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Tažení

generála

Číslo 6.

de Gaullea

Prasklý rám dvou velmoci
Každá doba má v mezinárodně politických vztazích svá platná pravidla. znovu k moci, jeho řeči
Ta pravidla pak tvoří rámec, v němž se odehrávají nové, někdy překvapu byly plné "svatých” sli
jící události, které z toho rámce nikdy nevyhoří. Žádný "rámec pravidel” bů o obnově "francouz
ské velikosti”. A není po
však není trvalý.
Druhá světová válka rozmetala mnoho takových pravidel a vytvořila jed chyb o tom, že je na nej
no nové. Vytvořila svět "zarámovaný” do pravidla dvou velmocí. Ze sta lepší cestě k splnění těch
rého velmocenského hroznu, do něhož patřily také Anglie, Německo a slibů, pokud se ovšem
Francie, vynořily se dvě "supervelmoci” : Spojené státy a Sovětský svaz. národní "velikost” rovná
Na východě vedl útěk politickému významu.
Protože to byly velmo tu protivného tábora. To
ci navzájem nepřátelské, neznamená, že by se ně od sovětské patronace De Gaulle na pochodu
seskupily se kolem nich jak vypařilo staré nepřá kolos Rudé Číny s albán
V poslední době neu
chuchvalce států, závis telství a že by úplně zmi ským trpaslíkem a v po
plyne
týden, který by ne
slední
době
ukazuje
ne

zel
starý
strach.
Ale
s
lých na jejich ochraně.
Žádný západoevropský realizací toho, že v stá závislou linii také Ru přinesl nějaký nový krok
stát nebyl bezpečný před vající nukleární slepé u- munsko. Na západě se u- francouzské politiky, kte
útokem sovětského ko ličce není ani jedna, ani trhla od "řetězu” de rý citelně ovlivní soudo
munismu bez americké druhá strana ochotna Gaulleova Francie, která bý běh mezinárodně po
ochrany a žádná výcho riskovat Otevřený kon hrozí rozbít na kusy kdy litických událostí. Otáz
doevropská vláda nebyla flikt, zmenšily se staré si poměrně celistvý blok ka je, v jakém smyslu
jej ovlivní, je-li to z hle
bezpečná před nenávistí obavy natolik, že úzké západního světa.
diska
demokratického
vlastních občanů bez so národní zájmy začaly
Národní velikost
světa
vliv
positivní nebo
znovu nabývat převahu
větské ochrany.
negativní.
nad
myšlénkou
kolektiv
Když se generál de
Rámec dvou velmocí
Gaulle dostal v Paříži (Pokračování na str. 2)
tak stlačil dohromady ní bezpečnosti.
dva relativně celistvé
Odklon od marxistických teorií?
bloky.

Prasklý rám
Pravidlo dvou velmocí
přestalo mít svůj starý
vliv ve chvíli, kdy na obou stranách povolila
akutnost strachu před
"úklady” vedoucího stá-

Jedním z jevů, jež se dostaly do rozporů
s ideálním socialismem, byla hypertroficky uplatňovaná zásada třídnosti - přesněji snaha
přenést mimořádná revoluční třídní opatření do
doby, kdy ztratila svoji nutnost, opatření, která
uplatňována zvláště vůči lidem se jevila jako
škodlivý anachronismus, ohrožující organismus
společnosti.
Ivan Klíma, Praha

NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN

V posledních letech došlo v Sovětském svazu i v satelitech ke změnám
na poli politickém i kulturním. Je dnes slyšet hlasy, které před léty slyšet ne
bylo. Došlo i ke změnám na poli hospodářském : do hospodářského života
a hospodářské teorie přibyl nový, dlouho potlačovaný prvek — spotřebitel.
Spotřebitel, který má svůj vlastní názor, vkus, požadavky, jedním slovem
individualitu.
konává na trhu, pokud
Satira do těch nahoře
Nepředbíhejme ovšem
trh zrcadlí vztah mezi
Dějí se to věci v Československu! Dovedete si událostem. Spotřebitel v výrobou a potřebou ja
představit, že by se řekněme před rokem propůjčil komunistickém systému ko vzájemný poměr navládní rozhlas či noviny k rozšiřování satiry “na ani dnes nediktuje, nýbrž
ty nahoře”? Stalo se. Pražský rozhlas začal vysílat je trpěn. Ale i to už je bídky a poptávky a in
formuje tak výrobce o
v minulém měsíci čtrnáctidenně satirickou revue
Průvan, v níž se objevila slibná věta “Se satirou, velký pokrok.
stupni uspokojení koupě
Stojí za povšimnutí, schopné poptávky. Tuto
i do těch nahoře”.
První pořad byl věnován většinou cestovnímu ru jaký vliv měl poslední
funkci může trh plnit
chu a objevují se v něm například tyto věty :
vývoj v Sovětském svazu tehdy, odráží-li se vztah
“Jeden z výnosů cestovního ruchu je třeba šuš
kanda ... Co říkám cestovnímu ruchu? Že nemáme na vývoj v satelitech, v nabídky a poptávky stá
sami co jíst a ještě nás přijedou vyjídat zvenku! našem případě v Česko le v ceně . . . zboží.”
— Cestovní ruch? Normálně by to byla senzace, slovensku. Že i tam se
Dále poukazuje Verg
ale já slyšela, že dopadnem jako černoši v Ameri dnes způsob národohos
ner na to, že dnešní sys
ce : prý budou rozděleny hospody pro domácí a pro
cizince! — Neotevřít hranice, tak jsme bez koruny! podářského myšlení v tém dlouhodobých stá
Jediné takhle můžeme zachránit hospodářství! — A podstatě změnil, o tom lých cen tuto funkci tr
dále nám cestovní ruch vynese starosti. Přijdou přinesl pádný důkaz
sem špióni, žejo, maskovaní za turisty!... Dovedete Zdeněk Vergner v Hos hu znemožňuje a že pře
měňuje trh na jakousi
si představit, jaká je to nádhera mít teďka naději
na to, ie budeme mít motel, hotel, benzínový pum- podářských novinách č. rozdělovnu, která ochra
py že spravíme všechny silnice?... Ten pohyb ci 3 ze 17. ledna tr. Neboť ňuje více výrobce než
zinců po té republice by měl být přesně určen, i pan ředitel Výzkumného spotřebitele. V ČSSR je
když nemyslím ten nějak jako dogmaticky určen, ústavu národohospodář
ovšem výrobcem stát.
ale přeci jenom bychom jim měli signalizovat: Po
Po šestnácti letech
jeď tady, tady jsme na tebe přichystaný a uvidíš ského plánování, mluvě
tady paráda! No né, copak jste neviděli ty naše o výrobě, o trhu a o spo plně plánovaného hos
staré zříceriny, ty panelová sídliště s těmi pověst třebě, napsal doslova to podářství v Českosloven
mi, co se nich vykládají? — Turista si přeje, aby
to :
sku pak hlava Výzkum
s ním bylo laškováno. Proto vřele uvítá zmatek v
"Rozpor (mezi peněž ného ústavu národohos
naší distribuci...-Turista - škarohlíd se jistě rozesměje, když si uvědomí, že od našeho osvobození ní odměnou a společen- podářského
plánování
uplynulo devatenáct let.
skou potřebou) se pře (Pokračování na str. 2)
Slovenský “Roháč zase uveřejnil v
minulém měsíci několik zajímavých politických vtipů, z nichž
uvedeme aspoň tři :
Published by Fr. Váňa.
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
“Popel, který si sypal na hlavu, byl z jeho obětí.
— Byl tak uvědomělý, že odmítl dokonce i rehaPrinters: Bussau $ Co.,
bilitaci. — Když někdo nestačí dějiny tvořit, tak
6 Elizabeth St., Nth. Richmond. Vic.
je aspoň upravuje.
FEC

MY OD ZBOROVA
Pražská vláda nás nemá ráda. Režimní písmářka
nás kdysi označila za výkal u cesty, pan ministr
zdravotnictví za věčně bloudící Ahasvery, a že jsme
zrádci je věc hotová.
Za všemi těmi “výkaly” byly vždycky, dobré
důvody. Šlo o to, aby národ doma byl od nás od
dělen něčím hlubším a trvalejším než jenom ostna
tým drátem a řetězem kulometných věží. Tažení
proti exilu se však pravděpodobně sešlo s prama
lým úspěchem až do chvíle, kdy pod “liberalisačním” tlakem z Moskvy naši komunisté pootevřeli
brány své obory a pustili ven nejen agenty, ale
také normální vzorky dnešního občana Českoslo
venské “socialistické” republiky.
Tak došlo, jak jsme napsali nedávno, k setkání
“dvou různých světů”. A mezi lidmi téže krve
byla propast. Nebyla to však propast způsobená
komunistickou propagandou.
Byla to propast nutná, nevyhnutelná a přirozená.
Co v některých případech následovalo, však nebylo
ani nevyhnutelné, ani nutné. A bylo to tak .přiro
zené, jak přirozená je lidská malost.
Na bílých komoních vyjeli do boje hrdinové od
Zborova a kluby zabudnutých Slávuóv v exilu, po
padly lopaty a chovali se tak, jako by chtěli v
několika měsících dosáhnout toho, co komunisté
nedokázali za šestnáct let. Z hluboké propasti dlou
hého odloučení vyráběli propast nepřeklenutelnou
a definitivní.
A řekli nám, že ti lidé z domova mají lepru, že
jsou načichlí a pokřivení a že stykem s nimi sami
dostaneme lepru, načichneme a zkřivíme se.
Pravda ovšem je, že, chcete-li to tak nazvat, je
nom někteří mají lepru a jenom někteří jsou po
křiveni. Většina z nich je, vezmeme-li v úvahu
všechny okolnosti, docela normální.
Hlavním důkazem úkladnosti a komunistického
přesvědčení každého návštěvníka z Československa
je obyčejně zdrcující fakt, že neuteče. Tento ko
nečný a neotřesitelný důkaz je provázen vypnutou
hrudí exilního hrdiny, který utekl, čímž se jeho
odbojová aktivita vyčerpala. Proč, když on utekl,
oni neutečou?
Je velký rozdíl mezi léty 1948,49 nebo 50 a
dneškem.
Tenkrát před léty došlo k výbuchu, který vy
vrátil celý národ z kořenů.. Lidé ztratili existence,
ideály, starý způsob života i tu malou špetku ušlápnuté volnosti, které se jim mezi roky 1945 a
48 dostalo.
V té chvíli zmatku, zoufalství, smutku a nejistoty
jsme utíkali my. A ani nás tenkrát nenapadlo od
suzovat někoho jenom proto, že učinil jiné rozhod
nutí než my a zůstal doma.
Ti lidé po výbuchu v roce 1948 prostě dopadli
zpět na nohy a začali v kamenité půdě mezi ko
munistickým plevelem pomalu znovu zapouštět své
přervané kořeny. Někteří z nich byli příliš mladí,
aby pro ně exil vůbec připadal v úvahu, jiní prostě
zůstali.
A za šestnáct let se v novém zřízení a nové spo
lečnosti naučili žít, našli si v ní nové místo, nové
cesty a je si našly nové závazky a povinnosti. Ti
z nich, kteří se rozhodnou k odchodu'v roce 1964,
musí své kořeny vyrvat- vlastníma rukama. Za nás
je před šestnácti léty přervala explose komunistic
ké revoluce.
Musí-li se už dělat problém ze styku s lidmi, kte
ří vyjedou z Československa, pak je k tomu problémů třeba zaujmout stanovisko.
Já sám se domnívám, že. styk s nimi nejenže
není velezrádný, ale že je dokonce žádoucí. Kdysi
jsme věřili, že osvobození Československa a ostat
ních satelitů musí přijít zvenčí. Dnes víme, že
může přijít jedině zevnitř.
Styk s “dnešními Čechoslováky” nám umožňuje
nahlédnout do života v Československu jako nikdy
předtím a dává příležitost, abychom si, lidé doma
a lidé venku, vyložili svá stanoviska a lépe si po
rozuměli. Jedině takovou výměnou názorů můžeme
vykonávat přímý vliv na myšlení doma. Co na
tom, jsou-li někteří návštěvníci z Československa
nakaženi bacily komunismu. My sami jsme, doufám,
bohatě “nakaženi” bacily demokracie.
Komunistická vláda v Praze dlouho zakazovala
lidem doma styk s exulanty. A bude to smutná
chvíle, kdy si my venku dáme od potomků sená
tora z Wisconsinu zakazovat styk s lidmi z domo
va.
— kw —
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PRASKLÝ RÁM VELMOCÍ
(Pokračování se str. 1)
De Gaulle říká, že je
"nezávislý”, ale spolehli
vý člen západního spoje
nectví. Jeho skutky mlu
ví jinak.
Je to "spojenec”, kte
rý vyjmul francouzské
válečné loďstvo z námoř
ních sil Severoatlantické
ho paktu, zakázal ame
rickému letectvu opero
vat z francouzských le
tišť, podrývá americký
vliv v jihovýchodní Asii,
"vyloučil” Anglii z par
ticipace v Evropském
hospodářském společen
ství, uznal Rudou Čínu,
připravuje se k útoku na
americký vliv v latinské
Americe a úplně podlo
mil jednotící myšlenky
uvnitř Evropského hos
podářského společenství.
Kdyby generál de
Gaulle ublížil věci komu
nistického světa jenom
polovice tolik, jako ublí
žil věci západních demo
Chutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

“KEREN”
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9-275 2
PŘEDPLATNÉ?

kracií, pak by dávno za
stínil cokoliv, co kdy pro
Francii znamenala Jo
hanka Orleánská.
Jednat či nejednat
Francouzský president
byl mnoha lidem na zá
padě sympatický proto,
že se odmítal zúčastnit
jakýchkoliv jednání se
Sovětským svazem. Po
slední dny však naznači
ly, že nebyl proti tako
vým jednáním z něja
kých zásadních důvodů,
ale proto, že by v nich
býval sám hrál podřad
nou úlohu.
De Gaulle nechce být
pouhým signatářem ně
jaké dohody, kterou me
zi sebou upečou Spojené
státy a Sovětský svaz.
Chce být tvůrcem doho
dy, která rozparceluje
svět na americkou, sovět
skou, čínskou a francouz
skou sféru.
Není jenom náhodou,
že ho člen ústředního
výboru sovětské komu-

nistické strany Podgorný
označil v těchto dnech
za největšího žijícího
státníka. Spíše se zdá,
že už byla vystrčena prv
ní tykadla do Moskvy a
že byly učiněny první
kroky k francouzsko-sovětskému jednání.
Velikost nebo malost?

Státnická schopnost, s
níž gen. de Gaulle postu
puje v uskutečňování
svých plánů, mu vynesla
obdiv na mnoha místech.
Je však charakteristické,
že nejméně obdivu a nej
méně podpory nachází
mezi svými partnery v
Evropě.
Italský president Segni
a ministr zahraničí Saragat žádali nedávno v
Paříži veřejně vstup An
glie do Evropského hos
podářského společenství,
vytvoření nových evrop
ských nadnárodních in
stitucí a posílení pout
mezi Evropou a Ameri
kou. Všech pět členů

"Společenství” zastávalo
v Bruselu proti Francii
diplomatické styky s Formosou, a kancléř Erhardt
řekl v Bonnu, že je pro
"Evropu Evropanů”, ne
pro de Gaulleovou "Ev
ropu vlastí”.
Odpůrci odsuzují de
Gaullea pro rozbíjení zá
padního spojenectví, uznání Rudé Číny nebo
něco podobného. Jeho
největší hříchy však by
ly napáchány uvnitř "Ev
ropského hospodářského
společenství”. Říká se, že
je jako horlivý student
historie "posvěcen” vidi
nou velikosti Francie.
Kdyby si však znovu pro
listoval své historické
knížky, zjistil by asi, k
čemu v dějinách vedou
"vidiny národní velikos
ti” a že vidiny národní
velikosti vystoupí velmi
často pod drobnohledem
jako neklamná známka
osobní malosti "visionáře”.
— kw —

Náš zákazník, náš pán
(Pokřačování se str. 1)
objevuje, že ". . . utváření vztahu mezi roz
sahem výroby a rozsa
hem potřeb není a ani
nemůže být v podmínkách
socialistického
vlastnictví jen věcí sa
motného výrobního pod
niku. Tento vztah musí
být . . . řízen
celospole
čensky.”

-Naše rovyTĚŽKÝ ŽIVOT NOVINÁŘŮ
Těžký život gangsterů! Zvlášť když se pro
ti nim použije nejmodernější technika. Právě
na ni doplatili únosci syna slavného amerického
zpěváka Franka Sinatry. Do výkupného byl
totiž ukryt vysílač velikosti hrachu. Automatic
ky vyslané signály vedly vyšetřovatele bezpeč
ně po stopě vyděračů.
Kulturní tvorba Praha, 13. února 1964
Svědek F. Sinatra Sr. si připomněl, jak je
den z únosců ustavičně blekotal : "Sem tak ner
vózní, sem celej parter, abych v tom nebyl —
co je mi do toho, co se starám!” Později se
sám udal na FBI. Detektivové potom rychle
zatkli další dva únosce a našli celé výkupné
až na 2.000 dolarů.
Time, USA, 28. února 1964

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční

16.3.1964

DOMOVA

Vergner tedy začíná
po 16 letech státem říze
ného hospodářství poma
loučku znovu objevovat
to, co českoslovenští ná
rodohospodáři v roce
1948 na povel zapomně
li. Neboť ať už to zába
lu je jak chce, říká v pod
statě : Tak, jak jsme to
dělali dosud, se to už dál
dělat nedá!
Otázkou zůstává, zda
dovolí čs. politikové čs.
národohospodářům, aby
se z chyb uplynulých let
něco naučili.
Tragedie českosloven
ského spotřebitele je ne
srovnatelně větší než tra
gedie sovětského spotře
bitele. V Rusku byl v

roce 1917 pokusným krá
líkem komunistických ná
rodohospodářů spotřebi
tel chudý jak kostelní
myš. V Československu
se stal v roce 1948 po
kusným králíkem národ
na vysokém stupni prů
myslové a zemědělské
výroby a spotřebitel s
nepoměrně vyšší životní
úrovní.
Připomíná-li někomu
hospodářský rozklad ře
ditele Výzkumného ústa
vu národohospodářského
plánování dnešního Čes
koslovenska Baťovo
předválečné heslo, pak
možná nejde o podob
nost čistě náhodnou.
FEC/-ek

RU Č N Ě MALOVANÉ
velikonoční kraslice
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje firma J. JANA
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
HAMPTON :

Telefon 98-5756
Hampton, S. 7

573 Hampton St.

PŘÍPRAVY SJEZDU SVU
Předsednictvo SVU se sešlo k řádné schůzi v New
Yorku. Kromě amerických členů předsednictva se
schůze účastnili také býv. gen. tajemník dr.J. Ně
mec, referent pro organisační věci II. vědeckého
sjezdu dr.H. Lexa a referent pro sjezdové přednášky
dr. M. Rechcígl. Schůzi předsedal prof. René Wellek
s prvním místopředsedou dr. V. Buškem.
Hlavní referát přednesl gen. tajemník dr. R.
Šturm. Na jeho návrh předsednictvo rozhodlo, aby
v rámci valného shromáždění a II. sjezdu na Ko
lumbijské universitě v New Yorku ve dnech 10. - 13.
září 1964 byla uspořádána výstava českých a slo
venských výtvarných umělců. Órganisací výstavy by
la pověřena dr. Jarmila Dvořáková. Vedle toho bu
dou na Kolumbijské universitě vystaveny knihy na
šich vědců a umělců, vydané v zahraničí po roce
1945 a publikace krajanských nakladateství.
Na sjezd budou pozváni představitelé státních a
městských úřadů New Yorku, zástupci universit
a vědeckých organisací. Rovněž ovšem představite
lé vrcholných krajanských organisací. Guvernéři
jednotlivých amerických států budou požádáni, aby
ke sjezdu SVU vyhlásili den Československé svobod
né kultury.
O sjezd SVU projevili už mimořádný zájem nejen
naši vědci a umělci, ale také americké vysoké ško
ly a vědecké instituce. Až dosud se přihlásilo k
přednáškám 98 vědců a umělců, mezi nimi i řada
osob, které nejsou čs. původu. Přednášky budou roz
děleny na dvanáct oddělení. Přednášet se bude an
glicky po případě i v jiných světových jazycích.
Jedna skupina přednášek bude proslovena česky a
slovenský.
Velký počet přednášek a vysoká kvalita předná
šejících, stejně jako umělecké programy sjezdu sli
bují, že II. vědecký sjezd SVU bude v dějinách Če
chů a Slováků v zahraničí událostí zcela mimo
řádnou.
SVU

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel Staff.
MATRAVILLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372

ZE DNE NA DEN
3.3. Rumunsko, zdá se,
pokračuje ve své samo
statnější linii. Bukureštská vláda vyslala oficiel
ní delegaci do Pekingu.
4.3. Polský zpravodajský
důstojník Michal Goleniewski, který požádal
před časem o asyl ve
Spojených státech, prý
prohlásil, že se komunis
tům podařilo umístit agenty do všech význam
nějších amerických organisací s výjimkou FBI.
5. 3. Výbuch sopky Villarica v Chile způsobil těž
ké škody. Odhaduje se,
že je 30.000 lidí bez pří
střeší.
6. 3. Podle britských odha dů dosáhl počet politic
kých vězňů na Kubě
60.000.
8.3. V Athénách zemřel
řecký král Pavel. Novým
králem je jeho syn Kon
stantin.
9.3. Na Kypru došlo k
dalším přestřelkám mezi
řeckým a tureckým oby
vatelstvem.
10.3. Mluvčí anglické vlá
dy prohlásil, že Anglie
není ochotna udržovat dá
le sama pořádek na Kyp
ru bez pomoci jednotek
Spojených národů. Turec
ká vláda oznámila, že bu
de na ostrově interveno
vat, nedojde-li k okamži
tému zákroku OSN.
11.3. Malasijská vláda se
rozhodla k mobilisaci
všech mužů od 21 do 29
let. Očekává se, že bude
povoláno do zbraně 100.
000 mužů.

12.3. Filipíny se zřejmě
připravují k plnému uznání Malasie. Prvním
krokem má být zřízení
generálních
konsulátů.
Téměř současně slíbily
Malasii pomoc Austrálie
a Siam.
— Nad Východním Ně
meckem bylo sestřeleno
americké pozorovací le
tadlo. Posádka se zachrá
nila, ale její další osud
není znám.
— V primárních volbách
v New Hampshire porazil
nynější americký vysla
nec v Saigonu Lodge ne
čekaně přesvědčivě oba
vedoucí republikánské
kandidáty Goldwatera a
Rockefellera.

STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY
164 Acland St. St Kilda.
Vic.
tel. 94 2258
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Československo zjedno
dušuje celní předpisy.
Bez vývozního poveleni
mohou čs- turisté vyvézt
do ciziny dárky do hodno
ty 300 Kčs, cizinci mohou
do ČSSR dovézt bez cla
dárky až do hodnoty
1.500 Kčs.
— V Bratislavě se konal
pohřeb nestora slovenských divadelníků, národ
ního umělce Jána Borodáča.
— S Brazílií byla podepsána obchodní a kultur
ní dohoda a dohoda o vě
decko - technické spolu
prácí.
— V Praze se konal vzpo
mínkový večer k 100. vý
ročí narození básníka a
spisovatele J. S. Machara.
— V Praze zemřel ve vě
ku 48 let hudební sklada
tel Jan Rychlík.
— Královské Shakespea
rovo divadlo ze Stratfordu hostovalo v Praze, kde
sehrálo “Komedii plnou omylů". Představení se set
kalo s nadšeným ohlasem
pražského publika
— Zanribar a ČSSR podepsaly dohodu onavázání diplomatických styků.
Vymění čs. velvyslance.
— V istambulské Akade
mii krásných umění byla
výstava čs. loutek.
— V loňském roce ce v
ČSSR narodilo 235.871
dětí. Zvýšení porodnosti
souvisí se snížením počtu
potratů. O přerušení tě
hotenství požádalo loni
82.000 žen. V 70.374 pří
padech bylo žádostem vy
hověno.
— Zahraniční ministr V.
David navštívil koncem února Egypt, kde projed
nával mj. možností další
hospodářské a kulturní
spolupráce obou zemí.
— V Praze se konala vý
stava “Britský průmysl k
technice zítřka”. Výstava
soustředila 60 exponátů
na ploše 300 m2 a těšila
se velké pozornosti. Ne-

všední zájem byl též o
průmyslové filmy.
— V ČSSR bylo koncem
loňského roku 29.120 lé
kařů a dentistů. Na jed
noho připadlo 520 obyvatel - V zaměstnání chy
bělo průměrně denně
230.000 pracovníků pro
nemoc.
— Albánský list Zeri i
Popullit napadl 19. 2.
bratislavský “Večerník”,
který označil za “fašistic
ký plátek”. Napsal mj. :
“Večerník se nemusil na
máhat jezdit až do Albá
nie za osobou, kterou tam
nemůže najít (bývalého
šéfa Gestapa Muellera,
pr.). Místo toho se .mohl
porozhlédnout, po své do
mácí půdě na Slovensku,
možná dokonce po svých
vlastních redakčních
místnostech. Jistě tam. na
jde dost fašistů, dost imitá
torů smyšleného Muellera, dost zrádců slovenské
ho národa a válečných
zločinců, kteří unikli li
dové spravedlnosti. Nyní,
skryti ve svých pohodl
ných postaveních, pokra
čují ve své ďábelské prá
ci proti zájmům sloven
ského lidu, proti socialis
mu, proti přátelství na
šich národů a zároveň při
tom pobírají vlastenecké
penze za svou práci.” Me
zi kdysi “sesterským stra
nami” je to dost zábavné
hádání.
— V roce 1963 bylo v
ČSSR prodáno celkem 26.
400 osobních aut. Letos
se očekává prodej kolem
25.000.
— Londýnský časopis Financial Times a Deutsche
Zeitung z Kolína n. R. se
domnívají, že v ČSSR
dojde v letošním roce k
radikálním změnám. Me
zi nimi má být odchod
Novotného z úřadu presi
denta i prvního tajemní
ka KSČ.
— Praha má jednu kavár
nu na 17.000 obyvatel.

celkem 59 kaváren. Nej
větší je Slávie a nejmenší kavárnička Mocca v
Žitné ulici, která má jen
22 stolů.
— Podle zprávy o plnění
plánu v roce 1963 činily
průměrné mzdy v prů
myslu 1.494 Kčs měsíčně.
— Obrat zahraničního oochodu dosáhl loni 33,9 mi
liard Kčs, tj. vzestup o
9% proti roku 1962. Vý
voz stoupl na 18.3 mili
ardy Kčs a dovoz na 15.6
miliard Kčs. Obrat s ka
pitalistickými zeměmi se
zvýšil na 9 miliard (zvý
šení 7%), obrat se socia
listickými zeměmi dosáhl
24.9 miliard Kčs (zvýšení
9%).
— Koncem loňského roku
vycházelo v ČSSR. 1.310
časopisů (z toho 25 dení
ků) v celkovém nákladu
1.616 mil. výtisků. Loni
bylo vydáno 7.174 knih v
nákladu 58 mil. výtisků.
— Správcem pražské arcidiecése se má stát světící
biskup Kajetán Matou
šek. Jako apoštolský ad
ministrátor nebude mít
ani titul ani funkci Pri
masa českého.
— Letiště v Popradu se
bude zvětšovat, aby na
něm mohly přistávat i
velká cizí letadla.
— S platností od 1. dub
na tr. byla prodloužena
placená mateřská dovole
ná z dosavadních 18 týd
nů na 22 týdnů, u svo
bodných matek na 26
týdnů. Ženy, které poro
dí dvojčata nebo trojčata,
budou mít volno 8 měsíců.
— V novém bytovém zá
koně je snížena hranice
obytné plochy na osobu
z maximálních 24 m2 na
max. 18 m2. Důvodem k
této změně je okolnost,
že v CSSR dosud bydlí
1,325.009 domácností v
bytech, kde připadá na
osobu méně než 8 m2.
FEC/Č/PNL

KROK VPŘED
M. Zvára, USA
Mimořádné zasedání československého Národního shromáždění, které se
konalo koncem února tr., schválilo řadu nových zákonů, z nichž některé
stojí za trochu pozornosti. Je to především zákon o rovnoměrném a spra
vedlivém rozdělování a přidělování bytů, zákon o právní ochraně česko
slovenských občanů a nový volební zákon.
Zákon bytový

Jaké machinace se do
sud děly při přidělování
bytů zvláště ve větších
městech, je všeobecně
známo. Hezké a velké
býty dostávali zásadně
zasloužilí straničtí funk
cionáři nebo jejich zná
mí, nebo se přidělovaly
za tučné úplatky. Nový
bytový zákon prý odstra
ní všechny dosavadní ne
spravedlnosti. Podobné
sliby je ovšem nutno
brát s reservou. Je stále
nebezpečí, že při prak
tickém provádění nového
zákona může dojít k dal
šímu útlaku osob, které
jsou režimu nepohodlné.
O právní ochraně
Zajímavý je nový zá
kon o právní ochraně
československých obča
nů. V Praze vycházející
celostátní časopis Kultur
ní tvorba (č. 8 - 1964)
se podrobně zmiňuje o
tom, jak chybným způ
sobem se v Českosloven
sku dosud praktikuje ob
žaloba domnělých delik-

didátů. Ta "svoboda”
má spočívat ovšem jen v
tom, že zatím co dříve
byly voličům předkládá
ny volební lístky se jmé
ny už vybraných kandi
dátů, kteří měli předem
naprostou jistotu, že bu
dou "zvoleni”, dostanou
nyní voliči list se jmény
několika kandidátů, z
nichž si mohou vybrat.

ventů. Jsou prý obyčejně
zničeni morálně, politic
ky, společensky a exis
tenčně ještě dříve, než
je s nimi proveden řád
ný soudní proces.
Nový právní řád prý
má podobnou praxi od
stranit, a každý občan
bude považován za ne
vinného až do doby, kdy
mu bude vina prokázána
a soudním rozsudkem
potvrzena. I když minu
lost ukazuje, že se do
mnělá vina "prokazuje”
v komunistickém státě
hrozně snadno, přece
nelze považovat nový zá
kon za úplně bezvýznam
ný. Zdá se, že vyjadřuje
přece jen určitou snahu
o nápravu nejhrubších
přehmatů československé
komunistické justice.
Volební zákon

I když se bude pocho
pitelně jednat o kandi
dáty - komunisty, přece
je třeba brát v úvahu,
že není člověk jako člo
věk a není komunista ja
ko komunista. Kdyby
měli voličové možnost
výběru např. mezi Širokým a Novomeským, ne
bo mezi Novotným a Ba
rákem, není pochyb o
tom, pro koho by se vět
šina rozhodla.

Dalším krokem vpřed
by mohl být i nový vo
lební zákon, schválený
26. února 1964, podle ně
hož budou mít českoslo
venští voličové možnost
svobodného výběru kan-

Zdá se proto, že mů
žeme nový českosloven
ský volební zákon uvítat.
Polsko se pomocí podob
ného volebního systému
téměř úplně zbavilo stalinistů.

POJ I ŠT Ě N Í
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

Hrozba časopisům
Vedoucí soudruhové Komunistické strany
Československa si zřejmě uvědomují nebezpečí,
spojené s odklonem od stalinismu v Českoslo
vensku a snaží se mu čelit nebo aspoň brzdit
vývoj všemi prostředky. Protože po dalším uvolňování volá na veřejnosti nejhlasitěji inte
ligence, usměrňují zvlášť v posledních měsí
cích nátlak tímto směrem.
V přesvědčování, domluvách a malování ne
blahých následků, které by mohlo přinést "ne
uvážené uvolňování”, vede Antonín Novotný,
který už zval "na koberec” (oficielně "k přá
telské diskusi o situaci” neb pod.) spisovatele,
právníky, architekty, herce a jiné. Zdá se však,
že domluvy zatím nepomáhají.
V minulém měsíci se zabýval situací Ústřed
ní výbor KSČ a jeho ideologická komise se
snažila zasáhnout na místech, která umožňují
rozšiřování "neuvážených požadavků”, v redak
cích kulturních časopisů. Rudé právo (18.2.
1964) referovalo o jednání takto :
"Dne 17. února se sešla za předsednictví .. .
V. Kouckého ideologická komise ÚV KSČ za
účasti šéfredaktorů hlavních kulturních časopi
sů. Na své schůzi projednala současný stav a

poslání těchto časopisů. Vycházejíc ze závěrů
XII. sjezdu a prosincového pléna ÚV KSČ
k ideologickým otázkám, podrobila ideologic
ká komise zevrubnému hodnocení jejich zamě
ření a úlohu při realizaci generální linie stra
ny a její kulturní politiky. Ideologická komise
ocenila aktivní přístup kulturních časopisů ke
kulturně politickým a ideově tvůrčím otázkám,
avšak zároveň odmítla tendenci zlehčovat boj
strany proti revizionismu a liberalismu i nekri
tickou jednostrannost při přijímání západní kul
tury a neuvážené nastolování některých disku
sí, k jejichž vedení jim chybějí nezbytné poli
tické i odborné předpoklady.”
Na komunistickou hantýrku jsou to slova
nezvykle jasná, a ani závěr referátu, hrozba
"vedoucím redaktorům a redakčním kolekti
vům”, nenechává nikoho na pochybách, že si
strana nadále nehodlá nechat líbit všechno to
"zlehčování” její práce a jiné prohřešky od
bojných časopisů :
"Obsáhlá diskuse zdůraznila nutnost upevnit
stranickou odpovědnost vedoucích redaktorů a
redakčních kolektivů kulturního tisku, zvýšit
jeho ideovou úroveň a všestranně prohloubit
vedoucí úlohu strany v této oblasti.”

VAŠE ÚSPORY JISTĚ POROSTOU,
budete-li mít vkladní knížku u
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Drobničky z ČSSR
TO SE NEDÁ ANI USNÉST,
ANI ZORGANIZOVAT
Chyby minulostí, hrubé porušování socialistické
zákonnosti v rozhodování některých státních orgánů,
podlomily důvěru mnoha lidí v náš právní řád.
Jejich prosté lidské cítění se dostávalo do rozporu
s právním řádem. Obnovit plně důvěru lidí v prá
vo a spravedlnost v našem státě, dát právu a spra
vedlnosti znovu plně jejich místo v myšlení a či
nech lidí není tak jednoduché. To se nedá ani
usnést, ani zorganizovat.
Literární noviny, číslo 5., 1964

JZD CHCE VŠE
“Naše členka zdědila po matce určitou výměru
pozemků. Úrodu ještě na podzim sklidila a pak po
zemky sdružila do družstevního hospodářství. Druž
stvo ji však požádalo, aby veškerou úrodu z těchto
pozemků, včetně zisků za mléko a vajíčka odevzda
la družstvu...”
“Podle Vzorových stanov je každý člen JZD po
vinen sdružit veškerou půdu, živý i mrtvý inven
tář, jež vlastnil, dále všechny pozemky najaté, na
nichž hospodařil sám, či příslušník jeho rodiny.
Dále je povinen sdružit všechny pozemky, které
během členství získá, ať již nájmem, koupí či dě
dictvím. Ve stanovách sice není nic o tom, že člen
nesmí zděděný pozemek sklidit, avšak ustanovení
o sdružení veškeré půdy nepřipouští jiný výklad
než ten, že je družstevník povinen sdružit půdu
hned po nabytí...”
Zemědělské noviny, 4. února 1964

ROZVODY A JEJICH PŘÍČINY
Ročně se u nás rozvede na 16.000 manželství.
Prokázalo to statistické šetření. Nejméně jich je do
prvních dvou let od uzavření sňatku. Ve 4. až 5.
roce a ještě více v 10. až 14. roce manželství však
křivka rozvodovosti prudce stoupá. V roce 1961
bylo například rozvedených 10 - 14letých manželství
z celkového počtu rozvodů nejvíce, 20.8%. Nej
častější příčinou manželských rozvratů jsou nevěry.
V roce 1961 byly důvodem k více než 4.100 roz
vodům z celkového počtu 16.427. Častým důvodem
jsou rovněž rozdíly povah a zájmů manželů. Ne
blahou úlohu hraje při rozvodovém řízení alkohol.
Podle statistik má vliv zhruba na každý pátý roz
vrat manželství. — Asi 20.000 dětí ztrácí rozvodem
manželů jednoho z rodičů.
Mladá fronta, 8. února 1964

JEŠTĚ O NÁVŠTĚVÁCH
V “KAPITALISTICKÝCH STÁTECH”
Více našich občanů pojede za příbuznými a zná
mými. Letošní novinkou je, že se jedná o příbuzné
všech stupňů a také o přátele a známé. Cs. občané,
kteří tímto způsobem odcestují do kapitalistického
státu, si podají žádost o povolení na příslušném
okresním oddělení ministerstva vnitra v místě byd
liště. Zaplatí správní poplatek při cestě do čtyř
dnů 100 Kčs, při cestách delších 300 Kčs. Mohou
také žádat o uvolnění devizové částky — podle
povahy a délky cesty — až do výše 100 devizových
korun na osobu. V každém případě se však před
pokládá, že náklady spojené s pobytem čs. občana
v cizí zemi hradí jeho příbuzný nebo přítel.
Rudé právo, 18. února 1964
DVA SPRÁVNÉ RYSY
ZDRAŽENÉHO STRAVOVANÍ
Počínaje 1. dubnem se ruší poskytování zaměstna
vatelských příplatků na závodní stravování. Toto
opatření není pro řadu pracujících zrovna nejpo
pulárnější (i když jde měsíčně zhruba o 27 ko
run, které budou muset připlatit sami), za to pro
většinu lidí spravedlivější. Situace je totiž taková :
V závodních jídelnách se stravuje okolo 27% pra
cujících. Jim závody a jiné organizace přispívají
denně Kčs 1.10 (ročně to dělá 480 miliónů Kčs).
Na druhé straně 73% pracujících v závodech nejí,
a tudíž korunu deset nedostávají. Je to spravedli
vé? ... Přidat ze svého měsíčně asi 27 korun roz
hodně není mnoho, ale tyhle koruny budou bolet.
Jestliže dříve právě proto, že jídlo je stále mno
hem méně než v restauraci, byli shovívaví a ochot
ni nad některým nedostatkem zamhouřit ne jedno,
ale obě oči, pak je shovívavost přejde. A jejich
nároky vzrostou. Ukáže se totiž jedna pravda : na
tu korunu deset ze společného se každý díval podle
přísloví: “Darovanému koni na zuby nekoukej.”
Proto také ta lhostejnost k úrovni stravování. A
tak tedy nové opatření, i když nebude radostně
uvítáno, má hned dva správné rysy : spravedlnost
a zvýšení nároku.
Mladá fronta, 13. února 1964
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Být masarykovcem dnes
František

•

•

•

Knoep f elmacher

Čím to je, že mnozí z nás, kdo jsme znali Masaryka osobně nebo z chom potlačováním ne
vědecké literatury a z čítankových legend, jsme byli jeho vlivem pozna, příjemných pravd uleh
menáni a to na celý život? Čím to je, že i zde v Austrálii po tolika létech čovali politikům koexisa za nových a nepředvídaných okolností se ptáme : "Co by udělal Ma- tenční snahy. Masarykosaryk?”, stojíme-li před vážným rozhodnutím mravního á politického vec musí takovou faleš
významu?
nou diplomacii nepravd
Masarykova velikost, velikost v moderní době snad nepředstižená, spo zavrhnout proto, že je
čívá především v jeho mravním a životním stylu, v ucelenosti a kráse jeho nemravná a že nevede k
osoby.
míru, ale ke kapitulaci
Posuzujeme-li politiky Byly rukopisné boje, by devším na manipulaci lží a k porobě. Taková ko
a politické filosofy, shle la hilsneriáda a nakonec a podvodů, opírajících existence nezlepší mezi
dáme, že je lze rozdělit záhřebský proces. Ve se o policejní násilí. Být národní atmosféru, ale
na praktiky a moralisty. všech těch "patáliích”, masarykovcem dnes zna naopak zamoří i demo
Praktikové, jako Bis- jak jim Masaryk říkával, mená především bojovat kratické země pokrytec
mark, Churchill, anebo nešlo pouze o spravedl veřejně a neústupně pro tvím a neupřímností. Ná
u nás třebas Švehla, a nost a o pravdu v jed ti lžím a podvodům to rody svedené politikou
filosofové praktické po notlivých případech, šlo talitních diktátorů a je smiřovaček uvěří svým
litiky jako Hobbes nebo o atmosféru a o celko jich quislingovským spře- vlastním zdvořilým lžím
Machiavelli, popírají vliv vou orientaci veřejného žencům ve svobodném a polopravdám a ztratí
mravnosti na politické života.
světě.
smysl pro skutečnost.
dění a spatřují v politi
Každá lež, kterou Ma
Falešné koexistenční Pak už nebude těžké za
ce pouhé umění manipu saryk potíral, měla vliv iluze vedou k tomu, že slepené a zmatené davy
lovat davy a organisa- né zastánce. Riziko boje se v zájmu mezinárodní zotročit.
cemi v boji o moc. Mo bylo značné a Masaryk harmonie to či ono ne- Být masarykovcem zna
ralisté, jako třeba Rous byl ochoten toto riziko řekne. Ne že by se to mená bojovat za pravdu
seau nebo svatý Tomáš podstoupit, protože vě talitní diktátoři a jejich a za intelektuální pocti
Akvinský, hledají v po děl, že systematické lha agenti sami takto omezo vost ve veřejném životě
litickém dění především ní je v politickém životě vali. Ti nám vytýkají za všech okolností a tře
ohlas mravních a filoso nerozlučně spjato s nási všechny naše nedostatky ba proti všem!
fických projevů a igno lím a otroctvím.
a mnohé si ještě vymý
(Z projevu na oslavě
rují čistě mocenské aModerní totalitní sys šlejí. Tvrdí však, že tím TGM v Melbourne 7. 3.
spekty.
témy jsou založeny pře- více záleží na nás, aby- 1964)
Masaryk naproti tomu
uměl kombinovat morál
Hrstka úvah kolem Bornea
ní idealismus s praxí,
uměl slučovat normativ
ně - etický postoj k ve
řejným událostem s prakV dobách našeho dětství znělo jméno "Borneo” tajuplně. Lovci lebek,
tickou pragmatikou poli- lidojedi, šípy, džungle. Borneo sice existovalo, ale bylo jaksi neskutečné.
tické akce. Nikdy mu ne Jakýsi ostrov z pohádky : bylo — nebylo.. .
šlo o "pouhé” zásady,
Dnes je Borneo denně na prvních stránkách novin. Za hodinu tam může
vždy viděl a zdůrazňo doletět letadlo z Austrálie — a naopak. Dřívější tajuplný ostrov je dnes
val jejich význam prak velmi skutečný a je velmi blízko. V džungli, kterou dřív jen občas proletěl
tický. Zároveň vyžadoval nějaký ten otrávený šíp, se dnes střílí z moderních zbraní, které tam zřejmě
od politické praxe zásad přicházejí jako Foxův zvukový týdeník : ze všech končin světa. Neboť
ní programově - mravní kšeft je kšeft!
orientaci : jeho mravnost
Na jedné straně Bornea pro Evropana nebo Au mohlo najít. Pravda však
byla pragmatická, aktiv je Indonésie, na druhé stralana. V tom je pod také je, že kdyby nebyl
ní "činná láska k bliž Malasie. Dva státy - ni statný rozdíl, ale je to takový, jaký je, že by už
koliv dva národy - a to rozdíl jenom v čase, ne nebyl dávno v čele dneš
nímu”.
dva nové státy. V tom boť to, co se dnes děje ní Indonésie. A té nejde
Masaryk byl demokrat větším žije 100 miliónů li na Bomeu (i jinde), je o kousek džungle. Podaři
a považoval boj za ob dí, v tom menším 10 mi v podstatě totéž, co se dě li se to dnes na Borneu,
lo v Evropě před sto ne může být na řadě zítra
jektivitu poznání a dis liónů.
V Džakartě vládne Su- bo dvěma sty léty. Lidé Nová Guinea a pozítří ně
kuse za neodlučitelné od
karno. Jedni o něm říkají, se tam probouzejí a počí co dalšího.
boje za politickou svo že se podobá Hitlerovi ja nají myslet jinak než do
straně Tunku
bodu. Bez možnosti a ko vejce vejci, jiní tvrdí, sud. Jedni proto, že se ví,Naže druhé
deset je jen jedna
práva posuzovat věci jak že bez Sukarna by to bylo jim dostalo vzdělání, jiní desetina ze sta. Dokud se
třebas proto, že se ocitli těch jeho deset miliónů li
jsou není možná demo v Indonésii ještě horší.
V Kuala Lumpur vlád v kriminále. Jejich zá
kratická politika. Rozho ne Tunku. Bez něj by byt kladní problémy jsou po dí může opřít o anglickou
dování, opírající se o chaos, říkají jedni. Druzí dobné evropským problé flotilu, pak má ještě ně
jaké šance na úspěch.
bludy a legendy, vedou tvrdí, že je nástrojem mům v minulosti : hospo Dnes to tedy ještě jde.
k zániku. V tom spočívá britského neo-kolonialis- dářské změny, průmyslo Ale zítra ... ? Kdo ví!
mu, ať už to rčení zname vá revoluce, národnostní Neboť rovnováha sil je
důležitost
Masarykova ná cokoliv.
a náboženské třenice. Na něco, co se neustále mění.
téměř fanatického odpo
V obou zemích - v In de vším pak je to nej dů Račte pohlédnout zpět na
ru proti politickým a vě donésii ve větší míře - ležitější pro včerejší ko posledních sto let evrop
deckým lžím - je to pod je politika i vláda v ru lonie : “Aby vláda věcí ských dějin.
jednotlivců nebo ma tvých .. .”
statná část jeho realismu. kách
Ani Tunku ani Sukar
Tak se vynořují všech
lých skupin spíše než v
rukách politických stran. ny staré problémy v no no bezpochyby neslyšeli
: “Tam svět se
Veřejné mínění neexistu vém rouše a nové nesho Tyršovo
JOGURT
kam síla se napře!”
je a soukromé mínění se dy se řeší novými zbraně hne,
všechno je v tom rče
Smetana (nezahušt.)
často nevyplácí. Leč po mi. Jinak nic nového pod Co
Sýry - Tvaroh
suzovat poměry v jihový sluncem. Co se stalo v ní shrnuto! Jakmile se
kus světa hne, je
Vždycky žádejte
chodní Asii podle evrop minulých stoletích v Ev jednou
ho zastavit nebo
jen to nejlepší:
ského slovníku by bylo ropě, ukazuje však cestu, těžké
velkým neporozuměním po níž by mohl jít vývoj změnit směr.
Farrall - Hayward
A o to dnes v té džun
tamních poměrů. Národ, v Asii.
pravda, že Sukarno gli asi jde : kterým smě
Irrewarra Co. Pty. Ltd. demokracie, vláda, život je Je
nesnášenlivý, nespoleh rem se tenhle konec světa
ní standard - to všechno
85 City Road,
znamená pro lidi na Bor- livý, že se mu nedá věřit začne hýbat a zda je ještě
South Melbourne
neu a v okolí něco docela - mnoho jiných špatných vůbec nějaká alternativa.
Tel. 62 - 4682
— zet —
jiného, než to znamená vlastností by se na něm

V džungli se střílí
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Eastern Europe in the Sixties. Praeger, New York 1963, stran 240, cena $2.25

Lidová netečnost je společná
Koncem loňského roku vyšla v New Yorku nová kniha o střední Evropě,
která je nová i svým pojetím. Jmenuje se Šedesátá léta ve střední Evropě.
Kniha se záměrně odchyluje od ustáleného vzoru podobných knih : neroz
děluje střední Evropu na národy a státy a tak ani na různé kapitoly o
Bulharsku, Československu, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Východním Ně
mecku, Albánii a Jugoslávii. Kniha pojímá tuto oblast jako celek. Důraz
je na to, co tyto země, které osud položil mezi Rusko a Německo, spojuje
a sdružuje, co mají smutně společného a v čem se tu a tam výrazně od
jednotného rysu liší.
Jednotlivé kapitoly psali američtí profesoři politických' věd většinou pů
vodem ze zmíněných zemí. Jejich kapitoly se však nesoustřeďují na "je
jich” země a národy, nýbrž na ony rysy, které jsou všem osmi lidovým
demokraciím společné navzdory místním rozdílům v politické tradici, v po
litickém temperamentu a ve stupni hospodářského vývoje.

Tak například první
kapitola, kterou napsal
profesor Wayne Vučinič, profesor dějin na
stanfordské
universitě,
původem Srb, popisuje
a analyzuje sociální změ
ny ve všech zemích od
Jugoslávie až po Vý
chodní Německo.
Druhá kapitola se tý
ká školského systému,
třetí zemědělského vývo
je a úpadku, čtvrtá se
soustřeďuje na průmysl
a dělnictvo, pátá na ob
chodní styky, šestá po
jednává o společných
rysech středoevropských
ústavních a právních řá
dů a sedmá a osmá ka
pitola se týkají vztahů
střední Evropy jednak k
západnímu světu, jednak
ke komunistické Číně a
komunistickému Rusku.
Celé toto symposium
o střední Evropě zredigoval profesor historie
na universitě Indiana

Stephen Fischer-Galati,
který je rumunského pů
vodu.
Nejdřív o těch míst
ních rozdílech, které způ
sobují, že autoři musí ve
svých kapitolách na ná
mět jednotných a společ
ných rysů vývoje ve
střední Evropě stále po
ukazovat na odchylky od
pravidel. Všimněme si
Československa.
V knize se praví, že
ve střední Evropě neby
lo před válkou skutečné
demokracie - až ovšem
na Československo. Ve
střední Evropě nebylo
skutečně vyspělého prů
myslu, skutečně vyspělé
ho odborového hnutí,
skutečně vyspělé sociální
demokracie v západním
smyslu slova - a zase :
až ovšem na Českoslo
vensko.
Po válce padla střední
Evropa pod tíhou pří
tomnosti Rudé armády -

SPIKNUTÍ
Jiří

Gruša

Někdy ve dvaapadesátém roce — zrovna když
doznívala “akce” Kilo Jiráska Do Každé Domácnosti
(úřední název mi vypadl z hlavy), vstoupil do naší
třídy češtinář, téměř napochodoval na stupínek
(ruku po vzoru tehdy hojně rozmnožovaných po
dobizen zastrčenou pod sako, na prsa) a řekl : “Ná
rod tak považuj jediné jako nádobu lidství a vždy
volášli Slavjan, nechť se ti ozve člověk!” Na nás
pak bylo sborově vymručet ten rytmus a usednout.
Píďa neboli, jak se mu také přezdívalo, Šesták byl
notorický blbec a živil se tím. Inžinýroval nám
soudruh naše duše, inžinýroval nám — dodnes vzpo
mínám jeho výkladů o dědictví nejpokrokovějších
tradic, a jakkoli jsme stěží probrali vyňatá slova,
ovládali jsme mravoličné příklady ze života malého
Sosa (Džugašviliho - Stalina - pr.), jakož i otázky
jazykovědy.
A protože Píďa slul rovněž coby pták pečlivák,.
vytvořil pro nás ve svých hodinách jakousi obdobu
Plutarchových Souběžných životopisů, dokládaje
příhody z literatury české příhodami z písemnictví
ruského a naopak. Tak se paní Zdena z Proti ovšem
ocitla vedle Pikové dámy (z důvodů ryze mystic
kých) a o Pikové dámě jsme se dověděli, že si na
noc dávala zuby do skleničky, neboť už Polzumov
vynalezl parní stroj, a proč by se potom vynález
zubní protézy měl přenechávat válečným štváčům.
Píďa patrně odkudsi z učitelského věstníku vyčetl
něco o osvěžování pustých literárních faktů, i činil
se seč mu to jeho postavička dovolovala.
Píďa byl a snad ještě je výtažek, výlupek a před
obraz něčeho, čemu se dnes říká všelijak a čemu já
říkám Píďa. Spolu s povídáním o nepravých zu
bech ve skleničce ztělesňuje mi onu chorobu, kdy

až ovšem na Českoslo
vensko, kde nebyla v do
bě puče Rudá armáda,
nýbrž jen Zorin.
Po Stalinovi nastalo
všude značné uvolnění až na Československo,
kde se vše uvolňovalo až
v roce 1963. A tak to
jde dál.
Pak jsou zase uváděny
jiné výjimky - o odliš
ném. vývoji zahraniční
politiky Jugoslávie, Číně
oddané Albánie, Polska,
které se stále strachuje
o své hranice atd.
V článku o vztahu
střední Evropy k Rusku
píše profesor W. Griffith, který je náhodou
amerického původu, o
rozdílném vztahu někte
rých komunistických pře
dáků k Chruščovovi tak
to :
"Osobně, ideologicky a
politicky jsou Chruščo
vovi nejbližší Gomulka
a Kádár. Ti uplatňují

centralistickou, domácím
poměrům přizpůsobenou
linku, a tu Chruščov ve
střední Evropě právě po
třebuje. Nejsou to Molotovovi stalinčíci jako
Rákosí a Ulbricht, nena
podobují ani revisionismus Nagyho, ani mezi
národní ambice Titovy.
Podporují Chruščovovu
politiku proti Číně a Al
bánii jednak z přesvěd
čení, jednak z důvodů
ryze praktických a ze
strachu. Ve svých ze
mích nezavedli totální uniformitu, ale také ne
dovolili svým vzdorovi
tým intelektuálům nad
měrnou svobodu. Sami
to nejsou ani intelektu
álové, ani západníci, a
nejsou docela bez popu
larity. V posledních le
tech nepůsobili Chruš
čovovi žádné zvláštní po
tíže.”
Na druhé straně jsou
v knize popisovány vý
znamné a zajímavé po
dobnosti, které v tomto
zpracování střední Evro
py ostře vynikají.
Prof. Vučinič píše např. v první kapitole o
změnách v třídním slože
ní středoevropských ná
rodů takto :
"Od roku 1945 se
střední Evropa vyvíjela
po stránce sociální dvě
ma protichůdnými smě
ry : na jedné straně byly
(Pokračování na str. 6)

přicházejí senilní a za všeobecné pozornosti doka
zují, že demence je kýžený stav ducha. Píďův povahopis by svou obludností zaměstnal celé pluky
gotických sochařů — jako vzorek pro chrliče.
Vidím ho, Píďu, jak dupe nožičkou a prská svoje
“teda nesnesu”, “teda odmítám”. Doopravdy nemohl
snést, když se některému z žáků přece jen podařilo
dosáhnout výšky 153 cm i v tomto poměrně raném
věku — považoval to za úmyslnou provokaci a ne
slýchaný vzdor. Skutečný vzdor a odpor vůbec ne
předpokládal. Předměty své nepřízně si už předem
otesával na nemotorné ubohoučké zmetky — a to
se to potom vítězilo! Píďa “tedy odmítal”, “nene
chával si vnutit diskusi”, Píďa byl kult nicky, kult
něčeho, co se nikdy nemohlo stát osobnosti a co se
jí právě proto stalo.
Měl psychologii služebního psa — nasadit na sto
pu a běžet. Nikdy se neptal, o čí stopu jde a kam
běžet, pro jeho účel stačilo znát zásadní pokyny.
Potřeboval je (lhostejno odkud, lhostejno jaké), po
třeboval je, aby si podle nich mohl rozpracovat roz
vrh činnosti, zaměstnání na příští měsíc, den, ho
dinu. Správnost pokynů vyvozoval ze skutečnosti,
že pamatovaly i na “člověka”, vždyť mu přece do
přávaly “přestávek”, stanovily dobu odpočinku a do
bu vykonávání tělesné potřeby — co si víc ještě
přát?
V přihrádečkách denního řádu se cítil svůj a bez
pečný před věrojatným vzdorem nebo nepřítelem.
Jistě — o nepříteli mluvil často. Mluvil o něm jako
puberťáci o holkách a náležitostech — tedy taju
plně, sprostě a neurčitě. Není divu — vně těch
přihrádek byl docela bezmocný. Příslovečné zuby
ve skleničce mohou pokousat nanejvýš svého ma
jitele, když si na ně nedopatřením sedne.
Ošklivili jsme si Píďu, cítili jsme k němu naivní
odpor, asi jako děti cítí ošklivost před malými ne
hezkými hlodavci, ale nenávidět jsme ho začali
teprve později. Začal jsem ho nenávidět, jakkoli mi
už dávno nepříslušelo putovat s brašnou na zádech

Dvě básně sochařovy
Michelangelo

Buonarroti

JAK JE TO MOŽNÉ,

ŽE UŽ NEJSEM SVŮJ?
Jak je to možné, že už nejsem svůj?
O Bože, Bože můj!
Kdo mne to vyrval ze mne,
kdo to tak vstoupil ve mne,
že jsem už více jeho nežli svůj?

Ó Bože, Bože můj!
Jak mohl projít do mne,
kdy nezavadil o mne,
když nezavadil o mne?

Co mi to, Lásko má,
proniklo očima
do mého srdce, kde to roste skryto?
A co když překypí to?

PŘI MALBĚ STROPU SIXTOVY KAPLE

Vole už z toho lopocení mám
tak jako kocour někde v Lombardii,
či kdekoli, kde špatnou vodu pijí,
jak pořád břicho k bradě vypínám.
Vousiska k nebi, vyvrácený týl
na samém hrbu, prsa ptačí stvůry.
A jak ten štětec pořád stříká shůry,
už mi tvář celou štědře vydláždil.

Kyčle mám vražené až do panděra
a zadek hřbetu rovnováhu dělá,
když slepě nohou šmátrám sem a tam.
Vepředu se mi kůže hezky dlouží
a vzadu zase zkracuje a ouží :
jak syrský luk se celý napínám.
A tak i mozek sám
rodí jen zmetky, na víc nemá síly :
těžko se z křivé hlavně rovně střílí!

A proto braň, můj milý,
mé němé dílo a mou pověst s ním :
já nejsem malíř a sem nepatřím!
Přeložil Jan Vladislav

do té třídy, kde se předváděl. Začal jsem ho nená
vidět, protože, jak se ukázalo, povídačky o šprtavém
Sosovi (aneb jak se malý lord stal proletářem) tvořily
onu hybnou jednotu s pádnými argumenty pádné
ruky. A touhle pádnou rukou se ani tolik neoháněl
nepřítel, o kterém mi vypravoval Píďa. Konečně
— v té době jsem kdesi vyčetl, že získat opravdic
kého nepřítele je vlastně terno, můžeme totiž růst
a být jím měřeni.
Jsou asi údobí, kterým takový opravdický nepří
tel není dopřán, ale hůř — jsou údobí, která se mu
úmyslně vyhýbají, odmítají ho, nikoli proto, že
by přímo hrozila porážka, ale proto, že vítězství se
nezdá dost pohodlné.
Tehdy vyrůstají Píďové jako krysy před morovou
ranou. Píďa náramně rychle vycítí, že se ho někdo
zastává, že ho někdo potřebuje, že někdo kvůli němu
přistřihává stromečky, učesává myšlenky, gumuje
v počtech. Píďa se hlásí — dobrovolně, pohotově —
nechce nic než trošinku rozhodovat o přistřižení,
učesaní a gumování vedle u souseda. Spiknutí Píďů
dělá z neschopnosti metodu a z kreténství kodex.
Dvacáté století poprvé Píďu realizovalo jako
fantastickou sérii a féerii. Píďa se samozřejmě ohlašoval už předtím, ale poprvé jej bylo možno
vyrábět až v tomhle století, poprvé bylo možno s
Píďou počítat, vymyslet mu živnou půdu, jakou
takový mikrob potřebuje, vymyslet mu význam a
vyznamenání, úřad i smysl života, pomníky i učeb
nice. Proti jeho agilitě nejsme nikdy dost imunní.
Dejte Píďovi do ruky hůl a začne, myslet. Řekněte
mu, že je třeba vyhubit dentisty, a budou vyhu
beni. A proti Píďoví nelze s úspěchem vystoupit
jednotlivě, nelze mu jednotlivě čelit, neboť proti
baktériím se neubráníte sekerou. Konec konců o
téhle metodě měl můj Píďa dost přesný názor, když
prohlašoval, že “teda ebenové dřevo, žáci, teda je
tak tvrdé, že když se do něho zasekne sekera, tak
se teda vůbec nezasekne.”
Literární noviny, Praha, 25. ledna 1964
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Indická přátelství

LETOVISKO "ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

J. Kučík, Perth
Po hodinovém čekání a spekulování se náhle ob
(Pokračování)
Byli jsme též pozváni na výroční koncert hudby, jevil člověk, který neuměl slovo anglicky, ale stále
zpěvu a recitací do tamního konventu Loreta. Celý opakoval cosi o čókidarovi. Nakonec vylovil klíč,
konvent dělá velmi dobrý dojem. Všude úskostlivá otevřel chatu a zase zmizel.
kterou pořádá v neděli 29. března 1964
Pak už nám bylo hej. Jídlo jsme sice neměli, ale
čistota, vkus, spousty reprodukcí světových mistrů
na stěnách a vše ostatní, co má u studentek působit bylo kam na noc hlavu složit. Snad se dostaneme
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
na jejich smysl pro krásu. Po skončení pořadu požá druhý den opět nějak dolů do údolí...
Hraje
Eda Zlatý se svou kapelou
dala jedna ze sester naši Ivu, aby zahrála na piano.
K večeru jsme spatřili u sousedního domu něja
jídlo
—
pití
Zřejmě proto, že byla jedinou evropskou dívkou, že kého člověka a pak další dva. Hned jsme se vypra (K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
byla mladší než ostatní soutěžící studentky a že hrá vili za nimi. Menší mladý Ind mluvil dobře anglicky.
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
la vše zpaměti, sklidila největší úspěch a byla ještě Byl to inženýr zaměstnaný u státní správy a vedl
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
několik dní středem pozornosti na promenádě. Po stavbu silnice. S turistickým úřadem sice nemá nic
koncertě byl monsignor a my pozváni k jídlu. Sluha společného, ale ví, že je čókidar na dovolené, z níž
v panžabském kroji s rudým pasem a bílým nače prý se má vrátit asi za týden. Když zjistil, v jaké
pýřeným turbanem, s taktními, neslyšitelnými pohy jsme situaci, pozval nás na čaj a později na večeři,
ZLOBÍ VÁS OČI?
by, přinášel a podával jídla s přesností a pozorností, a my jsme v tu chvíli nedbali dobrých indických
jaké jsem na Západě nikdy neviděl. Nade vše pak způsobů a ani formálně jsme neváhali „pozvání přij
Bolí Vás hlava?
byla srdečná nálada a atmosféra celého prostředí, mout. U něho v bytě byl též nadřízený inženýr,
Noste
brýle od OPT A!
kterou bych se marně snažil vystihnout.
který byl právě na inspekční cestě.
Manali v údolí Kulu je považováno za jedno z
Po chutně připravené typicky indické večeři jsme
nejkrásnějších míst Himalájí. Hned po příjezdu si sesedli kolem krbu a brzy přišel někdo s návrhem,
jsme se tam seznámili se dvěma státními zaměst aby každý z nás vyprávěl nějakou povídku — jako
nanci, kteří se starali o nákup a řádné uskladnění v Decameronu.
Nejprve ten inženýr na inspekci vyprávěl, jak Capitol House, 109 Swanston St.
zvláštní lodyhaté rostliny s podivnou silnou vůní,
používané při budhistických náboženských obřadech. byla dle indické mythologie stvořena láska, pak ten
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Oba se nám věnovali s takovou pozorností, jako druhý inženýr vysvětloval význam každé hlásky ve
8.
poschodí
Telefon 63 - 2231
bychom byli jejich dávní přátelé. Později jsme se slově přátelství, naše Iva přišla s pohádkou o Bílé
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
s nimi setkali znovu na cestě z Kašmíru v novém a červené růži, žena řekla pohádku o princezně a
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
hlavním městě Pandžabu. Po rozdělení Kašmíru já povídku od Maupassanta a Erbenova Vodníka.
v nutných případech telegraficky
mezi Pakistán a Indii ztratil Pandžab své hlavní Seděli jsme potom dlouho do noci, pili čaj a kávu
město Lahore. Indická vláda se proto rozhodla po a vyprávěli o všem možném.
stavit uprostřed státu úplně nové město Čandygarh.
Popsat náladu toho večera by dokázal jen daleko
Roku 1949 se začalo stavět a v roce 1953 už se větší mistr pera, než jsem já. Cizinci ze tří světa
SUTTONS PTY. LTD.
do něj stěhovala pandžabská vláda. Je stavěno podle dílů, kteří se nikdy předtím neviděli, sedící kolem
105 Elizabeth St., Melbourne
zajímavě řešených plánů francouzského architekta krbu v chatě vysoko v Himalájích, debatující z tak
Telefon 60- 1201
Le Corbusiera. Má 30 více méně samostatných různých úhlů o literatuře a umění — bez naslád
Hudební nástroje džezové
částí a je tam už universita, státní knihovna, nej- lých slov, bez sentimentality, to je zážitek nezapo
a orchestrální
vyšší soud, parlamentní budova, banky atd. V roce menutelný. Pozdě vnoci nás doprovázeli oba Indové
Piana * Harmonia * Kytary
1963 už mělo přes 100.000 obyvatel a stále rychle k turistické chatě. Byla neuvěřitelně jasná a zá
Gramofonové desky
roste. Nedaleko města je pověstná přehrada Bhagra, řivá noc a hvězdy se zdály z horských výšin větší
nejvýše položená přehrada na světě. Jak nám tam a bližší.
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
oba naši “staří” přátelé opět celý pobyt usnadnili
( Pokračování příště )
a zpříjemnili!
Z Manali jsme jeli ještě několik tisíc metrů výše,
kde stojí uprostřed mohutných velehor turistická na nej vyšší funkcionáře
chata s výhledem daleko široko. Už asi 2 km se strany a byrokracie - uverně od Koti začínají být Himalaje bez porostů, platňují nároky, které
strašlivá holá horstva, rozeklaná průsmyky s prud
kými řekami a potoky, směřujícími k Tibetu, se jsou v rozporu s cíly so
cialismu.
Výsledkem
stovkami vodopádů, jezer a věčných ledovců.
V turistické chatě, do níž jsme byli posláni, ma jsou kompromisy, které
být vždy nejméně jeden sluha a většinou jich tam oddalují dosažení vytče
prý je víc. Tomu hlavnímu - snad kuchaři, správci a
podomkovi v jednom - se říká čókidar. Tu ných cílů. Je to patrné
ristický úřad v Manali nás ujistil, že je v chatě zejména v hospodářství
vše připraveno a že na nás čókidar čeká. Když jsme a především v zeměděl
tam přijeli, byl dům pustý, zamčený a v okolí ství. Stálé poruchy v zá
nikde človíčka. Jen na silnici víc než kilometr
vzdálené pracovala skupina tibetských uprchlíků. sobování a vysoké ceny
Obcházeli jsme nejprve zoufale chatu a potom i všech spotřebních před
dům, vzdálený několik set metrů, ale ten byl rovněž mětů snižují materiální
prázdný. V té době se nám zdály hory a hukot ne výhody, kterých na pa
daleké horské řeky strašlivé a nádhera celého okolí píře dosáhli pracovníci
ztrácela smysl.
v průmyslu. To má zase
za následek, že nakonec
nepodporují vládní poli
tiku ani ti, kdo by mohli
(Pokračování se str. 5) značné a je naprostou vytěžit z průmyslového
postupně likvidovány sta iluzí mluvit zde o sociální pokroku nejvíc, tj. prů
ré sociální třídy a na dru harmonii, natož o bez- mysloví dělníci, technic
ká inteligence a nižší by
hé straně začaly vznikat třídnosti.”
třídy nové. Vznikla tam
Hlavní redaktor knihy, rokracie v hospodářství a
třídní společnost, složená profesor Fischer - Galati, ve správě . . .”
“Pragmatismus a pře
ze čtyř hlavních tříd. poukazuje v úvodu na
za prvé je to vládnoucí jiný jednotný rys ve devším cynismus jsou
privilegovaná byrokracie, střední Evropě : na vše hlavními hybnými páka
vrstev,
za druhé střední třída, obecnou apatii, oportu- mi nejširších
kterou tvoří převážně nismus, na naprostý ne včetně mládeže”, píše dá
technická inteligence, vě dostatek víry v komunis le profesor Fischer - Gařící na racionalismus, mus jako ideologii, ale lati. “Hlavním cílem je
pragmatismus a nevěřící na strach z komunismu dosáhnout jakés takés úna ideologii. Třetí tří jako mocenského systé rovně v hmotných vě
cech. Na ideologii myslí
dou jsou průmysloví děl mu. V úvodu píše :
"Achilovou patou jen ti nejvyšší straničtí
níci a čtvrtou třídou ne
spokojení
zemědělci. všech režimů ve střední funkcionáři, jejichž ži
Zbytky někdejších tříd Evropě je lidová neteč votní míra je po stránce
jsou vstřebávány jednak nost ke komunistické ví hospodářské zajištěna a
Established 1852
do proletariátu, jednak ře a praxi. Dokonce i jejichž politické přežití
THE ENGLISH SCOTTISH & AUSTRALIAN BANK LTD.
mezi novou střední tří skupiny, které by měly je přímo závislé na je
Save for tomorrow, today . . . Bank E.S. & A.
du technokratů. Napětí mít zájem na udržení jich ideologickém zápalu.
”
M.Č
.
mezi těmito třídami je dnešního řádu - až ovšem

TANEČNÍ ZÁBAVU

OPTO

Lidová netečnost
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Dopisy redakci:
STYK UPRCHLÍKŮ S OBČANY ČSSR
Snaží-li se někdo dokázat protikomunistický postoj
zakazováním styku uprchlíků s občany Českosloven
ska, počíná si dle mého mínění jako pštros. Nemů
žeme zabránit existenci ČSSR, ale můžeme pomá
hat zabránit rozšiřování ideí tohoto státu... Není
možno odsoudit písemný styk s domovem a proto
není myslitelné, že by se měl odsuzovat styk osob
ní, zvlášť když se může jednat o příbuzné nebo
známé z dob minulých. Někteří lidé, odsuzující ko
munismus, někdy přehlížejí, že možná sami napo
máhali jeho vzrůstu, když se stavěli za první re
publiky proti některým sociálním reformám, které
byly u nás také zapotřebí. Možná že ukázáním
dobré životní úrovně nás “utečenců” pomůžeme otevřít oči i “spolehlivým” občanům ČSSR, s nimiž
přijdeme do styku.
M.J. Brisbane

PŘEDNÁŠKA O POMĚRECH V ČSSR
Na debatní schůzi, uspořádané viktoriánskou od
bočkou "Amnesty International” 7.3. v Sassafras u
Melbourne promluvil k posluchačům (většinou uni
versitním študentům) dr. P. Grossman na téma “Vol
by, v Československu”. Řečník popsal, jak se snažila
komunistická vláda v roce 1948 zachovat zdání, že
se volby konají řádně, tajně a demokraticky a jaký
byl skutečný jejich průběh. Popsal také celkovou
situaci v zemi, kde jsou poměry v mnohém typické
jak pro ostatní země pod sovětským vlivem, tak i
pro jiné diktatury. — Další témata k debatě se tý
kala zákonů, které odpírají základní lidská práva,
ňapř. právo překročení státních hranic, a otázky,
kdo je vězněm pro své přesvědčení.
Valná hromada viktoriánské odbočky “Amnesty”
se koná v pátek 20. března 1964 ve 20 hodin v
Assembly Hall (pokoj, č. 1), Collins St., Melbourne.

OSLAVA TGM V MELBOURNE
Vzpomínka na výročí narozenin TGM se konala
7. března v sále hudební konservatoře v Melbourne.
Slavnostní projev měl doc. dr. F. Knoepfelmacher. V
kulturním pořadu účinkovali Argall, Tancibudková,
Tůmová, Gruenberger, dr. Voříšek a skupina dětí čs.
školy v Melbourne, vedená K. Průšovou. Mimořádný
potlesk sklidila Australanka pí. Argallová. Je dobrou
zpěvačkou a překvapila dobrou výslovností česky
zpívaných písní. Po ukončení pořadu se rozloučil
předseda Čs. nár. sdružení Viola jménem zdejších
čs. spolků s pí. Tancibudkovou a poděkoval jí i je
jímu manželovi (který je právě v zámoří na umě
leckém turné) za ochotné účinkování při všech zdej
ších čs. oslavách a kulturních pořadech v minulých
létech. Počátkem příštího měsíce se stěhují manže
lé Tancibudkovi do Adelaide, kde bude Jiří Tancibudek vyučovat na konservatoři.
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ZPRÁVY OSOBNÍ

J. R. Los Angeles: Dí
ky za lístek a adresy. —
F. H. Chicago 8: Díky za
adresu. — J. H. S. Chica
go 37: Dopis i přílohu
jsme předali. — “Terno”
(odesl. z Paříže): Potvr
zujeme zásilku. — K. V.
Miami: Díky za zprávu a
výstřižek. — M. B. Newtown:. Díky za výstřižek.
— J. Ch. Bellevue Hill:
píky za adresu. — J. U.
Findon: Díky za výstřiž
ky. — A. Č. Box Hill: Dí
ky za výstřižek.
HD

MIREK CIGLER
byl promován 4. března
1964 na filosofické fakul
tě melbournské universi
ty. Gratulujeme!
Přátelé a HD.
ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

LÉKÁRNA
MARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.
Telefon : 34 - 3700
Mluvíme česky

ZEMSKÝ SOUD v Mni
chově zprostil pro nedo
statek důkazů 53letého
kněze Františka Ulricha
obžaloby z vraždy 20letého malířského pomocníka
Dr. Felicia
B. Conrada, odsoudil ho
však na rok vězení (kte
BRUNTONOVÁ
ré má odpykáno vazbou) MUDr. (Československo)
pro mravnostní delikty,
falešné výpovědi a navá M. B. B. S. (Melbourne)
zahájila opět praxi
dění k falešným výpově
222, Barkly St.,
dím. Ulrich byl před 13
ST, KILDA, Vic.
léty knězem pro čs. při
po 8. hod. večerní
stěhovalce v Melbourne
144 Nepean Hishway
(pochází ze Sudet). Zdej
ší církevní úřady mu
GARDENVAEE
tehdy po kratším působe tel. XJ 1872 - XM 2467
ní zakázaly vykonávat
Choroby vnitřní,
kněžské obřady a Ulrich
ženské a dětské
odjel do Německa.
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DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Telefon

41 - 6973
byt

— Královská belgická akademie věd zvolila svým
členem prof. V. Hlavaté
ho “za objevné práce v
oboru matematického vy
jádření teorie relativity”.
— Dr. René Wellek byl
zvolen
místopředsedou
Sdružení profesorů moder
ních jazyků v USA, kte
ré má 16.000 členů.
— Bývalý vedoucí inže
nýr Stalinových závodů v
Mostě Míl. Hnílička je
vedoucím inženýrem ba
datelské společnosti NOR
TON v Bostonu. Má v
USA patentováno 16 vy
nálezů a dalších 7 je prá
vě v projednávání. Rake
ta Saturn, kterou Ameri
čané vystřelili na měsíc,
byla opatřena dvěma vy
nálezy M. Hniličky : isolační hmotou, která vylu
čuje ztrátu elektrické energie (“Superisolatian”)
a zvláštní pružnou slou
čeninou kovů (“Niostan”).
Prof. Zdeněk Kopal, kte
rý kreslí mapu měsíce pro
americkou Agenturu pro
výzkum Vesmíru, pojme
noval na měsíci jeden z
největších kráterů “Krá
ter Mílo Hnílička”.
— Poradce Wesleyanovy
university v Conn. Hans
Kohn, který se narodil v
Praze a studoval na praž
ské universitě, vydal kni
hu “Úvahy o moderních
dějinách”. Několik kapi
tol věnoval Českosloven
sku.
— Jeden z ředitelů so
ciálně pojišťovacího od
boru Mezinárodního ústa
vu práce v Ženevě dr.
Antonín Zelenka, který se
dožil nedávno šedesátky,
je považován za jednoho
z vedoucích pojišťovacích
■ matematiků světa a za vy
nikajícího znalce sociál
ního pojištění, které za
váděl jak ve střední a
Jižní Americe/ tak i na
Blízkém Východě..
—- Bývalý redaktor New
Yorských listů Jaroslav
Steyn byl zvolen v New
Yorku předsedou klubu
filmových kritiků jinojazyčných novin.
— E. Svatoň, fyzik ze Santa Monica, Cal., ztrávil 12
měsíců na Severní točně,
kde studoval příčiny,
proč nemohou na točnu
proniknout rozhlasové vl
ny.
-r- 24. ledna zemřel na
ostrově Mallorka ve věku
69 roků Emanuel Jindřich
Poppr. Pod pseudonymem
J. E. Popéra vydal v Čes
koslovensku 13 básnic
kých sbírek. V roce 1962
vyšla v New Yorku jeho
nrvní sbírka básní, nsa-
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ných anglicky.
— V Chicagu zemřel před
seda Dělnického pěvecké
ho spolku LYRA Arthur
Vaněk a v New Yorku
761etý Karel Wachtel, kte
rý pochází z Prahy.
— Jiří Voskovec hraje v
Torontu v novém prove
dení Shakespearova Ham
leta.
— Pro Arte Orchestra v
Torontu uvedl komorní
hudbu českých a vídeň
ských skladatelů. Sólistou
byl koncertní mistr Karol
Dobiáš.
— 17. února zemřel v
New Yorku ve věku 68
let bývalý brigádní gene
rál František Dastich,
ruský legionář, později
čs. vojenský atašé nejprve
ve Francii, před válkou v
SSSR. Od roku 1947 do
února 1948 vedl čs. vo
jenskou misi pro spoje
neckou kontrolní komisi v
západním Berlíně.
— 25. února se konala v
auditoriu Hebrew Union
College v New Yorku
vzpomínková slavnost za
umučené židy z Českoslo
venska. Promluvil rabín
dr. Hugo Stránský.
— Evropská oblast svo
bodného sokolstva uspořá
dá letos opět prázdninový
sokolský tábor a to od 27.
července do 16. srpna v
městečku Entlebuch ve
Švýcarsku. Informace: F.
Fiedler, 7 rue St. Marc,
Paris 2, France.
— Šachový klub při ČSA.
v Chicagu vyhrál zápas s
Western
Electric
Co.
61/2 : 31/2 bodům. Za ČSA
zvítězili: Vejrosta, dr.
Rozbořil, Mlátek, Burreson, Lajcík a Dobr, remízoval Benedikt.
— Tomáš Baťa přiletěl
na krátkou obchodní ná
vštěvu do Adelaide, od
kud odletěl na Nový Zé
land.
— Vídeňský list Die Presse psal 17. 2. o dobrodruž
ném útěku zatím nejme
novaného čs. občana z
Bratislavy.
Schoval se
pod podvozkem rakouské
ho turistického autobusu,
který přijel na sobotu do
Bratislavy. Držel se, ni
kterak nezajištěný, spod
ku vozu až do rakouské
ho Hamburgu.
SVU/C/AL/NH
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(Vchod z Wynyardu)
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UPOZORNĚNÍ
Příští číslo Hlasu domova by mělo vyjít na
Velikonoční pondělí.
Z důvodů technických
jsme proto nuceni vydání o týden odložit. Sed
mé číslo tedy vyjde až 6. dubna 1964. Počet
čísel letošního ročníku se tím ovšem nijak ne
mění.
Přejeme srdečně všem čtenářům příjemné
prožití velikonoc.
Hlas domova.

ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
— V sobotu dne 21. března 1964 podniká škola zá
jezd na “Mezinárodní festival” ROTARY KLUBU v
Pakenhamu, kde zatančí děti Moravskou besedu
a zaspívají lidové písně. Srdečně zveme k účasti
všechny čs. děti (i ty, které nenavštěvují čs. školu)
a všechny rodiče. Společný odjezd bude po shro
máždění v místnostech školy v 9.30 hod. dop. Ná
vštěvníci mohou jet do Pakenhamu též přímo, kde
je začátek slavnosti ve 2.30 hod. odp. Bližší informacepodá po 6. hod. večerní pí. Tůmová na č. BY3223.
— Vyučování se 21. 3. 1964 nekoná.
Čs. škola
Kvalitní a levné

pánské

PONOŽKY
a chlapecké

prádlo

FIT - WELL
J. & M. Voborský
254 Glenferrie Rd., Malvern, Vic.
Telefon: 50- 8166, večer 20-4219

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“C ORTEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70% importovaná
“CORTEL-GOLD MEDA L”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“COMBEAU”
francouzský cognac
47/29/“C OMB E AU”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“OLD STURT"
jihoaustralská brandy
21/16/9
Ceny všech druhů vín a likérů’ sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

Volejte 314 - 6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

Jméno :

...........................................................

Adresa : ......................................

................ ..
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HLAS

16.3.1964

DOMOVA
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí

Karel

Janovský,

Dukla Praha prakticky vyřazena z

Mnichov

Poháru mistrů evropských zemí

Dukla Praha - Borussia Dortmund 0 : 4
Všemi příznivci čs. kopané očekávané čtvrtfinálové utkání Poháru evropských mistrů v Praze na
Dynamu ve Vršovicích mezi přemožitelem Benfiky Lisabon, Borussií Dortmund a pražskou Duk
lou skončilo 4. března největší porážkou v mladých dějinách čs. přeborníka 0:4, který je tak už
prakticky vyřazen z této nejpopulárnější soutěže Evropy, neboť lze těžko věřit, že by v Dortmun
du tuto středu 18.3. dokázal vyrovnat náskok Němců.
Mužstvo pražské Dukly, které nemělo možnost velké přípravy, neboť v ČSR je už od listopadu
zimní přestávka, muselo k tomuto střetnutí nastoupit bez svých dvou nejlepších hráčů Kučery
a Brumovského, kteří jsou zraněni, a co nejdůležitější : už ve 3. minutě zápasů byl zraněn při
srážce s německým křídelním útočníkem Wosabem kapitán teamu Ladislav Novák, a tak Dukla
musela hrát téměř 87 minut o deseti lidech.
dokonce lepším mužstvem. Ale všechny akce čs.
útočné řady postrádaly zakončení, končily většinou
na trestném území soupeře, a tak mohlo dojít k
tomuto ostudnému debaklu čs. kopané. Ani skvělý
výkon centreforwarda J. Masopusta (dovedl nejen
bránit, ale i nebezpečně zaútočit) tomu nemohl za
bránit.
Kromě Realu Madrid, který vyřadil ve čtvrtfi
nále AC Milán celkovým brankovým poměrem 4:3
a nyní už s velkou pravděpodobností Borussie Dort
mund, bude v semifinále PEM hrát i italský pře
borník Ihter Miláno (bývalá Ambrosiana). Inter
Miláno dovedl vyřadit Partizán Bělehrad, když po
KRASOBRUSLAŘSKÉ
vítězství v Bělehradě 2:0 vyhrál odvetu i na San
Siro stadiónu V Miláně 2:1. O čtvrtém účastníku
MISTROVSTVÍ SVĚTA
Poháru mistrů evropských zemí se rozhodne mezi
54. mistrovství světa v krasobruslení a tanci na FC Curychem a PSV Eindhoven (Holandsko). Prv
ledě, které skončilo první březnovou neděli v Dort ní střetnutí na holandské půdě vyhráli 4. března
mundu, nezůstalo svou úrovní nikterak za výkony domácí jen těsně 1:0.
krasobruslařských soutěží olympijských her v Innsbrucku. Jak se dalo čekat, prosadili se i zde zá
SVĚTOVÝ REKORD NA 60 yds
vodníci, kteří už v Innsbrucku zasáhli do bojů o
Vyvrcholením lehkoat rychlejší sprinter světa
medaile. Plus měli tentokráte Čechoslováci v sou letické sezóny na krytých Američan Bob Hayes do
rozencích Romanových, kteří vyhráli už po třetí drahách je už každoročně sáhl tu na 60 y 5,9 vt.
za sebou soutěž tanců na ledě, která není olympij mezinárodní mistrovství což je nej lepší světový
skou disciplinou, a navíc Karol Divín z Bratislavy USA v Madison Square halový výkon, a světový
byl úspěšnější než v Innsbrucku a při svém posled Garden, které přinese rekordman na 10.000 m
ním mezinárodním startu získal bronzovou medaili. vždy několik výborných Australan Clarke zaběhl
V historii tanců na ledě se ještě nestalo, aby výsledků. Bylo tomu i le 3 míle rovněž v nejrych
některý pár byl na vrcholných světových podnicích tos, kdy na startu se sešla lejším světovém čase za
tak suverénní jako Eva a Pavel Romanovi v Dort světová elita. Dnes nej- 13:18,4 min.
mundu. V povinných tancích byly jejich výkony
klasifikovány všemi sedmi rozhodčími jako nejlepší
Po hokeji v Innsbrucku
a jejich volný tanec byla hotová exhibice. Markant
ním činitelem jejich volného tance byla jednoli
Svízelný život čeká v příštích 12 měsících hoke
tost. Oba dva byli jako jeden tanečník, dovedli jisty, kteří representovali v Innsbrucku ČSR. Ho
společně reagovat na desetiny vteřiny a přitom je kejoví fandové a superfandové se nemohou smířit
jich skladba měla celou řadu pasáží s velmi rychlý s porážkou ČSR se Švédy a hlavně s mužstvem
mi pohyby a kroky. Romanovi tak získali v Dort SSSR, a na každém kroku to dávají representan
mundu už po třetí titul mistrů světa, když jejich tům najevo. Vždyť jistě ne nadarmo napsal jeden
výkon byl ohodnocen 249,2 b. a umístěním 8. - z předních čs. hokejových expertů Gustav Vlk v
Další pořadí: 2. Doan - Ormsby (Kanada); 3. Saw- Československém sportu, že se setkává s lidmi, kte
bridge - Hickenbottom (Velká Británie); 10. Babická- ří jsou skutečně hokejovými blázny. V debatě se
Holan (ČSR).
pak přiznají, že jim sice šlo o to, aby ČSR se stalo
V soutěži mužů usiloval sice Francouz Alain Cal- mistrem světa, ale ještě snad víc aby čs. team po
mat o odvetu za porážku na olympijských hrách v razil sovětské hokejisty, neboť prý jde o národní
Innsbrucku, ale ani v Dortmundu nebyla jeho vol prestiž. — Čs. tisk se stále hemží úvahami hokejo
ná jízda bez chyb a pádů, a tak titul mistra světa vých odborníků, proč to nedopadlo tak či onak,
získal zcela zaslouženě olympijský vítěz Manfred příznivci hokeje posílají tzv. Ústřední sekci čs. ho
Schnelldorfer z Mnichova. Druhé místo obsadil Fran keje dopisy, aby sbalila svá fidlátka a nechala ho
couz Alain Calmat, třetí byl Divín, který do volné kej hokejem, když mu nerozumí, a v čs. rozhlase
jízdy nastupoval se 44-bodovým náskokem před svým pokračují besedy na téma olympijského turnaje v
olympijským přemožitelem, 15-letým Američanem ledním hokeji. Zajímavou debatu měl bratislavský
Allenem Scottem.
rozhlas, ze které se posluchači dověděli jednak to,
V soutěži žen měla podle názoru expertů (ne však že čs. hokejisté po vítězství nad Kanadou do rána
zcela podle bodování) daleko nejlepší volnou jízdu nespali (oslavovalo se) a pak prohráli druhý den
17-letá Kanaďanka českého původu Petra Burková vysoko se Švédy, a jednak i tu skutečnost, že trez Toronta, která se jistě v budoucnu objeví na nej- nérská rada skutečně je složena z velké části z di
vyšším stupni vítězů. V Dortmundu - stejně jako letantů a musí být v letošním roce “vypoklonkováuž na olympijských hrách v Innsbrucku - získala na”. V závěru celé bratislavské besedy navrhl jeden
“pouze” bronzovou medaili, neboť její soupeřky, z nejlepších čs. hokejistů, Josef Golonka z Bratisla
nyní už trojnásobná mistryně světa Holanďanka vy, aby vedení čs. sportu prosadilo to, co měli v
Sjouke Dijkstrová i Rakušanka Regina Heitzerova. přípravě na Innsbruck mužstva Kanady a SSSR.
si udělaly před ní náskok v povinných figurách
Řekl mimo jiné : “Kanadští hokejisté byli od 15.
Nejdramatičtější soutěži světového šampionátu by srpna zapsáni na vancouverské universitě jako “stu
la jízda sportovních dvojic, ve které jsou v sou denti”, měli možnost se sehrávat, a to se pak na
časné době oba nejlepší páry německý Kiliusová - konec ukázalo v zápasech olympijského turnaje. Nej
Báumler a sovětský Bělousová - Protopov skutečně lépe však na tom byli sovětští hokejisté, kteří celý
rovnocenní, a na světě nemají konkurenci. V Inns- rok nedělali nic jiného, než hráli hokej a mohli tak
brucku stála na nejvyšších stupních vítězů sovět být nejlépe připraveni na Innsbruck. Naše vedení
ská dvojice, v Dortmundu Němci. Bodový rozdíl hokeje určilo mužstvo až těsně před olympiádou,
a umístění obou jak v Innsbrucku tak i v Dort team se nemohl sehrát, a co horšího, kanadský zá
mundu byly nepatrné, a tak rozhodčí měli sku jezd nás vyčerpal a byl příčinou neúspěchu na olym
tečně těžký úkol, koho dát na první místo.
piádě!”

Za tohoto stavu předem připravený systém hry
4-2-4 byl neproveditelný a hráči pražské Dukly, kte
ří museli vydat ze sebe více sil, nevydrželi střet
nutí kondičně. Toho pochopitelně využilo zkušené
mužstvo západoněmeckého mistra a dvěma branka
mi Wosaba, po jedněm gólu Konietzkého a Brungse
zpečetilo osud čs. přeborníka v IX. ročníku PEM.
Viděl jsem toto střetnutí na televisi a musím ří
ci, že průběh utkání neodpovídal čtyřbrankovému
vítězství Borussie, neboť Pražané byli při nejmenším rovnocenným soupeřem a po technické stránce

Emila Mourečka (zpráva), Karla Povu z Prahy
(USA?), Karla Švadlenku (Sydney?) a Mílu Jirouška (“Hagana”).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Zjištěné adresy tazatelům přímo
nesdělujeme.
HD

- - Ve zkratce - -

— V Praze zemřel náhle ve věku 55 let Adolf Šimperský, bývalý vynikající střední záložník SK Sla
vie i čs. representačního teamu před druhou světo
vou válkou.
— 31letý norský obchodník Knut Johanessen, olym
pijský vítěz ze Squaw Valley a z Innsbrucku, získal
v Helsinkách opět po sedmi letech i titul absolut
ního mistra světa v rychlobruslení, když odsunul
Rusa Kozičkina a Holanďana Liebrechtse na další
místa.
— Mistrem USA v tenisu na krytých dvorcích se
stal wimbledonský přeborník McKinley finálovým
vítězstvím nad svým krajanem Ralstonem 15:13,
6:2, 6:8, 3:6 a 6:3. Čtyřhru vyhráli Španělé Santana s Arillou, kteří v závěrečném utkání zvítězili
nad Mexičany Osuna - Palafox 6:3, 3:6 a 6:3.
— Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili svůj jihoame
rický zájezd v hlavním městě Perú Limě, kde po
razili team Universitario Lima 1:0 brankou, kterou
vsítil v 85. minutě ranou z 20 metrů Wiecek.
— Košíkářky pražské Sparty, které jsou v současné
době ve výborné formě, se kvalifikovaly do finále
Poháru mistryň evropských zemí, když v semifinále
vyřadily družstvo Crvene zvezdy Bělehrad. Po 16-ti
bodovém náskoku v Praze zvítězily Pražanky po
exhibici i v Bělehradě přesvědčivě 77:54 b.
— Dvojnásobný olympijský vítěz v trojskoku Brazilec Ferreira da Silva byl brazilskou vládou jmeno
ván kulturním ataše v Nigerii. Silva byl nejúspěš
nějším trojskokanem olympijských her r. 1952 v
Helsinkách i o čtyři roky později v Melbourne, a
v letech 1955 až 1959 výkonem 16,56 m světovým
rekordmanem v trojskoku.
— Australští plavci, kteří na posledních olympij
ských hrách r. 1969 v Římě ztratili světové prven
ství, mohou hrát na olympiádě v Tokiu opět před
ní roli. Potvrdili to na přeborech země v Sydney,
kde dosáhli přímo skvělých výkonů. Tak 26-letá
Dawn Fraserová posunula hranici světového rekor
du na 100 m volný způsob na 58,9 vt, a 18-letý
motýlkář Kevin Berry zaplaval 200 m motýlka v
novém světovém rekordu za 2:6,9 min.
— V belgickém městečku Overboelare se jelo mistrov
ství světa cyklistů v terénu. Soutěž, která se jede
v kategoriích amatérů i profesionálů společně, vy
hrál podle očekávání už po třetí italský profesionál
ní závodník Renato Longo. Umístění čs. cyklistů :
25. Antoš, 32. Bouška, 34. Gažo, 36. Kvapil. Pořadí
družstev : 1. Belgie 14 bodů, 2. Francie 15 b., 3. Itá
lie 3'4 b.; 9. ČSR.
— Jarda Drobný se stal v Brémách dvojnásobným
mistrem Německa : spolu s Angličankou Trumanovou vyhráli smíšenou čtyřhru a s Němcem Bungertem získali prvenství Německa ve čtyřhře na kry
tých dvorcích.
— Tradiční “Hančův memoriál” v závodě lyžařů na
50 km vyhrál Vít Fousek za 3:08,24 hod. před Culí
kem z Kremnice.
— Po skončení letošní lyžařské sezóny vypadá po
řadí nej lepších skokanů na lyžích takto: 1. Nilo
Zandanel (Itálie) 144 m; 2. Dalibor Motejlek (ČSR)
142 m; 3. Josef Slibar (Jugoslávie) 141 m; 4. Kjel
Sjoeberg (Švédsko) 141 m; 5. Peter Lesser (V. Ně
mecko) 140 m; 6. Tauno Luiro (Finsko) 139 m; 7.
Otto Leodolter (Rakousko) 138 m; 8. Mauno Valkama (Finsko). 136 m; 9. Wolfgang Happle (Z. Němec
ko) 136 m; 10. Markku Maatela (Finsko) 136 m.
— Finále IX. ročníku nejpopulárnější evropské fot
balové soutěže klubových celků - Poháru mistrů ev
ropských zemí - se uskuteční v květnu ve Vídni.
— O účast v 1. čs. hokejové lize bojují nyní čtyři
vítězové druhých lig: Budějovice, Spartak Praha
Motorlet, Královo Pole a D. Košice. První dva z
tohoto turnaje postupují.
HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1. Vic.
Telefon: 42- 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

