března byla v Melbourne ustavena od
B. P. Leopoldville
bočka mezinárodní organisace “Amnestie”. Cílem té
HOCHVEKRATSVOLL ...
to organisace je pomoc těm, kteří Jsou vězněni pro
Obrátili jsme se na Vaši redakci se žádostí o o- své přesvědčení. Každá odbočka čili “skupina tří”
tištění článku “5. květen - nezapomeneme”, který usiluje o osvobození tří vězňů : jednoho z komunis
jako celek představoval určitou historickou souvis tického vězení, jednoho ze západní země a jednoho
lost. Místo toho otiskl však HD (č. 9/XII., pr.) neu ze země africké nebo asijské. Tím demonstrujte, že
celené trosky našeho textu s vypuštěním úvodní usiluje jen o práva jednotlivců, nikoli o politický
statě, vystihující charakter původců našeho ne- nátlak. Předsedou melbournské skupiny byl zvo
štěstí - germánských vetřelců a nájezdníků, což za len p. J. Greenweíl, Owen Dixon Chambers, 205
nechává dojem, jakoby censor článku stál v úloze William St., Melbourne, C. 1.
Nelze čekat, že většina intervencí u totalitních
jejich obhájce. Bylo by objektivně neúnosné pro
kazovat, že se do výtisku nevešly další dva odstav režimů bude mít úspěch. Hnutí však již získalo
ce textu... Přesto, že je článek věnován výroční aspoň čtyřem vězňům svobodu a jiným polepšilo.
vzpomínce hrdinů padlých za Prahu, nežádali jsme I sebemenší úspěch stojí za námahu. Čím větší ve
výslovně o patřičnější a logičtější jeho umístění řejná podpora, tím bude hnutí vlivnější.
Ústředí organisací v Londýně dostává informace
ani na 1. či 2. straně, ale jeho zařazení mezi “Do
pisy redakci došlé” je degradace důstojnosti jeho od příbuzných a od místních nebo exilových orgaposlání a degradace úseku čs. historie ;.. My jsme, nisací. Znalci poměrů v příslušných zemích pak
vážený pane redaktore, ani Vám ani Vaší ct. re zkoumají spolehlivost všech údajů a sestavují kar
dakci ničeho “nesdělovali”. Víme však, jak těžko totéku s informacemi o “vězních pro své přesvěd
by nám bylo po návratu domů výsvětlovat celé Pra čení”. Někdy je ovšem - obtížné zjistit spolehlivě
ze skutečnosti, kdybychom pro ně neměli tištěných všechny detaily. Organisace se stará i o to, aby se
důkazů. Je snad tak těžké pochopit, že Praha po do jejích řad nedostali lidé, kteří by ji chtěli zne
raženeckou nikdy nebude, i kdyby se o to, jak slý- užít, a dbá o to, aby její zákroky nemohly event.
cháme, pokoušeli někteří korupční jedinci v našem uškodit vězňům nebo jejich příbuzným.
Dr. P. G., Nunawading
exilu?
Nakonec ještě jeden fakt...: Historie nezvratně
prokazuje, že Němci byli po plných tisíc let na venek, to je ve své zahraniční politice vůči našemu
národu, vždy stejní a jednotní, a měl-li vnitropoli
LYŽAŘSKÉ POTŘEBY
ticky Němec vůči Němci diference v názoru, to čs.
národ nezajímá. Proto kdyby Herr Junius svůj “20.
ČERVENEC” palcovým nadpisem v HD ještě sebePADDY PALLIN
pestřeji vykoloroval, zůstane toto německé bájesloví,
až ,na mizivé promile, pro celých 14 miliónů čs. ná
roda čtenářsky nestravitelné. Skutečností zůstává,
201 Castiereagh Street
že Němci začali vyvraždování našeho národa v r.
1939 všichni svorně a jednotně. Až teprve po le
(mezi Park & Bathurst Streets)
tech, kdy se jim přestalo dařit, nastaly mezi nimi
vnitřní sváry. To je podstata věci, kterou Herr Ju
SYDNEY
nius pozapomněl uvést a spoléhá, že to celému svě
tu ušlo.
Telefon B M 2 6 8 5
Josef Janečka, gen. tajemník Svazu národní re
voluce v zahraničí, New York.

Nic ve zlém, ale někdy se mi zdá, že téměř jed
ním dechem nebo přesněji v témže čísle blahoře
číte příští sjednocené Evropě a současně vytahu
jete na světlo to, co Evropu rozděluje -Německo
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA — APIA 1:2 (0:2)
Praha podlehla před 8500 diváky rychlejšímu muž
stvu APIA, které dosud neztratilo bod. Zápas byl
napínavý a vyrovnaný a Praha zmeškala několik
vyložených příležitostí. Scheinflug v první půli nastřelil tyč a jeho další prudké rány chytil výbor
ný brankář. APIA. APIA se ujala vedení ve 14.
minutě a zvýšila s Hironovou pomocí náskok 7 mi
nut před poločasem. Jedinou branku Prahy dal 15
minut před koncem Aleck Jeffrey, který byl spolu
s E. Ninausem nejlepším hráčem mužstva. 2 minu
ty před koncem byl vyloučen Hughes, levá spojka
APIA.
Praha je po šesti kolech na 5. místě tabulky se 7
body a brankovým poměrem 16:17.

KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — HELLAS 3 : 2 (2:0)
Červenobílí se postarali o senzaci kola, když po
razili favorita soutěže na jeho hřišti. Slavia hrála
bez Angstenbergera, Cooka, Krauseho a Grosse, ale
podařilo se j'í brzy dát dvě rychlé branky. Auto
rem byl 171etý Skot McMinimee, který nastoupil na
levém křídle (předtím hrál jen jeden zápas za re
servu). Druhý poločas hrála Slavia o 10 Edech, po
něvadž zraněný Engelbogen statoval na křídle. Přes
to udržela otevřenou hru a chvílemi rozsévala v
soupeřově obraně zmatek. Hellasu se podařilo sní
žit na 2.T, ale Slavia se ubránila mocnému nápo
ru a zajistila si vítězství třetí brankou, kterou vstřelil Haasz z trestného kopu ze zdánlivě nemožného
úhlu. Druhá branka Hellasu padla z penalty. Ve
Slavii si zaslouží zvlášní pochvalu Barotajs, Kikas
(na levém halvu), Drda a Haasz.
SLAVIA — JUVENTUS 1:1 (referát příště)
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.

Volejte večer FJ 7372

Proč není maso?
(Pokračování se str. 3)
Vývoz a dovoz
Další záhadu přidalo
Rudé právo prohláše
ním : "Třeba se též zmí
nit o vývozu a dovozu
masa. Náš roční dovoz
masa se pohybuje kolem
100 tisíc tun.
Jeho vývoz, to jsou
vlastně tradiční uzenář
ské výrobky, čítá asi
4.000 tun, tedy necelé
jedno procento z celko
vého prodeje . . .
Od začátku roku ne
dodali zemědělci na trh
asi 10.000 tun masa (plá
novaného -pr.)... I když
jsou některé objektivní
příčiny, . . . při lepším
využití možností, které
naše živočišná výroba
má, nemusel být zdaleka
dluh spotřebitelů tak vy
soký . . .”
Ani panika nemohla
být způsobena příčinami
tak naivními, jež praný
řuje Rudé právo :

Masné hrnce

"Čtenáři nám píší, že
někde stojí denně ve
frontách titíž lidé, často
i několik příslušníků ro
diny. Nenakupují maso
podle toho, kolik sku
tečně spotřebují, nýbrž
snaží se urvat co nejvíce,
z nacistické éry. Lépe je snad nevzpomínat ani všech
pravděpodobně nejen
těch hrozných válečných dnů ani “20. červenců”..
M. H. Belmore pro svou potřebu.

Doma pak maso na
kládají nebo zapékají,
pak se přirozeně stane,
že na druhé nezbude,
nehledě na to, že někde
může dojít i k plýtvá
ní . . .”
Československá vláda
hodlá v budoucnosti če
lit "plýtvání” a křečko
vání s masem v zemi hoj
nosti tím, že se dohlédne
na to, aby náprava při
šla ne "v omezování spo
třeby, nýbrž v pečlivém
obdělání a využití kaž
dého kousku půdy, v do
sažení větších výnosů, v
dostatku krmiv. V tom,
aby se zvětšil přírůstek
ve výrobě masa i dodáv
ce na trh . . .”
A to jenom dokazuje
naši diagnózu : česko
slovenské zemědělství je
v hlubší krizi, než si kdo
koli z nás představoval.
Manka z minulých let,
pečlivě zakrývaná statis
tikami. nic neříkajícími,
explodovala letos do tvá
ře statistiků.
FEC/vm
Desinfekce balíčků
PACEFIC
FUMTGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i balíčék sami odešleme.

14.5. 1962
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První sjezd čs. vědců a kulturních pracovníků v zahraničí

Sjezd SVU ve Washingtonu
O velikonocích se sjelo do Washingtonu na 200 čs. vědců a kulturních
pracovníku na první vědecký sjezd Československé společnosti pro vědy a
umění v Americe, přesně řečeno na první sjezd čs. vědy a kultury v zahra
ničí vůbec.
Společnost pro vědy a umění (SVU), jež vznikla před několika lety ,ve
Washingtoně, má dnes na 600 členů hlavně v USA, Kanadě, v Evropě,
a noví členové se již hlásí také z Austrálie, Asie, Afriky a Jižní Ameriky.
O důležitosti a významu této organizace svědčí zejména to, že jen na ame
rických vysokých školách učí dnes 400 českých nebo slovenských profesorů,
a pro mnohé z nich je právě SVU jediným československým pojítkem.
Sjezd se konal v jednom z největších washingtonských hotelů "Stattler - Hilton”. Valný sjezd byl vlastně zahájen už ve čtvrtek 19. dubna
(v americkém senátě, kde dr. Ludvík Němec, uprchlík a nyní katolický
kněz v Pennsylvanii, zahájil denní zasedání senátu zvláštní modlitbou, ve
které prosil o Boží požehnání pro washingtonský sjezd čs. vědy).
Jednám valného sjezdu probíhalo celý pátek 20. dubna s obvyklým
organizačním programem. Účastníci schválili resoluci světových vědeckých
pracovníků za mír a proti nukleárnímu zbrojení s dodatkem, že požadavek
míru a odzbrojení musí být provázen podmínkou svobodného rozvoje na
příklad za Železnou oponou včetně Československa.

Po odstupujícím dr.
V. Hlavatém byl novým
předsedou SVU jedno
myslně zvolen prof. dr.
René Wellek, přednosta
ústavu pro srovnávací li
teraturu na Yaleově uni
versitě. Prvním místo
předsedou byl zvolen
prof. dr. Vratislav Bušek z New Yorku, dru
hým Rafael Kubelík a
třetím dr. Felix Mikula
z Mnichova. Novým ge
nerálním tajemníkem je
prof. dr. Rudolf Šturm
(Skidmore College, Saratoga Springs, N. Y.),
pokladníkem
Oldřich
Černý z Washingtonu a
tiskovým referentem šéf-

redaktor Ivan Herben z
New Yorku.
Mimořádným bodem
programu organizačního
zasedání byla volba čest
ných členů. Jednomyslně
byly zvoleny tyto vyni
kající postavy čs. vědy a
kultury v zahraničí: dr.
Alice Masaryková, která
žije na Floridě, ing. dr.
Vladislav Brdlík, který
žije v Arizoně, a někdejší
vynikající česká houslist
ka, dcera spisovatele Heritese, Marie Heritesová,
která žije v ústraní na
Floridě.
Slavnostní odevzdání
diplomů zástupcům jme
novaných čestných členů

ra. Věděla, že se jí zmocnil ve spánku a nyní už
na ničem nezáleželo. Tušila jasně, že svůj boj pro
hrála. Věděla že nespí a tulíc se do peřin pozoruje
ji jak se obléká. Pojednou odhodil peřinu a vstal
rovněž. V několika minutách byl umyt a oblečen. Be
ze slova k ní přistoupil a objal ji kolem pasu. Jeho
ruka šla výše až spočinula na jejích chvějících se
ňadrech. Odvrátila se od něho a řekla cynicky: Nu,
ještě jste neukojil svou vášeň?
Nebuď na mne zlá, odpovídal mírně, snažíce se
ji obejmout. Odstoupila prudce od něho a vmetla mu
do tváře: Jedině ve spánku budu vám po vůli! Nikdy
jindy, rozumíte? Dělal, že je tím dotčen. Zatím však
si myslel v duchu: Však zkrotneš!

ROMÁN SPOLEČENSKÝ
“Račte milostivě odpustit, urozenosti, že —”
“Žádné urozenosti, doktore! Říkejte mi prostě baronesso, mně to úplně stačí. Apropos zavolala jsem
si Vás, abyste mi vyléčil hlavinku, ale to byl jen
pouhý rozmar, doktore, neboť mně nic, ale docela
hic nebolí. Slyšela jsem však, že jste výborný zpě
vák a proto jsem vlastně pro Vás poslala. Zazpívejte
něco, že ano doktore? Miluji zvláště francouzské
komponisty. Znáte něco z Halévyho Židovky, z Gounodova Fausta a Markéty, ze Saint - Saensova Stří
brného zvonku Eremitův, Tomacovy, Mignon? Zná
te? Nuže výborně! Těším se velice!"
“Hudba a zpěv byly mými nejoblíbenějšími mi
láčky vedle lékařské vědy v Praze, spanilá baronesso, proto znám celé spousty nejrůznějších motivů
a fantasií téměř ze všech oper, jež měl jsem příle
žitost poznat. Ale obávám se, že mé výkony vás ne
dovedou uspokojiti, spanilá baronesso, neboť nejsem
členem vídeňské opery. — ”
“Mé požadavky jsou zcela skromné, milý doktore!
Jsem přesvědčena, že nebudu zklamána.” Doktor usedl k nádhernému klavíru v levém rohu salonu a
jeho štíhlé prsty přelétly bílé a černé tasty dlouhé
klaviatury. Zazněly plné zvučné akordy jakési pře
dehry. “Ach! Toť moje Mignon, moje Mignon”, za
jásala baronessa, nemohoucí od krásného, štíhlého
a mužného těla odtrhnout své toužně zářící zraky.
Doktor počal zpívati. Jeho krásný, nádherný, plný
a neobyčejně zvučný baryton zazněl salonem. Baro

bylo provedeno v sobotu
večer na banketu. Ban
ket sám o sobě byl vy
nikající událostí washing
tonského společenského
života a kromě účastníků
sjezdu byli přítomni čet
ní hosté — washington
ští žurnalisté, zástupci
vědeckých
společností
Ukrajinců a Poláků.
V sobotu a v neděli
byly na pořadu vědecké
referáty členů SVU a
hostí. Byly mezi nimi
přednášky
mimořádné
vědecké kvality a vzbu
dily zaslouženou pozor
nost nejen u posluchačů,
ale i u zástupců tisku.
Asi 60 odborných před-

násek bylo rozděleno do
osmi zvláštních skupin.
První skupina sdružo
vala přednášky z přírod
ních věd, lékařství a tech
nologie a předsedal jí
prof. dr. Václav Hlava
tý. Přednášeli tito vědeč
tí pracovníci: Josef Bro
žek z university v Bethlehem v Pennsylvanii,
Karel Hujer z university
v Chattanooga, Tennessee, Miloš Šebor z Polytechnického ústavu v
Cookeville, Tenn., Walter Redisch z university
v New Yorku, O. J. Pollak z Lékařského vý
zkumného střediska v
Doveru, Del., Ladislav
Dolanský z university v
Bostonu, Jaroslav Tuzar
z Niles, Ill. a Josef V.
Talacko z university v
Milwaukee, Wis.
Linguistice a slavistice
předsedal prof. dr. Jind
řich Kučera z university
v Providence, R. I. Před
nášeli: Ladislav Matějka
z Michiganu, J. M. Hálek z Washingtonu, A.
M. Gessman z Tampy
na Floridě, Fern Longová z Clevelandu, Rudolf
Šturm
ze
Saratoga
Springs a Milada Lejková z Washingtonu, D. C.
Přednáškám o Češích
a Slovácích předsedal

nessa byla uchvácena. Takového požitku neočekávala.
Byla okouzlena. Její nádherné, krásné a smyslné
tělo zachvělo se prudkou touhou po doktorově obja
tí. A rozsáhlým salonem zvučely neustále nádherné
árie nejlepších světových komponistů. Baronessa ne
uměla se opanovati. Přiblížila se těsně ke klavíru.
“Ach, toť překrásné! Toť nádherné! Vy jste umělec,
velký umělec, milý doktore! Dovolte, abych vám
stiskla ruku za vaše výkony. Ale to je málo...”
Zde bohužel končí úryvek, který slibuje mnoho.
Nakonec parodie zemědělské prózy, kde to mužský
nakonec vyhraje:
ROMÁN KULACKÝ
Milý soudruhu,
předem mého dopisu přijměte srdečný pozdrav ze
Suché a milou vzpomínku na Vás a Vaši besedu.
Na konci besedy jste říkal, že hlavní je život a nebo
tak nějak. To je pravda. Proto jsem se pokusil napsat
z dnešního života takovou historku. Hlavní osobou
je kulak. Skutečná postava od nás. Dávám mu ale
jiné jméno. Naši spisovatelé by měli psát něco ob
dobného a ne stále historické knížky. Já jsem sám
zkoušel složit nějaké básně, ale žádná se mi nepoda
řila, tak jsem napsal v prose. Posílám Vám to při
ložené a prosím Vás o posudek. Já vím, že žádný
učený z nebe nespadl! Ale já to dělám jako Vy! Hlav
ní je život.
*
*
Žofka zaběhla do vepřínu. Poněvadž byla sobota,
dala se do kydání hnoje. Mladá prasnička, která už
byla hezky urostlá, jevila ve chlívku nepokoj. Po
chrochtávala. Žofce se zdálo, jako by pokňoukávala.
Poznala, že se bouká. Pustila ji na dvůr a vypustila
za ní kance. Dál už se o ně nestarala. Spěchala, aby
byla s kydáním hnoje hotova, než přijde Josef s
první fůrou sena.
Po chvíli prasnička vběhla do svého kotce a kanec
se hnal za ní. Žofka zavřela prasničku v kotci, kopla
kance do rypáku s poznámkou “Běž ty sviňáku!” a
zavřela ho do jeho klece. Ještě se na něho dívala
přes laťoví, jak mu z tlamy tekly sliny. Vzala bře
zové koštiště a začala zametat chodbičku mezi kotci,
couvajíc ke dveřím.
V tom ucítila na břiše něčí teplou ruku. Trochu

Píseň o vůni chleba
Jaroslav Seifert
Co jsem se nasedával
na bobku u mříží,
dívávaje se na vál,
pekařům do díží.
A když pak z pece zavál
horký pach k večeru,
vždycky jsem si jen přával
mít bílou zástěru.
I košík vrchovatý
na řidítka bych dal,
a zamoučené šaty,
šlápl bych na pedál.
Kde je ten malý chlapec,
chtěl bych jím ještě být,
chtěl bych si sednout za pec
a v sladkém teple snít.
A pak se rozejeti
s čepicí do čela,
ať za mnou vůně letí
jak křídlo anděla.
Jen půlměsíček kmínu
zůstal mi na rtu lpět
a píseň muezzinů
mi zaznívá z těch let.
prof. dr. V. E. Andic z
pittsburgské university.
Přednášeli:
M. Norma
Švejdová z Baltimore o
Aug. Heřmanovi, prvním
Čechu v Americe, T. Dá
le Stewart z anthropologického ústavu Národní
ho musea ve Washingto
ně o A. Hrdličkovi, J. M,
Skřivánek z Texasu o Če
ších v Texasu, Milíč Kybal z Washingtonu o kra

janech v Latinské Ame
rice a Mario Hikl z On
taria o krajanech v Ka
nadě.
Přednáškám z oboru
sociologie, theologie a
filosofie předsedal prof.
dr. Otakar Machotka z
Harper College v Binghamptonu, N. Y. Před
nášeli: Jan Hajda z uni
versity Johna Hopkinse
(Pokračování na str. 7)

leknutím sebou škubla, ale nevypískla, jak to dělá
vají s oblibou děvčata. Ohlédla se a viděla za sebou
sedláka. Usmíval se na ni. A proto, že ji nenapadlo
nic jiného, usmála se také.
“Připouštělas Mušinku”, ptal se.
“Ano”, odpověděla Žofka.
“A obskočil ji dobře?” ptal se dál.
“Já nevím”, řekla provinile Žofka.
“Jaká si mi to tedy hospodyňka, když nevíš — ”
jen na oko vytýkal sedlák. Vzal Žofku kolem pasu
a přitáhl ji k sobě. Nebránila se.
“Ale já jsem se na ně díval”, řekl jako na omluvu.
Cítila jeho horký dech. Jeho paže ji pevně svíraly.
Sklonil se k ní a chtěl ji. políbit. Uhnula hlavou,
ale jen trochu.
“Nechte mně!”, bránila se slabě. Věděla, že je to
zbytečné. Sedlák ji pozvedl a odnesl do zadu chléva. Opřel ji o slámu kotce, tak že ode dveří bylo
vidět jen jejich hlavy.
“Ne - ne - ne -, nechte mně”, přece se nechtělatak dobrovolně podat. “Žofko, Žofínko, budeš mět
všecko na co si vzpomeneš”, sliboval. “Koupím ti
kožich!” Zacpal jí ústa svým polibkem.
V tom ve dveřích chléva stanul Jura.
S bičem v ruce a s vytřeštěnýma očima, zůstal
stát, jako omráčený. Sám svým očím nevěřil, — viděl
pantátu se Žofkou —.
“Pantáto, nadmul se mně vůl na louce!” vykřikl
na sedláka, jako by volal o pomoc pro ubohé zvíře.
Sedlák zvedl hlavu. Zamračil se. Žofka zaslechnouc
Jurův hlas, sklouzla k zemi, aby se schovala za
prkna kotce. Sedlák se narovnal a zařval na Juru:
“Tak mu dej roubík do tlamy, ty blbče!”
Jura se zalekl jeho hlasu. Celý se chvěl. Jako na
omluvu řekl nesměle: “Josef mně poslal pro vás!”
— “Čert tě vem i s Josefem”, huboval sedlák a vy
šel do uličky. “Běž a masíruj vola zatím na slabi
nách. Já tam hned přijdu”, přikazoval přísně.
Jurovi jaksi divně hučelo v hlavě. Teprve teď ucítil, že má bič v ruce. Těžkým krokem bral se od
chléva a sedlák šel za ním.
“Pohni sebou, ty troubo”, houkl na něho.
Ve vratech potkali vracející se selku.
“Máme nadmutého vola na louce”, hlásil jako na
omluvu svého odchodu sedlák selce.

