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BRITOVÉ NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ

Poslední bitvy impéria
Psaní o zániku britského imperia stálo se dávno oblíbenou kratochvílí nastrčená Angličany, ne
novinářů. Není na tom nic divného. Favoriti (v politice) prohrávají oby vypadá o nic přesvědči
čejné za potlesku diváků a největší mocnosti ztrácejí svou moc za potlesku věji, než patrioti z Jemetisku a pivních politiků v ulicích. Případ zániku britského imperia je proto nu, nastrčení Nasserem,
zajímavý jenom tím, že se mu tleská dávno potom, co k němu došlo a a že Aden vypadá "ne
vyhnutelně britský” je
vždycky tak, jako by k němu právě docházelo.
nom britským očím, ni
Britské imperium zaniklo v druhé světové válce. Co následovalo, byla už
koliv očím světa.
jenom likvidace pozůstalosti, a co probíhá teď, je už zase jenom poslední
Tři způsoby
fáze té likvidace.
Poválečná
likvidace
nic zapomněli, že se tam
Úspěšná likvidace
Všechno, co zůstalo,
koloniálních
říší
byla
ní posice nedají držet o
jsou někde hospodářské
Angličani
prováděli
zhruba prováděna trojím
nic
víc,
než
kdysi
staré
zájmy, jinde morální zá likvidaci své koloniální
způsobem. První bychom
vazky a ještě jinde obo říše většinou s větší zruč posice v Indii, Suezu i mohli nazvat belgickým.
jí. a to v pořadí, jaké ností a předvídavostí jinde.
Koloniální mocnost se
si kdo přeje.
než ostatní koloniální
To neznamená, že by při první známce potíží
mocnosti. Je si proto se člověka měly zmocnit sebrala, umyla si ruce od
Poslední bitvy
těžko představit, že jsou nečekaně sympatie k me vší zodpovědnosti, pro
Stává se tedy, že brit nyní v případě Adenu a siáši všech Arabů - hlásila : "Tak si to tu,
ský voják pořád ještě Jihoarabské federace Nasserovi. Znamená to mládenci, dělejte sami”,
bojuje v "mírových” do chyceni tak nepřipraveni, jenom tolik, že slátanina a byla pryč.
bách mimo břehy svého jak se zdá a že z ničeho zkorumpovaných šejků, (Pokračování na str. 2)
ostrova - na Kypru, na
Boj stalinistů a revizionistů se zostřuje
Borneu a v poslední do
bě také na jihu Arabské
ho poloostrova.
Je věcí názoru, jsou-li
V posledních dvou měsících bojují představitelé komunistické vlády boj
bitvy britského imperia
na
dvou frontách. Zatímco na mezinárodní frontě útočí na vzrůstající ne
motivovány více starými
závazky, novým přátel bezpečí z Pekingu, na domácí frontě narazili na tvrdošíjný odpor z řad
stvím. nebo věčným so inteligence.
Když komunisté osla komunistické odborové morální odolností někte
bectvím hospodářských
vovali
94. výročí Lenino hnutí, ba i českosloven rých jednotlivců.”
zájmů.
vých narozenin, pronesl skou armádu, která slou
Morální odolnost, jak
V nejcyničtějším pří
velmi ostrý projev ta- ží míru.
ji
definuje Koucký, je
padě se dá říci, že si
jemník ÚV KSČ V.
Č
í
n
š
t
í
předáci
prý
problematická.
KouckéAnghčani pálí prsty na
Koucký, který se zřejmé ztratili ve svém boji pro ho nutí jeho "morální
Kypru jenom proto, že
stává mužem budoucnos ti Moskvě "jakýkoli odolnost”, aby ještě dnes
si tam podrželi základny
ti v komunistickém re- smysl pro míru a jaké hájil hrůzy stalinského
i po osamostatnění toho
žimu. 21. dubna se pustil koli zábrany”.
období' a beranskou pří
ostrova, že bojují na
jak do domácí revizioÚmysl čínských sou chylnost KSČ k stalin
Borneu jenom proto, že nistické reakce tak do
druhů je jasný: "Ze zá ským principům :
mají základnu v Singa
čínských dogmatiků.
plavy
jejich propagan
"Stejně však nelze při
puru a investice v Malaj
distických
útoků,
z
jejich
pustit,
aby se proporce
sku a že nyní střílejí v
V očích českosloven
tzv. Jihoarabské federa ských komunistů jsou aktivní účasti na rozbí tohoto (stalinského -pr.)
ci jenom proto, že je A- dnes Číňané válečnými jení revolučních stran a období před patnácti ne
protistranic- bo ještě před deseti lety
den důležitým článkem štváči, kteří se snaží roz vytváření
řetězu Kypr - Libye - vrátit moskevské "míro kých skupin v řadě zemí, stavěly zcela na hlavu,
Aden - Singapur.
vé hnutí", mezinárodní není možno učinit jiný aby se neviděl, zakrýval
závěr, než že si předse nebo přímo popíral je
vzali vnutit svůj dobro jich hlavní obsah.
Májové demonstrace v Praze družný, trockistický kurs A tím byl vítězný po
Letos již potřetí se shromáždilo na 1. máje na všem ostatním stranám.” stup naší země k socialis
3.000 studentů u pomníku Karla Hynka Máchy v
Pak se Koucký obrátil mu, uskutečňovaný pod
Bánského sadech a s nimi se dostavilo i mnoho fízlů, proti domácímu nepříte vedením strany houžev
kteří měli na studenty dohlédnout. Dříve než začaly
recitace básní, jak bylo na programu, přispěchalo li, revizionistům, kteří o- natým a obětavým úsilím
velké množství uniformované policie, která shromáž vládají (alespoň proza miliónů pracujících lidí.
dění obklíčila a nařídila, aby se studenti rozešli. Ti tím) kulturní časopisy.
Proto naše strana ne
však odmítli a policie zakročila obušky a policejní
Stvrdil starý chruščov- dá nikdy za pravdu těm,
mi psy. 25 studentů bylo zatčeno.
ský maxim, že "v oblasti kteří se dnes v hustě na
Jakmile se roznesla zpráva o této policejní akci, ideologie nikdy neexisto nášených černých bar
shromáždilo se na Václavském náměstí před slav
nostní tribunou z ranního průvodu přes 10.000 mla val a také nikdy nebude vách snaží líčit i období
dých lidí, kteří volali “Ať žije svoboda!”, a když existovat smír.” Zajíma posledních let, zejména
zasáhla policie, uvítali ji výkřiky “Pryč s gestapem!*’ vý detail z této pasáže : po XX. sjezdu Komunis
Podle úředních zpráv bylo přitom zatčeno dalších "...(Kapitalisté - pr.) po tické strany Sovětského
šest osob.
čítají ve svých plánech svazu, osočovat je kon
Demonstrace přiznala tentokrát i ČTK, i když se
snažila jejich rozsah zmenšit zprávou, že “asi 1.500 z bezzásadovostí, sklou centrovaného dogmatis
mladých lidí rozrušilo ovzduší prvniho máje”. Na záváním na pozice libe mu a kultovství.”
ralizmu, prostě s malou (Pokračování na straně 2)
proti tomu přiznala, že bylo 31 osob zatčeno.

VZPOURA NA BOUNTY

Únorové vítězství pak bylo skvělým praktic
kým potvrzením marxisticko-leninské téze o mož
nostech pokojného převzetí politické moci děl
nickou třídou. Jen ti, kteří propadli dogmatis
mu a nacionalistické omezenosti, neberou v po
taz tyto historické zkušenosti našeho slavného
Února. Jestliže je dnes čínští rádobyteoretici
za horlivého přitakávání naší zrádcovské emi
grace málem vydávají za administrativní opatře
ní tehdejšího státního aparátu, je přímo naší
internacionální povinností tento jejich pokus
ostře odmítnout.
Vladimír Koucký na slavnostním večeru k vý
ročí narozenin V. I. Lenina 21. dubna 1964.

SELHÁNÍ VELKÉHO BRATRA
Asi před čtrnácti dny mohli pozorní posluchači
australského rozhlasu zachytit kusou zprávu. Byla
zasunuta mezi poslední cenou květáku a úsilím ko
mise, jejímž úkolem je posoudit, má-li být svobod
ným lidem Austrálie povolen půllitr piva také po
šesté hodině večérní.
Ta zastrčená zpráva říkala, že tři tisíce universit
ních studentů demonstrovalo v Praze proti, vládě
a žádalo více svobody a vyšší životní úroveň.
Druhý den už ta zpráva nebyla ve větší části
tisku ani zastrčená. Nebyla tam vůbec. Ale bylo
tam, že komunisté potopili v Saigonu americkou
loď, že komunisté v Laosu prakticky ovládají zem,
že vliv komunistů v Indonésii stoupá a že Latinská
Amerika je zralá pro komunismus.
Je známkou svobodné společnosti, že porážka je
nazývána porážkou, nikoliv vítězstvím, ani alespoň
plánovaným přeskupením sil. Je to kladná známka.
Neoprávněný optimismus je nejen pošetilý, ale také
nebezpečný.
Stejně pošetilý a nejméně stejně nebezpečný je
však také neoprávněný pesimismus. Někdy vzniká
tím, že se porážky “objektivně” přiznávají, zatím
co vítězství, když už k němu někde dojde, zůstane
bez povšimnutí.
Demonstrace studentů v Praze jsou takovým pře
hlédnutým vítězstvím svobodně myslících lidí. Samo
o sobě je to malé vítězství, které však je nutnou
součástí vítězství daleko většího. Nezáleží na tom,
kolik těch demonstrantů vlastně bylo a demonstrovali-li v Praze, Varšavě, Sofii, Pekingu, Akře nebo
kdekoliv jinde, kde si pár moderních tyranů vzalo
do hlavy, že plánovací komise a tajná policie mo
hou nahradit lidské mozky.
Stejná pravidla platí alespoň do určité míry na
jednom konci světa jako na druhém — v Paříži,
v Moskvě, v Saigonu i v Praze.
Vietnam např. je zeměpisně, klimaticky, kulturně
a politicky daleko od Prahy. Události v obou těch
vzdálených místech mohou však někdy vést k týmž
závěrům.
Saigonská vláda je přes všechnu americkou pod
poru na cestě k porážce, protože nedokázala získat
podporu lidí, jejichž jménem mluví.
A jestliže se pražské vládě (a komunistům kde
koliv ve světě) drolí půda pod nohama, je to zase
jenom proto, že ani oni nedokázali získat lidi, jimž
vládnou. Veřejný projev vzdorného nesouhlasu stu
dentů je pro to. příznačnější, než co jiného.
Uvažte způsob, jakým se dnešní mládež v Čes
koslovensku dostává na vysoké školy. Hlavním mě
řítkem není školní prospěch, schopnosti a stupeň
inteligence. Hlavním měřítkem je sociální původ a
uvážené přesvědčení “úřadů”, že v mladém mozku
kandidáta vysokého učení neexistují sklony k nesouhlasu s neomylným učením strany.
Tímto “vysokoškolským výběrem”ani nezačíná ani
nekonči pásová výroba spolehlivosti. Předcházela mu
indoktrinace pro nevzdělané a následuje mu indoktrinace pro vzdělané. A výsledek? Po vší té námaze
a prácně plánované perversi vzdělání se vyhrnou
oběti této perverse do ulic a řeknou otevřeně : “My
nesouhlasíme!”
Hromadí se důkazy — pražské demonstrace byly
jenom jedním z nich — , že vzdělání nelze uvěznit
v úzce vymezených kolejích, ani ušněrovat svěrací
kazajkou stranické discipliny. “Trénovaný” mozek
nenabývá jenom schopnost navrhovat další pětiletky,
dokonalejší rakety a ničivější bomby. Nabývá také
schopnost myslet sám za sebe. Musí tedy přijít —
a jednou opravdu přijde — den, kdy se zeptá : “Proč,
když umím myslet, nesmím myslet?”
Studentské demonstrace v Praze jsou viditelným
znakem toho, že tento proces existuje. V tom je
jejich význam. Nejsou prvním, ale jenom dalším
důkazem toho, že Orwellův “Velký bratr” byl pouhá
fikce. Nikdo a nic nedokáže zasáhnout “srdce v srd
ci” člověka.
—kw—
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Poslední bitvy imperia
(Pokračování se str. 1)
Druhý způsob, jímž se
vyznamenaly hlavně
Francie a Portugalsko,
je úplně opačný. Kolo
niální mocnost prostě od
mítá uznat, že všechno
není, jak bývalo, vede
zbytečnou a beznadějnou
válku a nakonec, donu
cena, odtáhne se zakrvá
ceným nosem, jako kdy
si odtáhli Francouzi z
Indočíny a Alžíru a ja
ko jednou odtáhnou
Portugalci z Angoly.
Třetí, anglický způsob,
nesetkal se vždycky se
stoprocentním úspěchem,
ale vypadal domyšleněji
než ty předcházející. Za
tímco první vypadal ja
ko bezhlavý útěk a dru

tý, mohou poslat další
armádu a další bombar
déry a třebas i zlikvido
vat ty "dobrovolníky”,
kteří právě operují mimo
hranice Jemenu. Co však
potom?

hý jako totální porážka,
třetí se rovnal spíše plá
novanému ústupu.
Nynější situace Angli
čanů na jihu Arabského
poloostrova však nevypa
dá ani domyšleně, a n i
plánovaně.
Slepá ulička

(Pokračování se str. 1)
Stejně mluvil Antonín
Novotný na svém zájez
du po Slovensku. Tak
promluvil i ústřední vý
bor KSČ. V minulém
čísle jsme se zmínili o
odezvě na ferman ÚV
KSČ v odbojných časo
pisech
(Mimoredakční
zásahy - str. 1). Vedoucí
revizionistický časopis na
Slovensku, Kultúrny ži
vot, si zvolil datum 1.
května k pádné odpově
di na zastrašování z vlád-

Spíše se zdá, že je ten
tokráte postihla stará
"francouzská nemoc”.
Mohou ovšem s celkem
přijatelnou logikou do
kazovat, proč je pro ně
Aden "životně” důleži

ambicím se v poslední k Egyptu tvoří zábranu
době příliš nedařilo.
na jedné straně a "baathismus” na druhé.
V záři reflektorů
Zbytky britského ko
Potřeboval nutně ně
co, co by přilákalo světla lonialismu na Arabském
reflektorů zpět k jeho poloostrově tedy zřejmě
napomádované postavě. vypadají jako nejzrani
Čekat, až další "dobro
Vytoužená kořist telnější a proto nejvhod
volníci” překročí hranice všech Arabů, maličký nější místo k útoku.
Jihoarabské federace z Izrael, má pro "italskou”
Nasser si vybral dob
Jemenu? Nebo jít ještě armádu egyptského dik ře. Britské posice na
dál, poslat vlastní armá tátora příliš mnoho síly. Arabském
poloostrově
du do Jemenu a zaplést Saudská Arábie, cíl před jsou zranitelné, ne-li ne
se do války, která se cházejících nájezdů, není udržitelné. Je jenom otrvale nedá vyhrát? An teď za vedení relativně tázka času, kdy světový
gličané nejsou v závidě- osvíceného ministerského tisk a pivní politik v ulici
níhodné situaci a Nasser předsedy Feisala tak zra znovu zatleskají nejno
to dobře ví.
nitelná jako kdysi. Opo vějšímu zániku dávno
Jeho panarabským vržení západních Arabů zašlého imperia. —kw—

Vzpoura na Bounty

První český noční klub v Sydney
CLAREMONT — ELAMIN GO RESTAURANT

101 Darlinghurst Rd., Kings Cross
Vyhlášený svými, kontinentálními jídly a vínem,
hudbou a zábavným programem
Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
Volejte 3 5- 56 77

-Naše rovyDVA MÍČE O KTERÉ MRZLO
Oldřich Wenzl
Nad stínem révy náhlé se rozhoupal
zvon milostným štěkotem
Kdo uteče vyhraje
Kéž bych byl vyhrál abych mohl utíkat
Mám přítele hraje si s králíky
A nemám přítele a nehraje si s králíky
A mám přítele a nehraje si s králíky
Mám přítele
Buď je to přítel nebo gumové nádobí
Telegrafuje mi několika slovy
Rozdal jsem již všechny listy
které věnčily prérii a hvězdy
Jaké loučení s ptáky a přítelem
Příteli
Otvírám okna zoologické zahrady
Vždyť jak dlouho jsme dovedli mlčet
živou mlčelivostí
Tak dlouho jsme vytvářeli semena ohrady
poznatků
Doprovázejíce kohokoli kamkoli
Kohokoli kamkoli
Kohouti
Když jsem nyní napsal důmyslný balet
a žalem sklíčený
Rádi by viděli hořet prérii
Slovo prérie
Slovo přítel
A slovo křídlovka
Plamen, Praha, 12/63, str. 62.

nich míst.
Ve s v é m májovém
slavnostním čísle prohlá
sila redakce, jejíž členo
vé se všichni podepsali
pod manifest, že "nic by
nebylo neodpovědnější a
nemorálnější nežli zkrou
šeně a především formál
ně přijmout kritiku” ÚV
KSČ a Antonína Novot
ného.
Redakční rada Kultúrného života prohlásila,
že se "nemůže distanco
vat od svých spolupra
covníků”, kteří se stali
předmětem stranické kri
tiky.
Celé prohlášení redak
ce opepřuje navíc citát z
jedné z Chruščovových
řečí : "Časy velkých stej
ně jako malých kultů už
patři nenávratné minu
losti."
Československý zpra
vodaj (11. 5. 64) z New
Yorku k tomu dodává :
"V témže čísle k prv
nímu máji jsou na čel
ném místě otištěny foto
grafie Novomeského a
Seiferta. Je zřejmé, že
básník Novomeský je
zde symbolem sloven
ských revizionisrů. zatímUPOZORNĚNÍ
ODBORNÝM

co básník Jaroslav Sei
fert - jako přední český
básník - symbolizuje dcmonstrativně j e d n o t u
českých a slovenských
revizionistů.
Stejně si zaslouží po
zornosti i další článek,
v němž spisovatel Domi
nik Tatarka vyzývá své
kolegy, aby "říkali to,
co si myslí”, a varuje,
že přetopený kotel může
vybuchnout, a zároveň se
obrací téměř otevřeně
na dělnické masy, aby
tento boj podporovaly.”
Čím dál tím víc je
však zřejmé, že v Česko
slovensku jde o organi
zovanou vzpouru důstoj
níků proti tyranskému
kapitánovi — socialistic
kou verzi vzpoury na
Bounty.
Mluvilo-li se o zradě
vzdělanců po roce 1948,
jde dnes o prokazatel
nou vzpouru vzdělanců.

PO JIŠT Ě NÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 14. června 1864
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Přešívání obleků
z dvouřadových na jednořadové
Od £ 3/15/Obleky kontinentálních stylů
již za £ 18/18/ŠITÉ NA MÍRU
Kalhoty £ 5/5/Ušití obleku z dodaného materiálu
£ 12/12/-

HERSH’S TAILORS
234 Lennox Street, Richmond, Vic.
Telefon 42-1101

Veškeré opravy, údržbu a synchronizaci aut
odborně provádí

JOHN ZEJBRLIK
(Specialista na Volkswageny)
Prodej nových i ojetých Volkswagenů
Pro informace volejte: 53-4325 (žádejte Johnyho)
Southfield Service Station,
649 GLENHUNTLY RD., SOUTH CAULFIELD.

ZE DNE NA DEN
6. 5. V Damašku bylo od
souzeno k smrti 21 osob
pro účast na protistátním
puči.
— Britské jednotky zahá
jily bojové akce proti
arabským vzbouřencům
kolem Adenu.
7. 5. Bratr bývalého pre
sidenta Jižního Vietnamu
Ngo Dinh Diema, Ngo
Dinh Čan, byl odsouzen
k trestu smrti.
8.5. Voliči na Maltě se
rozhodli malou většinou
pro samostatnost ostrova.
10.5. Novým minister
ským předsedou Jižní Ko
reje se stal Čung IlKwon,
bývalý vrchní velitel ar
mády.
11.5. Chruščov přijel na
oficielní návštěvu Egypta.
12. 5. Podle moskevských

zpráv utíká z Číny do
SSSR každý měsíc prů
měrně 1.200 lidí.
13.5. Kubánští exulanti
obnovili své nájezdy proti
Kubě. Castro z toho viní
americkou CIA.
— Při otvírání dokončené
části Asuánské přehrady
napadl Chruščov ostře
Británii pro vojenský zá
krok proti vzbouřencům v
Jihoarabské federaci. Ved
le místních potentátů byl
též přítomen jemenský
president Sallál.
14.5. Novým generálním
tajemníkem Severoatlan
tického paktu se stal Ital
Manlio Brosio.
— Americký ministr ná
rodní obrany McNamara
navštívil znovu Vietnam.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

sehraje na oslavu 10. výročí svého založení
KOVODĚLNÍKŮM
Prvotřídní strojníci, kteří
bydlí v předměstích Footscray, Sunshine & Wiliamstown a kteří mají zájem o
yššnoční
í mz
dy
za v
stálé
směny,
hlaste se u :
Mr. O’Brien,
c/- W. G. GOETZ
& SONS LTD.
136 - 140 HALL STREET
SPOTSWOOD
(hned vedle nádraží
Spotswood)

V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST., NTH. MELBOURNE

v sobotu dne 30. května 1964

veselohru F. X. Svobody v režii K. Gráfa

POSLEDNÍ muŽ
Osoby a obsazení: Kohoutová - Haberová, Kohout - Kimla, Helena - Rosenfeldová, Zdeňka K. Krupková, Jaroslav - Haber, Baruška - E.
Krupková, dr. Marek - Česal, ing. Bečvář - Rosenfeld, Tonča - Federleová, šofér - Tomeček.
Začátek v 8 hod. večer

SPOJENÍ:

elektrikou z Elizabeth St.

číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59

18.5.1964
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DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
SEBEVRAŽDA STALINISTY
21.3. 1964 oznámilo stručně Rudé právo, že
“tragicky zemřel” Jindřich Veselý, profesor mar
xismu na vysoké škole ekonomické. Soukromé
zprávy z Prahy nyní hlásí, že Veselý spáchal
sebevraždu skokem z okna třetího poschodí mu
zea Klementa Gottwalda. Veselý byl po válce
spolupracovníkem NKVD a důvěrníkem Noska a
Kopřivy na ministerstvu vnitra. Zavinil prý mno
há zatčení v době stalinismu. Sebevraždu prý spá
chal proto, že se obával budoucího vývoje ve
straně.
FEC

— V Praze byla schůze
rozšířeného celostátního
mírového výboru katolic
kého duchovenstva, na
níž měl hlavní projev
předseda J. Plojhar. Schů
ze jednomyslně přijala
provolání k volbám, “s
nímž duchovní seznámí
věřící”.
— Ministr K. Poláček pře
dal ghanskému ministru
obrany traktor Zetor Su
per 50 “jako dar pro nově
budované vojenské zamědělské statky, které mají
sehrát důležitou úlohu
při zvyšování zemědělské
výroby v ghanské sedmiletce”.
— Slovenští filmaři nato
čili loni 6 celovečerních
hraných filmů. Letos na
točí “Na kolibě” 8 celo
večerních filmů, z toho
1 televizní.
— Bratr Egona E. Kische
MUDr. Bedřich Kisch
dostal k 70. narozeninám
Řád práce.
— Ve Vydavatelstvu poli
tické literatury v Brati
slavě vyšla kniha V. Vyšohlída “Vatikán a USA”.
Autor v knize “vysvětlu
je”, proč má Vatikán zá
jem na obou Amerikách
a proč si zase na druhé
straně vládnoucí kruhy
USA tak vysoce cení spo
lupráci s Vatikánem, resp.
“proč je většina jeho roz
počtu kryta americkými
dolary”.
— Delegace ÚRO, vedená
B. Kozelkou, ze zúčastni
la V. sjezdu Svazu jugo
slávských odborů v Bě
lehradě.
— Po čtyřtýdenním jed
nání vynesl okresní soud
v Brně-městě rozsudek
nad skupinou 14 pracov
níků místního hospodář
ství, “kteří se obohacova
li na úkor prováděných
oprav bytového fondu”.
Jde o více než půl milió
nu Kčs. R. Kugler dostal
8 let, J. Tlučhoř 7, B. Še
bek 5, J. Kučera a B. Nol
4 roky, J. Chlubný 31/2, S.
Kolařík 21/2 a J. Smrkovský 16 měsíců. Další byli
odsouzeni
podmínečně.
Odsouzení musí též na
hradit škodu.
— Britská delegace, vede
ná poslancem F. J. Bellengerem, navštívila čs. par
lament, kde ji přijal Fierlinger. Bellenger řekl, že
“pobyt první oficiální de-

legace britského parla
mentu v Československu
povede k další velmi časté
výměně návštěv mezi obě
ma zeměmi jako prostřed
ku k posílení míru a přá
telství”. Fierlinger sou
hlasil.
— Více než 4.000 polských
občanů bude letos praco
vat v Severomoravském
kraji a to většinou v hu
tích, stavebnictví a v do
lech.
— V období do roku 1967
bude v Indii více než
1.000 čs. pracovníků, kte
ří budou pomáhat v nově
zřizovaných metalurgic
kých a strojírenských zá
vodech na výrobu obrá
běcích strojů, parních tur
bin, kotlů a jiných výrob
ků. Kromě toho se bude
v ČSSR školit po dobu
9 až 15 měsíců asi 700
indických inženýrů a tech
nických kádrů.
— Prověrkou přídavků
na děti bylo zjištěno, že
loni bylo vyplaceno na
víc 6,174.685 Kčs. “Prá
če” uvádí důvody: admi
nistrativní
nepořádky,
lehkomyslný postup p ř i
přiznávání přídavků a
snaha příjemců vytřískat
pro vlastní kapsu, co se
dá, v domnění, že nějaká
ta stovka nikoho nezabije.
— V čs. průmyslu připa
dá na 100 dělníků téměř
25 úředníků, zatím co v
Polsku 20 a v SSSR jen
16 úředníků. Přitom v čs.
průmyslu má zatím jen
44% technickohospodář
ských pracovníků přede
psané vzdělání. Nejhorší
situace je mezi řediteli

podniků a závodů, kde
požadované vzdělání má
jen 29%. Z mistrů pak
jen 32% a z vedoucích
provozů jen 34%.
— V Praze byla podepsána první obchodní doho
da mezi ČSSR a Konžskou
republikou. ČSSR bude
dovážet měď a další ba
revné kovy a zemědělské
produkty a vyvážet stro
je, chemikálie, sklo a spo
třební zboží.
— V Praze se konala celoarmádní
konference,
které se zúčastnili armád
ní velitelé, političtí pra
covníci a stranický aktiv.
Konference potvrdila, že
příslušníci armády plně
podporují KSČ, odsuzují
“rozbiječský postup čín
ského vedení” a rovněž
odsuzují “některé negativ
ní jevy na čs. ideologické
a kulturní frontě”.
— Československá akade
mie věd měla v loňském
roce 62 akademiků, 135
členů - korespondentů a
18 zahraničních členů.
— Podle neoficielní zprá
vy se konal asi před 2
měsíci proces s pěti býva
lými členy jesuitského
řádu, kteří vykonávali
kněžské funkce bez stát
ního souhlasu a tajně roz
šiřovali překlady papež
ských encyklik a zprávy
o průběhu 2. vatikánského
koncilu. Byli odsouzeni
na 1 až 5 let žaláře. Byl
mezi nimi i bývalý du
chovní rádce katolického
studentstva F. Mikulášek,
odsouzený v roce 1950 na
15 let, ale v roce 1956
amnestovaný. Nyní byl
znovu odsouzen na 3 ro
ky žaláře.
— V Praze se konal VI.
celostátní sjezd JZD. Mlu
vil Novotný a ministr ze
mědělství ínž. J. Burian.
— Místopředseda vlády
inž. O. Šimůnek odejel do
Egypta.
— V Urxově benzolce v
Ostravě došlo k výbuchu.
8 osob bylo zraněno, z
toho 2 těžce. Škoda je 15
miliónů Kčs.
FEC/Č
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Za zástěrkou plánu
Ať už byly skutečné vnitřní hospodářské problémy a potíže v Českoslo
vensku jakékoliv, úřední statistiky koncem let padesátých poukazovaly na
uspokojivý vývoj tamního hospodářství. Národní důchod se zvyšoval ročně
o 6 - 8% a výrobnost průmyslu rovněž stoupala, takže třetí pětiletka — od
1. ledna 1961 — byla zahájena v údobí optimismu a růžových vyhlídek
do budoucna.
Tento optimismus byl šeredně zklamán. Podle londýnského časopisu "The
Economist” z 18.4. t. r. snížil se růst čs. národního důchodu v r. 1962 na
pouhé 1% a v r. 1963 dokonce klesl o 4%.
Dubnové číslo časopisu "Survey”, který rovněž vychází v Londýně, roze
bírá podrobně důvody, které vedly k této neutěšené situaci čs. hospodář
ství v posledních několika letech.
V první řadě pouka předválečné úrovně. značný škrt přes rozpo
zuje na to, že třetí pěti (Spotřební zboží činilo čet. Třetí pětiletka plá
letka trvala jenom 18 v r. 1937 37%, v r. 1953 novala zvýšení zeměděl
měsíců, a celý plán byl pouze 12% všeho vývozu ské výroby průměrně o
v srpnu 1962 zrušen a a od té doby, přes všech 4.4% ročně, ale vzrůst
později nahrazen zbrusu ny snahy o zvýšení, ne- těsně před počátkem té
novým, mnohem střízli přesáhlo spotřební zbo to nedokončené pětiletky
vějším sedmiletým plá ží 20% z celkového vý (t. j. v r. 1960) činil je
nom 2%, v roce 1961 se
nem pro období 1963 - vozu.)
A tak zatímco Česko zvýšení zemědělské výro
1970. Dnes už se zdá, že
i osud tohoto plánu je slovensko vyváželo stroj by rovnalo nule a v r.
ní zařízení (zejména do 1962 vykazovala dokon
hodně nejistý.
Hlavním problémem "východního” a tzv. "ne ce pokles o 6%.
V důsledku těchto ob
je nepříznivá bilance za utrálního’' světa), čs. to
tíží
musilo Českosloven
várny
musely
a
dosud
hraničního obchodu. Vý
robky lehkého průmyslu musí na nové zařízení sko omezit dovoz někte
- textil, sklo, porculán trpělivě čekat. Kovářo rých surovin, což mělo
za následek, že některé
atd. - byly vždy podstat va kobyla chodí bosa.
průmyslové
podniky ne
Lehký
průmysl
v
Čes

nou částí čs. vývozu; vý
robky těžkého průmyslu koslovensku dnes pracu mohly pracovat naplno.
Dlouhý seznam obtíží
- stroje, zařízení továren, je se zastaralým zaříze
čs.
hospodářství však tím
ním.
Tato
okolnost,
spo

atd. - tvořily daleko
není
zdaleka vyčerpán.
lu
s
odsunem
Němců
po
menší část našeho před
válce, vysvětluje (podle "Survey” uvádí dále mj.:
válečného vývozu.
Pokles vývozu do Čí
Tak např. v r. 1937 "Survey") do značné
ny.
Nejenže Českoslo
míry
pokles
vývozu
vý

činily stroje a strojní za
řízení pouze 6.4% čs. vý robků lehkého průmyslu. vensko ztratilo v Číně
Leč zahraniční obchod velkého odběratele, ale
vozu. Po válce se struk
tura čs. vývozu změnila. má ještě druhou stránku. navíc ještě zrušila Čína
takže v r. 1955 dodal Jestliže vývoz je bolavou dřívější objednávky, kte
těžký průmysl téměř stránkou, dovoz není o ré pak zůstaly čs. prů
myslu "na ocet”. V r.
43% všeho
vývozu a nic víc potěšující.
1961 klesl vývoz do Čí
Od
r.
1959
m
u
s
e
l
o
později se toto procento
ještě zvýšilo, zatímco vý Československo zvyšovat ny z 5.7% na 1.7% z cel
robky lehkého průmyslu dovoz potravin. Kolekti kového vývozu a později
v letech padesátých ne vizace zemědělství jakož se ještě zmenšoval.
Obchod s Kubou. Kdy
dosáhly
ani
zdaleka i špatná úroda učinily
by každé slovo soudru
ha Castra bylo zlato ne
bo alespoň stříbro, bylo
by všechno v pořádku.
Bohužel tomu tak není,
Karpatský se dále ptá, proč jsou dosud uml
a podle "Survey” splát
čovány Seifertovy verše opěvující T. G. Masa
ky na úvěr, který Česko
ryka, které patří k tomu nej lepšímu, co kdy
slovensko poskytlo Ku
Seifert napsal Proč prý zamlčovat jednu vý
bě, docházejí někdy,
znamnou kapitolu v občanském vzepjetí české
mírně řečeno, se znač
ho básnictví? Podle autora by se měl i přezkou
ným zpožděním.
mat dosavadní dogmatický pohled na Masary
A Kuba není jediným
ka. Píše o tom :
dlužníkem
Českosloven
"Domnívám se, že i hodnocení universitního
ska; mezi r. 1953 a 1961
profesora, politika, filosofa a prvního českoslo
dodalo Československo
venského presidenta T. G. Masaryka bylo po
do různých zemí v Afri
znamenáno černobílými kategorickými soudy ob
ce,
Asii a Jižní Americe
dobí kultu osobnosti a že i v této oblasti bude
na úvěr zboží v hodnotě
ještě třeba nového vážného zkoumání...”
nejméně 330 miliónů do
Podle Karpatského má každé dílo svou hod
larů.
notu a nemělo by upadnout v zapomenutí třeba
(Pokračování na str. 7)
jen proto, že autor byl trestán, nebo uprchl za
hranice. Také prý je nespravedlivé vynechávat
SWISS TRAINED
ze souboru díla F. X. Saldy statě o Masarykovi
WATCHMAKEKS
a Štefánikovi. Rovněž z nedávno vydaného To
K.
Ebner
manova díla jsou vynechány dvě básně o Ma
22
Hunter
St.
— Sydney
sarykovi. To vše, říká Karpatský, je projevem
tel. BL 3970
hrubé neúcty k básníkovi a bohužel je to dosud
19 York St.
praktikováno!
M. Zvára, USA
(vchod z Wynyardu)

Rehabilitace literátů v exilu?
Tání na kulturním poli v Československu po
kročilo už tak daleko, že byl v čs. komunistic
kém tisku vznesen požadavek rehabilitace lite
rárního díla čs. nekomunistických, ale i proti
komunistických a v exilu žijících básníků a spi
sovatelů. Dušan Karpatský píše v Plameni (č.
3- 1964) ve svém třístránkovém pojednání na
zvaném "Poezie, hodnota a dokument” doslova
toto :

"Že například Ivan Blatný emigroval, to pře
ce nemění nic na skutečnosti, že napsal básně,
které patří do celku české poezie. Totéž platí
o prozaicích typu Jana Čepa nebo Egona Hostovského. Dílo, které umělec vytvořil, stává se
objektivně existujícím faktem, jeho hodnota už
v podstatě nezávisí na subjektivních osudech
nebo názorech svého tvůrce... Vydali jsme
znovu některé knihy Jaroslava Durycha, stejně
bychom měli postupovat v případě Jana Za
hradníčka, Jakuba Demla nebo Josefa Palivce,
jejichž básnické, resp. překladatelské dílo patří
k nejvýznačnějším hodnotám české poezie 20.
století. .."
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Smutné výročí českosloven ského židovstva

SOVĚTSKÝ ANTISEMITISMUS

“ŠPIONÁŽNÍ CENTRUM” A
“NĚKOLIK SET MILIÓNŮ DOLARŮ”
Zatímco německé soudy dosud odsuzují bývalé esesáky za zvířecké činy, kterých se dopustili
Ve Vídni bylo zřízeno nové špionážní centrum hlavně na židovských obyvatelích, zahájil jiný totalitní režim, sovětský komunismus, nové tažení
rozhlasové stanice “Svobodná Evropa”. Oznámil to proti židům, které je zřejmě na úrovni nacistické "kultury” z let třicátých.
15. dubna orgán Komunistické strany Rakouska VolksNáznaky zvýšeného a režimem umožňovaného antisemitismu se projevují velmi často v sovětském
stimme, který k tomu dodává, že tato největší pro
tisku.
Nejjasněji vynikl při referování o soudních procesech pro hospodářské delikty, při nichž
pagandistická organizace poválečných let, namířená
proti socialistickým zemím, dostává ročně několik set bylo na lavici obžalovaných velké procento židů. Od roku 1961 bylo např. odsouzeno v 81 soud
miliónů dolarů na financování rozsáhlé sítě infor ních přelíčeních 163 obžalovaných k trestu smrti, z nichž bylo 88 osob, hlásících se za židy. Mno
mátorů, špiónů a agentů. Vídeň se má stát pro “Svo hé sovětské noviny referovaly o přelíčeních jako o "židovských procesech” a používaly termi
bodnou Evropu” nejdůležitějším místem pro štvaní
a špionáž proti socialistickým zemím, konstatuje nologie, která by dobře zapadla do Goebbelsova slovníku.
Volksstimme a zdůrazňuje, že bere-li rakouská vlá
Aby úřední snaha o ských knih byl zastaven Streicherem. Židé jsou vraždění židů z Čech a
da neutralitu vážně, pak nemůže dát svolení ik čin odlišení židovského oby a výroba tradičního chle v ní obviňováni z vše Moravy v Oswiečími. Již
nosti tohoto nástroje a pozůstatku studené války.
Rudé právo, 17. dubna 1964 vatelstva byla zcela patr ba, užívaného k nábo možných zlých činů, po v noci z 8. na 9. března
ná, platí stále předpis, ženským obřadům, byla nižováni a zesměšňová 1944 zahynulo tam v ply
ZAHRANIČNÍ HOSTÉ MAJÍ STÍŽNOSTI
ni. Karikatury, kterými nových komorách 3.800
že v občanských průka zakázána.
Na co si cizinci stěžovali, co se jim nelíbilo? Je zech, které jsou nepo
Zatímco jiným men je kniha doplněna, říka českých židů včetně 300
to předně nečistota ve vlacích a v některých hote
dětí. Masové vraždění
lech. Je to i nedostatek čistoty ve městech a zaned stradatelnou součástí so šinám jsou ponechávána jí totéž. Na jedné z nich
pokračovalo pak až do
určitá
práva
např.
Janapř.
je
znázorněn
starý
větského
občana,
bylo
baný vzhled mnoha vesnic. Je to nepřítomnost cizo
jazyčných průvodců — třeba na takovém Karlštejně jméno nositele legitima kutové, kterých je přes žid, jak se klaní a líbá konce války a vyžádalo
se našel jen jediný, kdo by dovedl podat turistům ce přetištěno výrazným 200.000, mají své školy, nacistickou botu s háko si celkem 77.297 obětí z
německý výklad. Je to špatný stav našich silnic...
knihovny,. divadla a tisk, vým křížem. Pod kres českých zemí. Počet za
Je to nepřítomnost vysokooktánového paliva a běž razítkem "Žid”.
jsou třem miliónům židů bou je vysvětlení, že za vražděných ze Sloven
I
jinak
se
však
proje

ných služeb u čerpacích stanic — v Opletalově uli
ci informovala služba u benzinové pumpy zahranič vuje na veřejnosti postoj všechna podobná práva Hitlerovy okupace slou ska byl ještě větší : ze
ního hosta, že vysokooktánové palivo je u nás jen Sovětů v otázce židov odpírána.
žili židovští představite 130.000 tamních židů se
pro význačné cizince! Je to např. nedostatek atrak
stalo 100.000 obětí na
ských
občanů
země.
V
Nenávist k židům v lé nacismu.
tivních zábavních podniků s typicky čs. prostředím,
Ve svobodném světě cistů.
nevyužití skutečně velikých možností při minimál posledních letech byl na Sovětském svazu se vy
ních nákladech poskytnout cizincům kromě normál příklad úředně omezen stupňovala v minulých vyvolala tato kniha po
Z historického hledis
ních služeb i příležitost k uvolnění a zábavě, s níž povolený počet židov měsících po vydání kni bouření a vlnu protestů ka znamenal konec svě
se nesetkávají v každém jiném evropském velko
městě. Takovou atrakcí by byly např. večerní pro- ských studentů na rus hy ukrajinského akade a to jak se stran židov tové války také téměř
mika T. K. Kička "Ži ských organisací, tak i konec tisícileté historie
jíždky motorovým člunem po Vltavě, výhled na kých universitách.
osvětlenou Prahu z Petřína, návštěva malostran
Zásahy proti židovské dovstvo bez příkras”, vlád různých zemí, před židovstva v českých ze
ských hospůdek s ochutnávkami domácích specialit. mu náboženství jsou též která vyšla pod patroná stavitelů církví včetně mích i na Slovensku.
Svobodné slovo, 16. dubna 1964
větší než ty, které sou tem Ukrajinské sovětské papeže Pavla VI., vý Stará Praha, kde je nej
SE ZÁPADNÍ FRONTOU NEKLID
visejí s všeobecnou pro akademie věd a která se znamných jednotlivců a starší synagoga ve střed
Ten, kdo koupil v listopadu m. r. práci T. Broda tináboženskou kampaní v svým obsahem dá při dokonce i některých čle ní Evropě, by byla bez
a E. Čejky “Na západní frontě”, mohl se právem SSSR. Synagogy jsou za rovnat k nacistickému nů komunistických stran židovské práce a tradice
pokládat za šťastného. Na monografii, pojednávající
o čs. jednotkách na západní frontě, čekaly v Praze vírány jako za Stalina, plátku "Der Stuermer”, na Západě a v Israeli, stěží taková, jak ji zná
fronty zájemců, takže byla v mžiku rozebrána. V tisk židovských nábožen vydávanému Juliem kteří proto houfně opou me. Pinkasova synagoga,
štějí kompartaj.
případě historické produkce je to u nás něco nebý
stará židovská radnice,
valého ... Projevovali bychom stále amorální, lho
Právě v době, kdy v židovský hřbitov (na
stejný a trochu i cynický vztah k naší resistenci v
Sovětech kreslili židy, němž je pochován i
období druhé světové války, kdybychom nebrali v
jak líbají nacistickou bo Franz Kafka) a řada do
úvahu ozbrojený boj prostých vojáků proti fašismu
— byť sloužících pod velením francouzským či brit
tu, vzpomínali mnozí mů v gotickém a barok
ským (i když nelze tento boj dost dobře srovnávat
českoslovenští židé na ním slohu svědčí o důle
s bojovou činností naší jednotky v SSSR
tragické dny před dvace žitosti, jakou hrálo praž
Některé otázky však zůstávají nedořešeny, někde i
ti léty, kdy začalo v břez ské Židovské město.
čtenář zaváhá nad správností výkladu toho či ono
ho problému. Mám kupř. na mysli... sovětsko-něnu a . dubnu hromadné (Pokračování na str. 6.)
mecký pakt... Je zřejmé, že řada argumentů, kte
rými byla oprávněnost paktu dosud dokazována, opomíjela skutečnost, že objektivně prospěl i expansivní
HVĚZDNÉ BLUES
tendenci Německa. Vždyť se nejedná pouze o tento
pakt, ale i o sérii dalších smluv, uzavřených mezi
J. Z. Adelaide
SSSR a Německem. Voelkischer Beobachter zveřej
nil celé pasáže Molotovova projevu na Nejvyšším
Kdesi za městem hučivě zasvištělo. Člověk zvedl
sovětu, což pochopitelně nemohlo zůstat bez ohlasu.
hlavu a viděl, jak se protáhlý kužel zavrtává do
I když je nutné německou diplomacii zvlášť kri
modra oblohy. Obešel široký pruh květin a zastavil
ticky podrobit rozboru, zapadl trochu do pozadí
se na pojízdném schodišti, které ho vyvezlo na sil
Hitlerův výrok po přepadení SSSR, že uzavřením
nici, zavěšenou nad prázdným městem. Nikoho ne
smlouvy sovětsko-německé usilovalo Německo izolo
potkal, nebylo čemu se vyhýbat. Sjel zpět na chod
vat Sovětský svaz od světové politiky a zabránit sna
ník a šel až k bíle svítícímu dlažebnímu kamenu.
ze otevřít druhou frontu na Východě. Vyhýbat se
Když zmáčkl v rohu upevněný knoflík, dlaždice se
řešení této klíčové otázky by bylo chybné ..."
nadzvedla a vyvezla pohodlné lehátko. Sotva se naň
Dějiny a současnost, březen 1964
člověk natáhl, vyšel z nedaleké brány policista :
“Co tu ještě děláte, člověče?”
CHRUŠCOVOVI JAKO KDYSI STALINOVI
“Nic, a co vy?”
Vážený soudruhu Chruščove! V den Vašich sedm
“Skončil jsem právě poslední službu, opravdu svou
desátin, kdy k Vám zalétají ze všech končin světa
VAŠE ÚSPORY JISTĚ POROSTOU,
poslední pozemskou službu, odpoledne letím. Dohlí
vzpomínky a blahopřání miliónů lidí, komunistů,
žel jsem na stěhování archivu z guvernérova domu.”
všech upřímných demokratů, všech, kdo milují mír
budete-li mít vkladní knížku u
“Ještě je někdo v domě?”
a vidí v něm nezbytnou podmínku šťastné budouc
“Co vás napadá, všichni jsou pryč už od minu
nosti lidstva, chceme se i my, českoslovenští spiso
lého týdne.”
vatelé, připojit k těm, kdo Vám dnes vyslovují
“No proto, nedošlo přece ještě ke katastrofě, kte
NATIONAL BANK
vroucně city lásky a úcty, kdo Vám dnes s obdivem
rou by tahle instituce nepřežila.”
a vděčností přicházejí poděkovat za Vaše dosavadní
“Co jste to říkal.. . ?”
dílo, jež jste dal plně do služeb revolučního zápasu
Hluk policistu přerušil. Stěna protějšího bankov
SAVINGS
BANK
za komunismus, za mír, za šťastný zítřek všech pra
ního paláce se obrátila a z podstřeší se vytočilo
cujících lidí. Vaše jméno je pro nás trvale spjato
obrovské plátno, na němž se objevily kouřem
s úsilím o mír, o mezinárodní spolupráci a přátel
LIMITED
zamžené obrazy. Po chvíli se mlha pročistila a na
ství mezi národy, je pro nás trvale spjato s oním
obrazovce se střídaly záběry řítících se domů, bor
životodárným tvořivým procesem renesance leninis
tících se mostů, puklých přehrad. Do burácení se
plně integrovaná odbočka
mu... Buďte, drahý Nikito Sergejeviči, dlouho,
ozval hlas pouličních tlampačů:
dlouho zdráv.
Svaz - čs. spisovatelů.
“Po katastrofě, která postihla minulý týden obě
THE
NATIONAL
BANK
Literární noviny, 18. dubna 1964
Ameriky, podlehla zkáze celá Evropa. Ve svém po
sledním vysílání přinášíme obrazy konce světadílu,
OF AUSTRALASIA LIMITED
který byl kolébkou i naší civilizace. Přední učenci,
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
kteří byli po příletu na Mars a Venuši dotázáni no
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
vináři na osud zemského zbytku, projevili jedno-
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Přehlídka ztracených životů
Stůl v mé pracovně se prohýbal pod výkřiky, zpověďmi, dopisy nezná
mých lidí — z mnoha z nich se po čase stali mí důvěrní přátelé — vy
sedávali dlouho po půlnoci v mém bytě a stydlivě nebo vyzývavě, ustra
šeně nebo otevřeně odkrývali pahýly své zmrzačené hrdosti, svého nitra,
své cti, jedni na pokraji zoufalství, jiní smířeni se svým osudem, na němž
se podle jejich mínění nedalo nic spravit ani změnit.
Poslouchal jsem trpělivě, mé vlastní starosti a těžkosti se mi ted’ zdály
nicotné, malicherné, kde to jen bylo možné a kde byla nějaká naděje,
upozorňoval jsem kompetentní činitele na křivdu, která se stala. Jednou
si mě zavolal význačný funkcionář a začal mi vyčítat, s kým se to stýkáš?
Jakými elementy a individui se to obklopuješ? Proč vůbec za tebou lezou
takoví lidé? Byla v tom hrozba i odsouzení. Odpověděl jsem mu otázkou,
jestli se zamyslel nad tím, proč nechodí za ním. Urazil se . . .
str. 6

Proč "opožděné repor
táže”? Mňačko vysvětlu
je název své sbírky tak
to :
"Vymohl jsem si na
redakci, že celý ten pří
běh ... napíšu. Ale vstal
jsem od stroje, něco se
ve mně vzpříčilo, zdálo
se mi, že to je netypická
kocourkovština, že bych
psaním o ní znesvětil na
ši pětiletku, článek by
mohli zneužít naši nepřá
telé, pro Svobodnou Ev
ropu by to bylo úplné
sousto ...”
Věřme autorovi, že to
je pravda. Ale není to
pravda celá. V době, kdy
se Mňačko hodlal zastá
vat uražených a poníže
ných - před víc jak dese
ti lety - by byl svoje re
portáže neprosadil do
tisku. Byly by putovaly
do redakčního koše a z
redakce by putovalo ji
nam šťavnaté udání na
hanobitele socialismu
Snad je typické i dnes,
že Mňačkovy reportáže

vyšly už loni - na Slo
vensku. Trvalo to chvil
ku, než se objevilo české
vydání, které bylo okam
žitě rozebráno.
Náměty Mňačkových
reportáží jsou osudy ně
kolika lidí z těch tisíců,
které se dostaly pod ko
la "socialistické” spra
vedlnosti.
Komunistka,
kterou
strana dohnala k sebe
vraždě, rumunský kapi
tán Rudé armády, stiže
ný špatným kádrovým
posudkem (jeho otec bý
val ředitelem králov
ských statků), inženýr,
který sice smí stavět pře
hrady, ale který se nesmí
objevit na veřejnosti, ře
ditel státních mlýnů, kte
rého odsoudili dokonce
několikrát pro "sabotáž”,
které se nedopustil, kon
struktér, který zachraňo
val rozestavěnou přehra
du, postavenou na břid
lici a na kterého měl ce
lou dobu stavby "kádrovák” zatykač v kapse,

"reakční živel” na odpo
vědném místě, který ví,
že vyletí, jak se najde
náhrada, a tak dál a dál
defilují na stránkách
Mňačkovy knížky živou
cí "budovatelé socialis
mu”.
Typický je příběh
"starého buržoazního elementu”, který řídil
stavbu textilní továrny
na Oravsku. Jeho pra
covní morálka byla po
depřena jedním jediným
výrokem:
"Za cizí chyby a bl
bost se zavřít nedám!”
V sebeobraně si opatřil
tlustý diář, , do kterého
si zaznamenával všechna
čísla spisů a každou mi
nutu pracovní doby, aby
"se na něj nemohlo”. Ale
i Mňačko uznává, že měl
věru proč se bránit "do
konalou
dokumentací
práce .
Oni tam nahoře totiž
začali stavět textilku velkou stavbu socialismu.
Nic nevadilo, že při pro

myslné názor, že. Austrálie podlehne nejpozději do
48 hodin buď zemětřesení, obrovskému příboji nebo
bude pobořena provalivší se Čínskou zdí. Vláda pro
to vyzývá občany, pokud tak ještě neučinili, aby si
neodkladně zajistili odlet na některou z planet naší
sluneční soustavy.”
Člověk vstal s lehátka, spustil je zpět do země
a odešel do obchodní části města. Vhodil minci do
prvního obchodu, ale skřínka se ani nepohnula. Jen
plakát s usmívajícím se dědou nabízel dál všestran
nou výživu obsahující pilulky. Ani u druhého ob
chodu nekoupil. I stánek s obrazem vnadné dívky
s kalíškem šumivé tekutiny byl vyprodán. “Hladovět
je zlé, ale pít vodu z městského vodovodu je sebe
vražda”, řekl si člověk a zahleděl se do široké lidu
prázdné ulice. Až na samém konci uviděl hlouček
lidí. Došel k nim, když už se rozcházeli: “Dělejte,
člověče, dávají letenky už jen na Pluta.”
Vešel do domu. V přepychové dvoraně seděl úředník. Aniž pozvedl hlavu, řekl : “Jméno.”
Člověk se představil.
“To není anglosaské jméno a je mi nějak pově
domé”, začal se zajímat úředník.
“Jsem Novoaustralán páté generace.”
“Odkud přišli vaši předkové.”
“Ze Spojené Evropy, z Československa.”
“To mě velmi těší, i původ mého rodu byl kdesi
v těch končinách. A vy byste teď rád na Pluta?
To vám úplně schvaluji, příteli. Mladá země, trochu
studená ještě, ale budoucí ráj. Právě jsem se od
tamtud vrátil. Pomohl jsem vládě v hospodářských
potížích, poradil při politické reorganisaci, založil
pro počátek asi tucet politických stran. Teď jako
přistěhovalecký poradce dbám, aby se nám tam dosta
li jen politicky uvědomělí lidé . . .” Šedá bachratá
skříň uprostřed dvorany hněvivě zablikala červeným
okem a zaječela několika krátkými tóny.
“Co je to?”, zeptal se člověk.

jektování úplné zapom
něli na teplárnu, bez níž
je provoz nemožný.
Hlavní bylo, že inves
tiční plán byl stále plněn
na 130%.
Znělo to ohromně, byť i v praxi
to prostě znamenalo je
nom : prošustrovat fon
dy co nejdřív.

Jak to ředitel shrnul :
"My nemáme plány,
my máme výročí. Výro
čí Února, První máj. De
vátý máj, výročí Velké
říjnové socialistické re
voluce, pokaždé se najde
nějaký šplhoun, který
velkohubě prohlásí : spl
níme do, postavíme do...
záleží totiž na prohlášení,
ne na skutečnosti, ta si
může běžet, jak se jí za
chce . . .” Naštěstí, ano
naštěstí, v polovině stav
by došlo dřevo. Předsed
nictvo vlády povolilo si
ce nákup dřeva na černo,
ale žádný stární podnik
se neodvážil dřevo roz
řezat. Sám všemocný poverenník prohlásil, že se
nedá kvůli 80 kubíkům
kulatiny zavřít.
Byla to šťastná náho
da, protože mezitím zase
tamti nahoře rozhodli,
že to vůbec nebude tex
tilka, ale kovohuť. Pro
jekt se sice na huť abso
lutně nehodíl, ale ředitel
zkušeně předvídal, jak to
dopadne :

Dluh z minulých let
Prokop

Toman

Je tomu dvanáct let
co mému strýci ušili
vězeňský rubáš
protože se tenkrát nosil
a bylo třeba něčím zakrýt
srdce příliš často
vyplouvající na povrch těla
A vyšetřující soudce Tenkrát
dodnes chodí na procházku
(černé psí svědomí
pokulhává před ním)
chodí a poslouchá
odkud vítr píská
a v lebce jako v památníku nosí
dlouhé vlasy bohyně práva
která z nich slepě uplétala
šibeniční provaz
A v kolemjdoucích také plandá
kus toho špagátu
přikrytého plícemi
plícemi které všechno zamluví
takže je kolem nás
jen vítr

A víme už odkud píská
Jsme z toho najednou chytří
a trochu se bojíme
že mezi námi stále chodí
neodsouzený sudí
krev v Lampičce srdce
strachem napůl stažena
a žilami proplouvají
staří hadi našeptávači :
všechno je ... ? v pořádku . . . ?
I ty jsi v pořádku
A každý tomu zase věří?

Soudce jde sám
a pozpátku

Bojí se vstoupit
do gilotiny vlastních dveří

Mladý svět 16/1964

(Pokračování na str. 6.)

“Telefonní centrála, umožňuje mně spojení s Plu
tem. Právě hlásí, že na našem meziplanetárním le
tadle jsou poslední dvě místa."
“No tak to je jasné, pane, jedno pro vás, jedno
pro mne.”
“Počkejte, příteli, to nejde tak rychle. Musím o
vás přece napřed něco vědět. Jméno máme, věk —
na tom nezáleží, stav — to nikoho nezajímá, za
městnání — to dnes vlastně neexistuje . . .”
“Já mám zaměstnání”, přerušil úředníka člověk.
“Ne že bych bral práci strojům, to ne, jsem uměl
cem. Přepisuji klasiky do elektronkové hudby, právě
dokončuji rozpis Beethovena pro počítačky, vyssavače a jiné hudební nástroje.”
Úředník ho vůbec neposlouchal. “Teď přicházíme
k nejdůležitějšímu bodu, příteli, — vaše politické
zaměření; máte nějaká dobrozdání od vlivných po
litiků? Jakou politickou činnost můžete prokázat?”
“Už jsem vám řekl, že jsem umělec, o politiku
se vůbec nestarám. Hraji, zpívám, tančím, to je u
nás v rodě, už má praprabába ráda baletila.”
Do úředníka jako když píchne. Vyskočil od stolu
s napřaženým ukazováčkem :
“Co říkáte, že už vaše praprabába ráda baletila?
To by se shodovalo, mně se vaše jméno od samého
začátku zdálo nějak povědomé.” Knoflíkem pootočil
dolní polovinu stěny. Z dutiny vyjela obrovská
kartotéka. Úředník vytáhl prodírkovaný lístek a
zkoumavé ho prohlížel.
Červené oko znovu zamrkalo, dvoranou se ozval
táhlý zvuk sirény.
“Co zase chce?”, ptal se člověk.
“Letadlo za hodinu startuje”, řekl úředník zcela
pohroužen do zpytování lístku.
“Tak dělejte přece.”
“Počkejte, příteli, počkejte. To, co zde zaznamenal
náš kompjůter, jsou strašlivě závažné věci. Člověka
vašeho politického ražení se nemohu odvážit vzít do

našeho státu. Víte vy, co všechno je tu o vaší ro
dině zaznamenáno? Jaké prohřešky, jaká provinění?
Tak zaprvé — vaše praprabába, jak jste sám přiznal,
ráda baletila a tančila na památném adelaidském
festivalu. Tatáž osoba a členové její rodiny poslouchávali komunistickou hudbu. Navštívili také jakési
Černé divadlo, ba dokonce mu tleskali, ač byli va
rováni, že jde o velezradu. Váš praděd a prastrýc
postupně odmítli členství v Radě, Ústředí, Protiústředí a vrátili kandidátky Výboru. Váš děd, když českv
komunismus podlehl revizionismu, byl vyzván, aby
se vrátil domů. Odmítl — toho důkazem jste tu vy.”
“A co tím dokazujete, pane?”
“Můj děd uposlechl volání. Odejel domů s přísli
bem ministerského křesla v kapse, ale lidé tam tomu
nějak nechtěli rozumět. Zkrátka můj děd se vrátil
a pokračoval v politické práci zde v Austrálii. Ale
neodbíhejme. Chápejte, že člověka tak politicky ne
zainteresovaného nemohu zapojit do našeho politic
kého budování. Nevím, nevím, příteli, jak to s tou
vaší letenkou dopadne.”
“Víte co, pane, strčte si tu letenku za klobouk”,
řekl člověk. Měl sto chutí prásknout dveřmi, ale
stěna se před ním sama odsunula. Vyšel do sluncem
vyhřáté ulice. Udělal sotva pět kroků, když se mu
dlažba malounko zahoupala pod nohama. V dálce
zaburácelo. Hory, obklopující město, se začaly zplo
šťovat, vysoké televizní stožáry se zlomily jako pá
rátka. Ohlédl se. Obrovský sloup vody jako černá
opona se vzedmul na západní straně. Rozběhl se
popohnán hrůzou. Pak ale mávl rukou a vrátil se
do domu. Vešel do dvorany, kde úředník stále ještě
prohlížel proděravělý lístek.
“Hej, úředníku, přišel jsem pro tebe”, zavolal.
“Přece jen poletíme spolu a dál než na Pluta. A
nezapomeň si vzít s sebou ten festivalový lístek,
možná, že ho budeš potřebovat u posledního soudu.”
Psal se rok dvoutisícídvoustý a několikátý.
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Proč se Brynych nestal
vojenským básníkem ?
Josef Škvorecký
(Pokračování)
“Například, soudruhu, tyhle verše,” pravil. “Vy to vyřešil tím, že vždycky, kdykoliv se chtěl v řeči
kufry vojenské, majáčky Naděje, tvářemi žen a měst, dotknout přítomného inženýra lidských duší, malič
vojáci zdobí je.” “To — nezlob se, soudruhu — ale ko se odmlčel a potom ho označil výrazem “tadyto nejsou dobré verše. Vy kufry vojenské — ano, á- soudruh”. Pokračoval. “Správně, ano, správně při
mět je zajímavý, nový, ale — majáčky Naděje! Sou pomněl tadysoudruh, že je to obraz nekonkrétní, na
druhu! To je přece klišé! Otřelé schéma!” Malá a ma turalistický, idealistický. A já bych ještě doplnil
sitá Altmannová hubička se stáhla do filigránského tadysoudruha, soudruhu : je to verš z hlediska povýrazu káravého a zaujatého znechucení a jakýsi ble liti
cko-ídeového pochybený, ano, soudruhu, hluboce
dý desátník se smrtelně vážným výrazem klopil hlavu pochybený!" Protože major prudce a rozhořčeně po
hlouběji a hlouběji, zasahován kritickými výhradami třásal hlavou, a zpod obočí mu blýskal přísný pohled
do tajné hlubiny duše. “Naděje,” pokračoval laureát. politruka, nahrbil se postižený autor ještě víc a
“Jaká naděje? A na co naděje? Cítíš přece, soudruha, pergamen jeho vpadlých tváří polil ruměnec hanby.
jak je ten obraz nekonkrétní, nepůvodní, nerealistic
Tento trpící desátník se jmenoval Josef Brynych
ký! To úplně kazí tvůj verš, soudruhu: snaž se nalézt
konkrétní, živé obrazy ze skutečného života, vždyť a básně nikdy v životě nepsal. Výplod ducha o vo
na vojně je jich jisté víc než dost, soudruhu! Uč se jenských kufrech, ho napadl jedné noci na strážnici,
od našich klasiků, od Jana Nerudy, od Karla Jaro když nemohl usnout, a k divokosti znuděný čtyř
míra Erbena, od Stanislava, soudruhu, Kosky Neu hodinovou pauzou mezi dvěma stojkami, pročetl je
diný na strážnici povolený materiál ke čtení, který
manna!”
“Dovolíte, soudruhu?” major s ausáckými znaky v té dřevěné jizbě s prohnilou pryčnou byl — čtrnáct
dní starou Obrněnou pěst. Z nudy pročetl všechno,
se chtěl vmísit do hovoru.
“Prosím,” řekl Altmann stále ještě odmítavě roz od úvodníku na téma “Jak pomáhá kulturně masová
práce při zajišťování plnění letní ostré střelby z
hořčeným tónem.
“Chtěl bych jenom doplnit,” pravil major, “tady těžkého kulometu” až po tiráž pod čarou, pročetl
soudruha mistra. Myslím, že na věc je třeba dívat to všechno i s číslicemi, a když pak v posledním
se také politicky.' Musíme si uvědomit, soudruhu stadiu zoufalství přelétl znovu ty čtyři potištěné,
desátníku,” obrátil se na smrtelně vážného poddůstoj do posledního písmene přelouskané plachty — v té
níka, z jehož vpadlých lící začala čišet nepokrytá chvíli se aspoň domníval, že do posledního písmene
hrůza. “Musíme si uvědomit, že takovou báseň dosta přelouskané — padlo mu do očí místo, které prve
ne do ruky mnoho soudruhů, pravda, a ta báseň ze železného zvyku automaticky přeskočil, neboť ne
na ně bude působit. I slovo je zbraň, soudruhu, a slibovalo ani to minimum zábavy, již se od novin,
my, pracovníci v masové. práci, musíme taktně dbát poučen dlouhou zkušeností vojenského tisku, odva
na to, aby to byla dobrá zbraň, užitečná zbraň, žoval očekávat. Toto místo, jehož odpudivost překo
dobře ošetřovaná zbraň. A teď si představte, sou návala i odzbrojující sílu nudy, pokrýval text se
druhu, že takovou vaši báseň dostane do ruky sou řazený do krátkých, nestejně dlouhých řádků —
druh, pravda, který je, řekněme, na vojně prvním báseň.
Pokračování příště
rokem. Který má celé své úsilí upnout k tomu (Plamen .. ./63)
směru, aby zdolal ty první a nejtěžší překážky, kte
ré před něho staví bojová a politická příprava,
pravda? A vy tu píšete : Vy kufry vojenské, ma
LÉKÁRNA
jáčky Naděje. Správně řekl — tady soudruh —,”
MARKO V´ S
major zakolísal, neboť se nemohl rozhodnout, jak
má vlastně spisovateli říkat, jestli jenom soudruhu,
Pharmacy
nebo má-li k tomuto oslovení připojit jako prve
144 Elgin St.
ještě slovo mistr, či neměl-li by ho označovat také
CARLTON, N. 3, Vic.
jménem, anebo snad má-li mu říkat laureát, anebo
Telefon : 34 - 3700
musí-li mu říkat laureát státní ceny, a v tom i onom
Mluvíme česky
případě není-li nutné, aby připojil jméno — pak

Ztracené životy
(Pokračování se strany 5)
"Přijďte, sem za pár
let a uvidíte, jestli přeháním! Uvidíte, za ja
kých podmínek se tu bu
de hutníkům pracovat. . .
Já vám řeknu, jak to na
konec dopadne. Časem
přijdou na to, že se ob
jekt na jejich plány ne
hodí, postaví nový a zde
budou pomocné dílny.
Potom se budeme na
parovat, že máme nejprostornější
pomocné
dílny na světě, takový
luxus si jinde nemůžou
dovolit . . .”

Ještě strašnější jsou
však kapitoly, které líčí
třídní soudnictví. Všech
no, co si "vymyslila”
Svobodná Evropa, je tu
potvrzeno a dokumento
váno.
Nejtěžší obžalobou ce
lého systému je příběh,
nadepsaný "Svědek”. Lí
čí Osud bývalého sloven
ského vojáka, který za
války dal ránu z milosti
dvěma popraveným. Pře
šel k partyzánům po
téhle zkušenosti a vrátil
se domů jako českoslo
venský důstojník.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné cepy
CITY :

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
H AM P T O N :

Telefon 98 - 5756
Hampton, S. 7
573 Hampton St.

A že se nepohodl s
jistým vysokým funkcio
nářem komunistické stra
ny, byl po devatenácti
letech za skutek milosr
denství odsouzen na de
set let žaláře. Přestože
bylo prokázáno, že svěd
kové byli "zpracováni”
prokuraturou, ačkoli by
lo nad slunce jasnější,
že podle zákona by ob
žalovaný musil být osvo
bozen, soudce vynesl
maximální rozsudek. Měl
to nařízeno "shora”.
Mňačkovy reportáže
jsou opravdu opožděné.
Je jasné, proč. Ale ani
do budoucnosti nevěstí
mnoho dobrého.
Ať se autor jak chce
snaží vzbudit lidi z lethargie a dodat jim odva
hu, celkový dojem z je
ho knihy reportáží je víc
než skličující.
Snad nejhroznější na
celé knížce je vědomí, že
tu spisovatel bojuje pro
ti nepříteli, který je zá
ludný, mocný a neosob
ní. A pak to, že tyto pří
pady uznal spisovatel komunista za typické.
- jun -

Sovětský antisemitismus
(Pokračování se str. 4 )
Připomíná to i znak
hlavního města, na němž
je znázorněn mezi 20
prapory i prapor staré
ho Židovského města se
zlatou hvězdou.
Rovněž některá města
na Moravě jako Bosko
vice, Holešov, Jemnice
a Mikulov byla kdysi
středisky židovských obyvatel. Zvláštní posta
vení mělo město Hole
šov, které bylo až do ro
ku 1921 samosprávným
městem, mělo svého ži
dovského starostu, poli
cii, hasiče atd. Tamní sy
nagoga, podobná praž
ské, je stále turistickou
atrakci.
Náboženská a národnostní tolerance, hlásaná
a uplatňovaná v Československu po nabytí samostatnosti v roce 1918,
měla velký vliv na to, že
lidé židovského náboženstvi splynuli s ostatním
obyvatelstvem v Československa prakticky ú
plně - v každém případě
daleko víc, než ve všech
sousedních státech -, že

si naprostá většina obča
nů zvykla posuzovat jed
notlivce dle osobních
vlastností a ne dle měří
tek středověkých, že te
dy pomíjely známky
antisemitismu. Na věci
nepodařilo se mnoho
změnit ani nacistické pro
pagandě v době okupace,
ani komunistické propa
gandě hlavně v době ko
lem procesu se Slánským.
Věříme, že si českoslo
venské. obyvatelstvo udrží i v těchto dobách
pověst, kterou si vydoby
lo v létech dřívějších.
— cg —

JOGURT
Smetana (nezahušt.)
Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
jen to nej lepší:

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Lid.
85 City Road,
South Melbourne
Tel. 62 - 4682
Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

Hrozně málo potřebujete k tomu, abyste si mohli
otevřít vkladní knížku pro každého člena rodiny u
E. S. & A. banky. Pravidelné střádání je nejjistější
a nejlepší způsob, jak získat prostředky na věci,
které si hodláte opatřit Vy a Vaše rodina.

"SCOTTIE” STŘÁDANKY
Za pouhý 1/- dostanete v každé odbočce E. S. & A.
banky "Scottie” střádanky, které Vám velmi usnadní
práci s učením dětí, aby dovedly ocenit hodnotu
střádání. Každé dítě, které je mladší 12 let, dosta
ne při otevření vkladní knížky "Scottie” střádanku
ZDARMA.
Zastavte se ještě dnes v nejbližší filiálce E. S. & A,
banky a zjistěte si, jak je otevření vkladní knížky
jednoduché.

ES & A SAVINGS BANK LTD.
(Incorporated in Victoria)

The English Scottish & Australian Bank Ltd.
ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK...........
........... UKLÁDEJTE U E. S. & A. BANK
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Dopisy redakci:
PŘEDVOLEBNÍ KOMENTÁR
(Citujeme z dopisu z Československa, došlého čte
náři, který jej zaslal v originále HD. Vynecháváme
pouze věci osobní).
Letos nás čekají volby. Kdybychom mohli volit
tak, jak se projevuje smýšlení lidí na veřejnosti, ať
už v hostincích, autobusech, vlacích nebo i v závo
dech — tam ovšem v diskusích poschůzových —,
nevím, jak by to u nás dopadlo. Ale způsob voleb,
strach z následků skutečného smýšlení, má nutně
za následek výsledek zcela falešný. Hlavní příčina
potíží je v tom, že se u nás pořád experimentuje
a místo k lepšímu to vede stále k horšímu. Nejdří
ve se doporučovala centralisace, potom opak a dnes
už zase zpět k centralisaci. Všechno je to jedno.
Druhá příčina pak je, jak se pohlíží prakticky na
rehabilitaci osob nejen nevinně odsouzených, ale i
popravených a to soudruhů i vlastních řad a v
SSSR vyškolených — o nekomunistických členech
národa ani nemluvě. Prostě jedná se s námi, jako
bychom byli všichni negramotným, nemyslícím da
vem. Naši literáti — hlavně Slováci — si už leccos
dovolili zkritisovat, ale tím to všechno končí. Že je
všemu u nás skutečně tak, mohl bych dokázat člán
ky z Rudého práva — co se psalo před 10 lety, jak
mezitím a co a jak se píše nyní. Ovšem všechno
je bezúčelné, poněvadž se to nezmění, pokud to bude
většina trpět nečinně. Jak rádi bychom pracovali,
kdybychom viděli výsledky, odpovídající našim
snahám, ale takto i ten nejlepší pracovník musí zahořknout. Nu, snad nám budoucnost ukáže lepší časy
a výsledky. Nejvíce se u nás doporučovala Haškova
kniha “Švejk”, a teď se zdá, že se jí celá naše spo
lečnost nakazila. To vy jistě ty problémy nemáte
a o to jste šťastnější.. .
XY

GRADUALISMUS
Aby pisatel článku “V zajetí mythů” (HD 9/XIV.)
mohl úspěšně bojovat proti mythům v politice, mu
sel by se nejdříve sám oprostit od mythu, že oprav
dový program politické skupiny je možno zjistit fi
lologickým rozborem jejího názvu.
Co si pod názvem gradualismus, který je v našem
exilu propagován p. Tigridem a časopisem Svědectví,
představují jeho stoupenci, nemůžeme zjistit z názvu
samého, stejně jako např. z názvu Australské strany
práce nemůžeme zjistit, že její členové spolupracují
s komunisty v odborových organizacích.
Že gradualismus, jak jej známe v našem exilu,
je něco více než víra, že komunismus se mění, mohu
dokázat mnoha citáty. Tak např. redakční úvodník
Svědectví č. 21/1963, který pojednává o tzv. tlaku
“zdola”, chce měnit komunismus takto :
“Tento tlak “zdola” také nesporně uspíšil pád dog
matiků. Pramenil však — a dosud pramení — ze
zdrojů negace, nespokojenosti, zklamání a otrávenos
ti lidí, nekomunistů i komunistů : jeho společenská a
politická funkce bude nepoměrně širší a vpravdě re
voluční, jakmile lidé se obrátí nikoli zády, ale če
lem ke straně, a budou žádat, co jim po právu patří
a náleží, budou trvat na plném podílu své poctivé
práce, objeví zázračnou moc chuti budovat si svůj
stát po svém! Naleznou se u nás komunisté, kteří
pochopí tuto dialektiku a nejenom se postaví v čelo
těchto tvůrčích sil, ale ztotožní se s nimi — už taky
proto, že je to patrně jediná cesta, která vede z
trosek Novotného “koncepce” československého ko
munismu?”
Takové výzvy posílá Svědectví do vlasti. Tvrdí-li
členové redakce HD, píšící pod zn. “kw” a “jun”
(HD 11/XIII.), že taková politika není špatná, tvrdím já, že špatná je, a doufám, že většina exulantů
bude se mnou souhlasit.
S. Hofírek, North Melbourne.

VÝZVA ČS. VEŘEJNOSTI VE VIKTORII
Od roku 1950 je v Melbourne Čs. národní sdruže
ní, které má za úkol sdružovat čs. krajany a exu
lanty, starat se o jejich kulturní a společenský ži
vot, vykonávat sociální práci, vhodnou representací
se starat o udržení dobrého jména Čechoslováků a
koordinovat práci zdejších čs. organisací. — Čs. ná
rodní sdružení vzniklo ze svobodné vůle demokra
tických Čechoslováků, které sdružuje bez jakýchkoli
stranickopolitických, náboženských nebo stavovských
předsudků. Aby mohlo svoji práci rozšířit a zdoko
nalit, potřebuje nutně získat větší počet spolupra
covníků a větší zájem všech krajanů o svou práci.
Uvážíme-li, jak jsou podobné čs. organisace jinde ve
svobodném světě středem národního a společenské
ho života, jak jsou nadšeně podporovány všemi krajahy, uvědomíme si jasněji, co máme dohánět, jak
bychom měli zvětšit svůj zájem a svoji podporu
organisace, která je založena a pracuje pro nás.
Projevte svůj zájem! Přihlaste se za člena, pomozte
v práci! Zúčastněte se valné hromady 23. tm.!
J. Janeček, Toorak
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ČECHOSLOVÁCl V ZAHRANIČÍ
— Bývalý ředitel a člen
uměleckého vedení divad
la Semafor v Praze Jiří
Planner požádal o asyl v
Západním Německu.
— V New Yorku zemřel
v 60 letech bývalý redak
tor listu neodvislých Slo
váků v Kanadě Konstan
tin Čulen, kdysi ministr
ve vládě Slovenského Stá
tu.
— V Temži v Londýně se
utopila 361etá Jiřina Kušová, roz. Juzová.
— Na XVII. valné hroma
dě Čs. obce legionářské
v exilu, konané v Londý
ně, byli zvoleni do výbo
ru: plk. J. Lízálek (před
seda), Bebar, Divoký, Ho
lub, Kašpar, Kordula,
Křižka, Levín, Lokaj,
Lom, Michal, Mokrý, Neu
mann, Kurcín, Skoumal,
Trojáček, Vrdlovec, Vy
bíral, Hudec, Pokorný,
Key, Trčka a Krejčí. By
la reservována místa pro
zástupce jednot ve Fran
cii, Kanadě, USA a Au
strálii. Valné hromadě byl
přítomen gen. Miroslav,

který se pozdravil po těž
ké nemoci.
— 18. a 19. dubna se ko
nal v Chicagu sjezd Čs.
národní rady americké za
účasti zástupců oblastních
výborů a odboček ze stá
tů
Illinois, Michigan,
Ohio, New Ýork, Kalifor
nie, Florida a Washington
D. C. a zástupců jiných
čs. organisací. Ze sjezdu
byl poslán projev loyality
presidentu Spojených stá
tů a blahopřání dr. Alici
Masarykové k jejím 85.
narozeninám.
Na další
dva roky byli zvoleni:
předsedkyní Vlasta Vrázová, místopř. V. Bušek,
dr. M. Ferjenčík a B. Va
něk, tajemnicí E. Welclová, pokladníkem F. Kra
tochvíl a 9 členů před
sednictva. Do výkonného
výboru byli zvoleni zá
stupci všech oblastních
výborů i vzdálených od
boček.
— Na trati u Oppenheimu
v Západním Německu by
la nalezena znetvořená
mrtvola 401etého čs. po-

Za zástěrkou plánu
(Pokračování se str. 3.)
K tomu poznamenává
"Survey” věcně: "Tato
cifra je pravděpodobně
nižší, než skutečná hod
nota, neboť zahraniční
půjčky jsou velmi nepo
pulární a v důsledku to
ho je komunistická stra
na značně váhavá v uve
řejňování plných hod
not.”
Leč čísla sama o sobě
nemohou podat úplný
obraz národního hospo
dářství. Jeho podstatou
je člověk — dělník v to
várně, úředník, který ve
de účty, ředitel, který je
zodpovědný za provoz,
výrobu a prodej zboží.
"Survey” se zmiňuje
o řadě obtíží a problémů
v tomto směru. Jsou to
většinou problémy, o
nichž jsme již mnoho
krát slyšeli a četli. V
podstatě je lze shrnout
takto: prvním úkolem
člověka v komunistickém
hospodářství už není
"vyrobit”, nýbrž "spl
nit”; splnit plán — dnes,
tento týden, letos. Dlou
hodobé plánování? - To
je starostí jiných. Splnit
plán musím v první řa

dě já, pak moje odděle
ní, pak naše továrna. Na
to potřebujeme suroviny.
Protože stejně nedosta
neme to, oč zažádáme,
musíme zažádat o víc,
než ve skutečnosti potře
bujeme.
Co na tom, že druhá
továrna, která plánovala
skutečnou spotřebu a
obdrží tedy také méně,
nakonec nemůže splnit
plán?
A nemůžeme-li sami
splnit plán, pak se aspoň
na papíře musíme snažit,
aby to vypadalo jako
100% - a to dá pěknou
práci. "P 1 á n”, praví
Survey,
"přestal
být
směrnicí, která musí být
splněna, a stal se zástěr
kou, za níž se ředitelství
schovalo, aby řídilo pod
nik den ze dne, tak jak
to zrovna jde.”
V tomto směru došlo
v posledních měsících
také ke změnám v čs.
hospodářství a k podstat
ně realističtějšímu smýš
lení, praví "Survey”.
Domnívá se však, že
místo decentralizace do
šlo naopak k ještě tužší
centralisaci.
— et —

POZVÁNÍ
na XIV. řádnou valnou hromadu Československého
národního sdružení ve Viktorii, která se koná v so
botu dne 23. května 1964 od 19.30 hod. v místnostech
Foresters Hall, 168-170 Latrobe St., Melbourne. Na
programu jsou zprávy funkcionářů, volba nového
výboru, jednání o příští činnosti a volné návrhy.
Nesejde-li se ve stanovenou dobu dostatečný počet
členů, koná se valná hromada o hodinu později za
každého počtu přítomných.
Po ukončení valné hromady bude mít proslov
místopředseda viktoriánské odbočky mezinárodní or
ganisace “Amnestie” dr. Pavel Grossman o poslání
a významu této organisace. Hosté vítáni.
J. Viola, předseda
J. Bačák, jednatel
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ V MELBOURNE

SLAVIA—JUVENTUS 2 : 2 (1:2)
Slavia remizovala se soupeřem, kterého převyšuje
hráčským potenciálem o třídu. Juventus se ujal ve
dení ve 2. minutě po hrubé chybě Sancheze. Slavia
vyrovnala, když se brankáři Juventusu podařilo pus
tit Harperův- míč, který žádný brankář by neměl
pustit. Druhá branka Juventusu byla klasickou ukáz
kou fotbalové nemohoucnosti. Po další chybě San
cheze a zbytečně hrubém zákroku Aldise se Juvenlus znovu ujal vedení z penalty hlavně tím, že se
brankář Slavie Barotajs (v minulém zápase zraněný)
uhnul míči z cesty. Slavia vyrovnala ve druhém po
ločase, když Meecham chytře přehodil brankáře.
Překvapením zápasu byla slabá hra zadáků Slavie.
Nejlepším hráčem byl Birch na levé spojce.
litického uprchlíka Jana
Fryče z Krefeldu. Podle
všech známek byl vyho
zen z vlaku a přejet.
— Slovenský Sokol v New
Yorku zakoupil pro členy
turistickou chatu v ho
rách Catskill.
— V Londýně zemřela
náhle Terry Fillová v 37
letech.
— Dramatický odbor So
kola Washington sehrál v
New Yorku k uctění 130.
výročí narození Viléma
Blodka operu “V studni”
— Čsl. obec legionářská,
odbočka v Chicagu, zvo
lila na valné hromadě 26.
dubna tento výbor: před
seda dr. L. Rozbořil,
místopř. plk. O. Pejša a
mjr. J. Šťastný, jednatel
ing. A. Pachner, delegát
do Čs. NRA dr. K. Rausch.
Odbočka pořádala 16.
května slavnostní večeři
ve “Staré Praze” v Berwynu v upomínku vítěz
ství v druhé světové vál
ce a osvobození Českoslo
venska. Hlavním řeční

kem byl redaktor Josef
Falta.
— Šachový turnaj o mi
strovství Chicaga se le
tos konal za účasti 154
hráčů. Zvítězil velmistr
R. Byrne. Loňský vítěz,
mistr Ed. Formánek se umístil v silné konkurenci
teprve na 22. místě. Z na
šich “amatérů” si nejlépe
vedli V. Vejvoda (44.) a
dr. L. Rozboři (57.).
— Dr. F. Knopfelmacher
měl na melbournské televisi krátkou přednášku o
problémech australské obrany a odpovídal na dá
vané otázky. Jeho vystou
pení vzbudilo mimořádný
zájem.
— Paní V. Rundusová z
Melbourne
odjela
do
Bombaje na tří až šesti
měsíční kurs jogy.
— Bývalý hokejista praž
ské Sparty Jiří Křen je
na cestě z Kanady do Au
strálie, kde bude hrát za
hokejový klub Hakoah v
Melbourne.
Č/ČS/Ch/HD

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN CHARTER”
7o% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“C ORTEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70% importovaná
■ CO RT E L-G O L D MED A L”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“COMBEAU”
francouzský cognac
47/29/“COMBEAU”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
■ 31/“O LD 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 : ......................................................................

P Ř ÁTELÉ HLEDAJÍ:

Zdeňka Rybišara (N. Zéland?), býv. důst. RAF
K. Malíka a J. Kyptu, (který dříve pracoval u
A. Beard v North Adelaide).

L i s tár n a
Pěkné vítězství Čechoslováků v Ludwigshafenu

Západní Německo - Československo 3:4
Československé fotbalisty předcházela v Ludwigshafenu dobrá povést a jejich výkon po technic
ké i taktické stránce ji jen potvrdil. Oproti střetnutí s Itálií ve Florencii ukázali čs. representanti,
že dovedou též střílet. Celkově nepředvedlo čs. národní mužstvo sice nějakou fantastickou kopa
nou a po změně stran mu byli Němci téměř rovnocenným soupeřem, ale jejich vítězství bylo na
prosto zasloužené a při trošce štěstí mohlo být ještě přesvědčivější. Zvláště v posledních 20 mi
nutách prvního poločasu ukázali 65.000 divákům kopanou hodnou finalistů mistrovství světa.
Trenér dr. Jíra měl se složením čs. teamu šťast
nou ruku. Ponechal v mužstvu hráče, kteří se osvěd
čili ve Florencii proti Itálii, tedy celé zadní řady
a dva stažené útočníky Masopusta a Kvašňáka, a
na místo Cvetlera z Bratislavy postavil na levé
křídlo Masného z Trenčína, který měl rychlý start
na míč a důraz v útočných akcích, a k Pospícha
lovi dal na pravou spojku Mráze z pražské Sparty,
který se představil poprvé v dresu mužstva ČSR
jako kanonýr, a dvěma brankami se zasloužil o ví
tězství. Na rozdíl od florentského střetnutí s Itálií,
kde hrálo čs. mužstvo jakýsi systém 4-3-3, střídalo
tentokrát koncepci hry podle potřeby.
V tomto 6. střetnutí (ČSR zvítězilo po třetí, dva
krát vyhráli Němci, jedna remisa, score aktivní pro
ČSR 14:12) hrála obě mužstva většinu utkání útoč
ný fotbal. Čechoslováci však převyšovali svého sou
peře v technice, taktice i souhře a v závěrečné fázi
1. poločasu mohli dát o dvě, tři branky více. Takto
jejich převaha i brankové šance neodpovídají vý
sledku 4:3.
Zápas nezačal pro čs. národní mužstvo slibně.
Sotva dozněly poslední takty německé hymny, pro
hrávali Čechoslováci 0:1. Už ve 3. minutě se Popluhar dopustil školácké chyby, když poslal míč přímo
na nohu německým útočníkům, a střední útočník
Uwe Seeler z Hamburku střelou z dobrých 17 metrů
získal Německu vedení. Obránci pak na chvíli znervosněli a v celém mužstvu vázla souhra. Jediní, kdo
zachovali nervy, byli v těchto minutách Masopust
s Geletou, a Geleta se dokonce několikrát pokusil
ohrozit nervosniho německého brankáře Fahřiana.
Ve 22. minutě Němci zapomněli na chvilku hlídat
Masopusta, který krásně přihraný míč zpracoval

::

Fotbalová liga

::

Vzhledem k přípravám národního mužstva na
mezistátní utkání s Německem v Ludwigshafenu
hrálo se v ČSR pouze ' 20. kolo nejvyšší fotbalové
soutěže, které přineslo několik zajímavých utkání
s dobrou úrovní. Pražská Dukla se třemi juniory
v útoku, Nedorosteni, Veselým a Kabátem, porazi
lo po fotbalovém “koncertu” Bohemians 5:2, Slovan
Bratislava zvítězil doma v jednom z nejhezčích utkání posledních měsíců nad Ostravou 4:1, Sparta Pra
ha získala doma s Trenčínem oba body, když zví
tězila v utkání dobré úrovně, ale v závěru velmi
ostrém 2:0,Košice prohrály na Kladně vlastní bran
kou svého středního záložníka Tótha a pokutovým
kopem representanta Kadraby 1:2, Hradec Králové,
který je vážně ohrožen sestupem, musel nastoupit
k utkání se Spartakem Praha Motorlet bez svého
nejlepšího hráče Zikána a byl nakonec rád za remisu 1:1, stejně jako Prešov, ktěrý hostil ZJŠ Brno.
Mistrovské utkání Třince se Slovnaftem Bratislava
bylo odloženo, protože Slovnaft musel hrát první
semifinalové utkání mezinárodní letní soutěže o tzv.
Rappanův pohár, který Bratislavští obhajují. (Slov
naft vyhrál doma nad francouzským FC Rouen 5:0,
takže je už s velkou pravděpodobností finalistou
soutěže.)
STŘÍBRNÁ MEDAILE ČS. BASKETBALISTEK
5. května skončilo v hlavním peruánském městě
Limě IV. mistrovství světa v košíkové žen, na kte
rém čs. družstvo dosáhlo dosud největšího úspěchu,
když obsadilo velmi čestné druhé místo a získalo
stříbrnou medaili. V kvalifikační skupině porazilo
ČSR Jižní Koreu 77:72 b., Argentinu 72:51 a Jugoslávky 74:48, — ve finálové skupině nejlepších
sedmi družstev světa vyhrály pak nad Bulharkami
76:63, nad USA 50:31, nad Peru rekordním výsled
kem 88:30, nad Jugoslávií (podruhé) 60:52 a v zá
věrečném utkání 5. května nad Brazílií 69:41, pro
hrály však s SSSR 35:70. — Konečné pořadí: 1:
SSSR (bez porážky), 2. ČSR (s jednou porážkou),
3. Bulharsko (s dvěma porážkami), 4. USA, 5. Bra
zílie, 6. Jugoslávie, 7. Peru (bez vítězství).

na místě pravého křídla, přihrál Pospíchalovi a ten
vyrovnal z bezprostřední blízkosti na 1:1. Tato bran
ka čs. teamu povzbudila, a pak následoval ťutes
čs. mužstva. Čs. hráči si dobře všimli velké nervo
sity Fahriana a stříleli ze všech posic. V 27. mi
nutě kanonýr a debutant Mráz po chybě německých
zadáků získal ČSR vedení 2:1 a ve 38. minutě týž
hráč po slalomovém úniku upravil stav poločasu
na 3:1. V těchto minutách mělo ČSR několik dal
ších vyložených šancí, ale štěstěna stála na straně
Němců. Po změně stran se domácí snažili o zlepše
ní score, což se jim v 55. minutě Geigerem podařilo
na 2:3. šest minut před koncem však Šerer (který
krátce předtím vystřídal zraněného Kvašnáka) vsí
til 4. branku a o vítězství ČSR bylo rozhodnuto.
Němci sice dvě minuty před koncem Uwe Seelerem
po chybě čs. obrany snížili na 3:4, ale to bylo také
vše, čeho dosáhli.

Mezinárodní kopaná
IX. ročník nejpopulárnější evropské fotbalové sou
těže — Poháru mistrů evropských zemí — vstupuje
už do závěrečné fáze. Prvním finalistou je Inter
Miláno, který po remise v Dortmundu s místní Borusií 2:2, dovedl doma porazit německého přebor
níka 2:0, druhým bude s velkou pravděpodobností
pětinásobný držitel trofeje Reál Madrid, který vy
hrál v Curychu nad domácím FC 2:1 a je v odve
tě doma velkým favoritem.
Portugalští fotbalisté, kteří budou o účast na
mistrovství světa r. 1966 v Anglii bojovat s ČSR,
vyhráli v rozpětí pěti dnů dvě mezistátní utkání
na cizí půdě : v Curychu porazili Švýcarsko 3:2 a
v Bruselu Belgii 2:1, — Francie podlehla v Paříži
Maďarům v boji o účast v semifinále Poháru evrop
ských národů 1:3. Maďaři však na zpáteční cestě
domů prohráli ve Vídni s Rakouskem 0:1 (vítěznou
branku vstřelili Rakušané svým středním útoční
kem Němcem v 55.minutě z penalty). — Uruguay
zvítězila v Casablance naď Marokem 1:0, prohrála
však svůj 1. zápas v Evropě v Belfastu se Sever
ním Irskem 0:3.

DAVIS CUP
Zatímco v Manile na
Filipínách došlo k velké
mu překvapení, když te
nisové družstvo Filipín
porazilo Indii 3:2 a stalo
se vítězem asijské zóny
Davisova poháru, vstou
pili do bojů o tuto cen
nou trofej první květnový
weekend i daviscupové
teamy evropských států.
Zdá se, že 1. kolo evrop
ského pásma bylo tak
dobře rozlosováno, že všu
de se stali vítězi favorité.
Čs. tenisté postoupili do
2. kola bez boje, neboť
Rumunsko střetnutí vzda
lo, - zde už je však čeká
soupeř nad jejich síly,
Švédsko, které v Athé
nách zvítězilo nad Řeckem
4:1. — Další utkání 1. ko
la DC: Velká Británie
(obhájce) - Rakousko 5:0;
Z. Německo - Belgie 5:0.
Maroko - SSSR 1:4, Itá
lie - Egypt .4:1, Francie Bulharsko 5:0, Turecko Argentina 0:5, Svobodné
Irsko - Švýcarsko 3:2, Ho
landsko - Maďarsko 3:2,
Norsko - Portugalsko 4:1,
Dánsko - Finsko 5:0, Špa-

nělsko - Brazílie 4:1,
Izrael - Rhodesie 1:4, Ju
goslávie - Lucembursko
3:0 (zbývající dvě dvouhry se nehrály), a 16. účastníkem je družstvo Již
ní Afriky, které postou
pilo bez boje (Polsko
vzdalo).

A. Š. Chicago: Díky za
dopis a skript. — M. H.
Berwyn: Díky za výstřiž
ky. — J. V. Chicago: Dí
ky za výstřižek. — K. N.

Los Angeles: Díky za vý
střižky. — R. K. Honolu
lu: Díky za lístek. — J.B.
Redfern: Díky za adresy.
— I. Č. Sth. Melbourne:
Díky za oba programy. —
M. T. Bondi: Dopis i pří
lohu jsme odeslali do
USA.
HD

PRVOTŘÍDNÍ STROJNÍKY
McPHERSONS LTD. přijmou dva prvotřídní strojníky. Jednoho k obsluze SOUSTRUHU WARD 3C
a druhého k BRUSIČI OBRÁBĚCÍCH NOŽŮ.
Jsou to stálá místa. Náš plán pensijního pojištění
Vám poskytne záruku pro budoucnost.
Dobré mzdy a roční bonusy.
Výborné pracovní podmínky a příjemné prostředí.
Hlaste se po 8.30 hod. ranní u personál. úředníka,

McPHERSONS LIMITED
27 - 45 Burnley St., Richmond, Vic.
Telefon 422731

Ve zkratce
— Předsednictvo Mezinárodního fotbalového svazu
FIFA v Bernu rozhodlo, že řečtí fotbaloví olympio
nici, kteří vyřadili z bojů na olympijském turnaji
Anglii 1:2 a 4:1, jsou přece jen amatéry. A tak Řec
ko bude nyní soupeřem Čechoslováků ve dvou zá
pasech, které určí účastníka závěrečných bojů nejiepších 16 teamů olympijského turnaje.
— Čs. basketbalový přeborník ZJŠ Brno vyhrál do
ma před zraky 12.000 diváků první finálové utkání
Poháru mistrů evropských zemí nad Reálem Madrid
110:99 bodům. Lepší košíkovou prý diváci v Brně
ještě neviděli.
— “Hlas lidu” si konečně v ČSR vyžádal odstou
pení téměř celé trenérské rady čs. hokeje a odstra
nění trenéra Jiřího Antona, který byl hlavním vinníkem neúspěchu Čechoslováků na olympijských
hrách v Innsbrucku. Jak se nyní dovídáme z ČSR,
vyjednává ústřední hokejová sekce o nové trenéry
národního mužstva. Zatím se hovoří o Pittnerovi
(Jihlava) a Horském (Bratislava), kteří mají pře
vzít na 4 roky — tedy až do příští olympiády —
trénink representačního teamu, a zároveň jeden z
nich má být coachem, který bude odpovídat za stří
dání mužstva na ledě.
— Dámskou dvouhru mezinárodního tenisového tur
naje o mistrovství Paříže vyhrála na Roland - sta
dionu Věra Suková, která ve finale porazila Francouzku Durrovou 6:3, 4:6 a 6:4.
— Dvojnásobný olympijský vítěz v hodu diskem Američan.Al Oerter posunul na závodech v kaliforn
ském Walnutu hranici světového rekordu na 62,93 m.
Jeho dosavadní světový rekord byl 62,62 m.
— Jeden z nejlepších světových diskařů Čechoslovák
Ludvík Daněk z Brna hodil 24. dubna v Brně 59,26
m, což je nej lepší letošní evropský výkon a druhý
nej lepší výkon na světě po Oerterovi (USA 62,93 m).

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

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

HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Víc.
Telefon: 42- 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
STŘEDISKO
jednotlivý výtisk s 2/-.
PÁNSKÉ MÓDY
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
164 Acland St.. St. Kilda, platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
Vic.
tel. 94 2260 ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

