HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ

Ročník X V .

NOVINY

FREE C Z E C H O S L O V A K
Melbourne 23. srpna 1965

NEWSPAPEß
Číslo 17.

Malajsie {v rozkladu

Konec jednoho experimentu

ťro zmenšující se britské impérium je často obtížnější setřást poslední
zbytky někdejší koloniální říše, než je podržet. Co se dá dělat v situaci,
která zdědila z dob dravého kolonialismu životaneschopné střepy, jako třeba Sarawak nebo britské severní Borneo? Co dělat, je-li taková situace ještě
komplikována přítomností silného souseda, jeholz touha po expanzi je očividná, a který už ted' stojí jednou nohou uvnitř čínského komunistického'
bloku?
Na první pohled vypadá lákavě jediné řešení: slepit ty střepy pokud
možno v jedinou nádobu, která by mohla existovat sama o sobě. Takj z
nutnosti, vznikla Malajsie, mnohorasová federace Malajska, Singapuru, Sarawaku a Sejverního Bornea.
Mela požehnám Z á padu, ale od chvíle zrodu musila zápasit o život s úklady ješitného
diktátora v Džakartě.
Dary do kolébky

pozorovatele něčím větTři otázky
ším, než jenom důmyslD o jaké míry j e deným opatřením na ochramokracie schopna živonu britských obchodních
ta v nepříznivých podzájmů v jihovýchodní
mínkách dnešní Asie:
Asii.
D o jaké míry přitahuje
hospodářský
Byla kapičkou p o d drob- společný
a
přísloveční
nohledem, jejíž prozkou- zájem
mání mělo dát o d p o v ě ď vlastní kapsa? D o jaké
rasoví
hned na tři
důležité míry odpuzuje
nenávist?
otázky.

Význam
posledních
dvou otázek spočíval v
jejich vzájemné závislosti. O b ě dvě jsou založeny na nepěkných, ale
silně zakořeněných lidských rysech: na vrozené
lidské žravosti a na pudové rasové nenávisti.
Je možná
předčasné
mluvit už teď o konci
malajsijského experimentu. Dosavadní výsledky,
ilustrované
odpadem
Singapuru, však nasvědčují tomu, že primitivismus rasismu působí ještě mocněji, než sobecké
zájmy žaludku a kapsy.

Politické sudičky daly Malajsii do kolébky
Jako obyčejně, když
tři dary: demokracii, jase něco nepovede, lidé
ko
základní
politický
se ptají, co teď, co dál,
koncept; vysokou život(Pokračování na straně 2)
ní úroveň, jako tmelící
Výrobní a spotrebitelske starosti v CSSK
prvek; rasovou nenávist,
jako negativní protiklad
poměrného blahobytu.
Tak byly jedním škrtem péra položeny záPřizpůsobit plánovanou výrobu spotřebě je setsakramentská věc ;v kteklady třem zajímavým rémkoli kapitalistickém státě. V kapitalistickém světě vede obyčejně takový
experimentům. Malajsie problém ke změně vlády. V komunistickém hospodářství je plánování snažbyla i pro
vzdáleného ší, protože se plánuje jenom s tím, co je zrovna po ruce.

SOCIALISTICKY TRH

Potírání protivládní činnosti
K zahájení pražské výstavy "Dvacet let ve službě lidu", která měla oslavit blahodárnou činnost
čs. bezpečnostních orgánů od konce války, uspořádal náměstek ministra vnitra plk. Klíma tiskovou
konferenci, na níž uvedl několik zajímavých dat.
Vedle potírání běžné zločinnosti zasloužila se čs.
bezpečnost v minulých 18 letech o odhalení a zneškodnění 617 "protistátních a ilegálních skupin, které měly víc než 8.000 členů". Že šlo v mnoha případech o velmi vážný "protistátní" odpor, dosvědčil sdělením, že při těchto akcích zahynulo 298 příslušníků bezpečnostních orgánů.
O nynějších úkolech politické policie řekl plk. Klíma: "V poslední době má bezpečnost nejvíce práce
se špionáží vojenského, politického a hospodářského
rázu, kterou provádějí V rámci turistického ruchu
západní agentury. Mezi nejaktivnější patří západoněmecká rozvědka."
Při zmínkách o ostatní protistátní činnosti mluvil též o rozhlasu Svobodné Evropy. Řekl, že ve
vysílačce došlo "k zajímavé změně". Vyměnili tam
prý starou garnituru uprchlíků, která zcela ztratila
kontakt s domovem a stala se proto bezcennou. Jejich místa prý zaujali uprchlíci z nedávné doby. Je
mezi nimi i bývalý pracovník diVadla Semafor.
Účastníci tiskové konference se též dozvěděli, že
Amerika přispívá k "ideologické diverzi" aši 2,250.
000 zásilkami novin, brožurek a knih protistátního
zaměření.
Pozornost, kterou věnoval náměstek ministra
vnitra potírání "protivládní činnosti" a "nepřátelské
propagandy", byla nápadná. Že byl dán povel k politické honičce, dosvědčovala by např. i okolnost, že
Československo ostře protestovalo proti pořádám
"Týdne porobených národů*'. V protestu Spojeným
státům se praví: "Opětovné vyhlašování této provokační akce, která je základnou k pořádání urážlivých ¡kampaní a provokací proti ČSSR, a podporu
poskytovanou těmto akcím oficiálními místy USA,
nelze kvalifikovat jinak, než jako flagrantní porušení mezinárodního práva, jako nepřípustný pokus
americké vlády o vměšování do vnitřních záležitostí ČSSR, který je v rozporu zejména s faktem
udržování diplomatických styků mezi ČSSR a USA."

Zprávy z Československa v letních
měsících
dokazují, jak "socialistický" sektor výroby není schopen naplánovat
spotřebu výrobků pro
socialistické spotřebitele.
" Z e zprávy ministerstva vnitřního obchodu
vyplývá, že největší přírůstek ve srovnání s minulým
rokem
byl v
prvním pololetí
(roku
1965 - pr.) zaznamenán
v prodeji ovoce a zeleniny, obuvi, průmyslového
zboží,
textilu a klenotů . .

Kdyby
snad
někdo
pochyboval o potížích
československého
zásobování,
stačí
citovat
další odstavec z Rudého
práva z téhož dne:
"Škody na zemědělských kulturách vzniklé
nepřízní počasí a vodními záplavami byly podnětem k tomu, že v některých oblastech se zvýšil prodej mouky, cukru,
někde i rýže a soli. O d
druhé poloviny června
se prodej těchto výrobků však snižoval a v
současné době je téměř
normální. Nebylo však
možno
plně uspokojit
poptávku u čočky a fazolí a na trhu
chyběl
mák . . . "

Rudé právo z 28. července dále triumfálně
zaznamenává, že "prodej masných výrobků se
ve druhém čtvrtletí zvýPokud
j d e o maso,
šil proti stejnému obdoříká Rudé právo lakonicbí
loňského
roku
o
ky toto:
6,3%".
"Prodej masných vý. A pokračuje v úřed- robků se ve
druhém
ním nadšení: "Spotřeba čtvrtletí zvýšil proti stejsádla se zvětšila v dru- nému období loňského
hém čtvrtletí o 2,1% a roku o 6,3%. Poptávka
másla o 3,3%. Poptávka byla vcelku uspokojena,
po
rostlinných
tucích i nadále však trvaly někbyla rovněž uspokojena teré závady v sortimenv množství a sortimentu, tu a nebyl vždy příznivý
až na Sanu, kde zájem poměr čerstvého a mraspotřebitelů předstihuje ženého masa."
možnosti obchodu . . . "
(Pokračování na str. 2)

hraniční politiky po svých předchůdcích, kteří
je vyvodili z americké tradice a ze zkušenosti
let třicátých, kdy cesta do druhé světové války
byla dlážděna mírumilovnými, ale bezmocnými
odhodláními, a kdy spousta dobromyslných lidi nevěděla, oč jde. Americké chování v zahraniční politice může být prostě charakterisováno
jako snaha vytvořit a udržet mezinárodni právo. Není to špatná snaha, ale má své konkrétní detaily: (vynucovat respekt k smlouvám, chránit toho, kdo se neprovinil ničím více než přirozenou slabostí, proti útoku toho, kdo je přirozeně silnější svým množstvím nebo svou armádou, usilovat o udržení, třeba i rozšíření
demokracie, onoho systému, v němž lid spolurozhoduje o zahraniční politice a nepřenechává
ji cele jedné dogmatické skupině.
Ferdinand Peroutka

PÍSMENA NA NÁROŽÍ
V minulém čísle HD byl citát z "ruského zápisnír
ku" Jugoslávce Mihajlova. Podle toho citátu řekl
kterýsi ruský spisovatel nebo básník, že i kdyby byla pravda napsána velkými písmeny na každém rohu světa, lidé by si jí ani nevšimli, pokud by na ní
nebyli upozorněni.
Ten Rus řekl moudrou věc, ale jsou v té jeho
moudrosti mezery. Protože i kdyby lidem někdo řekl
"jděte a čtěte, co je na každém rohu napsáno velkým písmem", nepoznali by, že je to pravda. Pravda není nikdy jednoduchá, jednoduché je jenom
čemu věříme.
Vezměme jenom "pravdu" o pravém charakteru
komunismu. Pro nás patří k nejjednodušším pravdám, že komunismus je něco zhoubného, čemu by
měl každý poctivý člověk, který věří v minimální
náležitosti lidské důstojnosti, odporovat.
Je to pravda, která dnes stojí velikými. neonový 7
mí písmeny napsána na každém rohu, na každém
kameni, na každém stromě, je napsána všude, kam
se jenom člověk hne.' Milióny lidí, které uprchly
před komunismem, rozstříkly se po světě a každá
jednotlivá jejich kapička, každý jednotlivý uprchlík
je svědek pravého charakteru komunismu.
Uvnitř komunistického světa pak svědčí komunismus sám proti sobě písmeny, která přikrývají oblohu.
Pravda, napsaná na každém rohu, a přece jí milióny lidí nevěří.
Na síle dnes přibývá názor, že se sovětský komunismus mění a že už není tak nebezpečný, jako býval. Sami se k tomu názoru kloníme. Jaký tedy je
ten nový sovětský komunismus?
Mihajlov říká, že je dnešní sovětská společnost
nejkonservatívnější na světě, že liberalizační proces
započal alespoň v některých jejích úsecích, ale že
průkopníky sovětské liberalizace Seká dlouhý a
tvrdý zápas, který si vyžádá mnoho obětí, než se z
dnešní sovětské společnosti stane společnost přijatelná.
Je květinářský krám známka buržoazní dekadence? Neuvěřitelně pošetilá otázka?' Jistě. Je to však
otázka, jíž se musí hluboce a vážně zabývat "pokrokový sovětský člověk" a o níž v době Mihajlovova
pobytu v Moskvě docela vážně debatovaly první
stránky předních ruských časopisů.
Nakonec zvítězil pokrok a květinářské krámy byly otevřeny. A zápas pokračuje: o šířku kalhot, o
délku vlasů, o jazz a socialistický realismus. Na každém rohu velká písmena, hlásající pravdu o neuvěřitelné pošetilosti starého řádu, který si říká pokrok.
A přece, milióny sovětských občanů, kterým Mihajlov říká "homo sovieticus", ta písmena buďto
vůbec nevidí, anebo je nedovedou číst.
A co nejpokročilejší ze všech komunismů, komunismus jugoslávský, který se v Mihajlovových řádkách dívá jeho očima poněkud povýšeně na zaostalost- příbuzných v SSSR?
Citát, o němž jsme mluvili výše, vydává nejjasnější svědectví. Mihajlov v něm řekl, že pro sovětského občana je neuvěřitelné, že někde na světě žijí
lidé, kteří volně tisknou v novinách své názory, jež
jsou v rozporu s oficielními, názory společnosti, v
níž žijí. Řekl, že pro sovětského člověka je naprosto
nepochopitelné, že někde existují držitelé moci, kteří uznávají, že lidé chtějí činit svá vlastní rozhodnutí.
Také Mihajlov zanedbal čtení na nároží, ani on
zřejmě neviděl nebo nedovedl čisti velká písmena,
(Pokračování na straně 2)
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událostí

Vliv rasové nenávisti
V minulých dnech se přihodily v opačných koutech světa dvě události,
které měly společnou hlavní příčinu: rasovou nenávist. Obě také dávají dost
materiálu komunistické propagandě proti svobodnému světu.
Po necelých dvou letech trvání Malajsie se toto. soustátí rozpadá. Převážně čínský Singapur se osamostatnil nebo spíše byl osamostatněn, aby
ve zbylých částech Malajsie zůstala jasná převaha Malajců a aby proto nedocházelo k mocenským sporům mezi nimi a Číňany.
V e Spojených státech došlo k bouřlivým projevům rasové nenávisti v Los
Angeles a v několika menších městech. Přestože navenek jsou tamní nepokoje podobné dřívějším rasovým bojům v jiných (hlavně jižních) částech
Spojených států jako vejce vejci, zdá se, že je mezi nimi podstatný rozdíl.
V Los Angeles nešlo o boj za práva černochů nebo o boj proti jejich právům. Šlo tam o boj černých proti bílým, o schlazení žáhy, o rasovou nenávist - tentokrát z druhé strany.
BBC zprávu, ze jeden z lějakým tím neuspechem.
V Kašmíru
předních ruských agrono- Docházelo k nim většise opět válčí
mů doporučil, aby kolek- IOU tam, kde byly zasaV posledních dvou tý- tivní a státní statky byly zeny větší americké síly.
Očekával se pád stratednech došlo opět k prud- rozděleny trvale do soukým srážkám mezi indic- kromého vlastnictví. Pod- gicky důležitého místa
kými
a pákistánskými le této zprávy je dnes v Duc Co. Místo toho si
jednotkami ve 'sporném SSSR zaměstnáno na ko- tam probojoval cestu velúzemí v Kašmíru. Páki- lektivních statcích 27 mi- ký vládní konvoj, jehož
stánské jednotky se zú- liónů lidí. - Pochopitelně značnou část tvořila amečastňují bojů
zejména se nejedná o žádný ná- rická námořní pěchota.
Naproti tomu padl Dak
jako "kašmírské povsta- vrh na odklon od komulecké jednotky". Tyto u- nismu: v tom, že se pra- Sut, kde saigonská vláda
covníci stanou zákonný- ztratila 350 mužů. Tento
dálosti přispěly k dalšími vlastníky půdy, bude
mu zhoršení vztahů mezi prý záruka, že ji budou komunistický úspěch byl
však více
než vyvážen
oběma státy.
obhospodařovat tak, jak značným úspěchem AmeChudá sklizeň v SSSR
to bude v nejlepším záj- ričanů v oblasti Ču Laj.
mu celého národa.
Americká námořní pěVzhledem ke špatné úchota tam obklíčila silné
rodě bude SSSR muset i
Vietnam
komunistické
jednotky,
letos dovážet obilí ze zaodhadované na 2.000 muZ Vietnamu pokračova- žů. Jejich likvidace pohraničí, Mezi dodavateli
budou v první řadě Ka- ly zprávy o úspěších Viet kračuje.
Kongu, ale jejich kdysi
nada a Argentina.
Nedá se ovšem ještě ani
spád
začal
Téměř současně s tím- nepřetržitý
to oznámením přinesla být tu a tam přerušován zdaleka říci, že jé všechno nebezpečí zažehnáno,
že přijatelné řešení čeká

Naše rovy

V podniku přišli s kampaní " T ý d e n z dovolené na mimořádné práce přo záchranu plán u " . . . Odřeknout je těžké. Dále je zde výzva:
1 den z dovolené na neplacenou brigádu na
zemědělské práce. Morální povinnost vzhledem
k deštivému počasí mě nutí, že se přihlásím.
Pak tu máme závazek ze začátku roku na dva
dny z dovolené na budování stadiónu. Organizuje občanský výbor - neradno o d ř í c i . . . Akci
domovní správy na odůvodnění příchozích komunikací v sídlišti je nutno provádět uceleně
a 3 dny z dovolené prý na to budou stačit. D á le mám čistě soukromý závazek, že odpracuji 2
dny na úpravě vodní nádrže - chodím totiž rybařit. Jo, a ještě jeden den z dovolené na úpravu školní tělocvičny . . . Další dny musím věnovat na p o m o c při malování a na běžnou opravu bytu . , . Jsem letos starostí s dovolenou dokonale zbaven . . .
Hospodářské noviny, Praha, 2. 7. 1965

(Pokračováni se sto. 1)
Prodej sardinek vyskočil naproti tomu až o
dvacet procent, protože
došlo k drastickému snížení cen "až o 2 0 % . "
Rudé právo však přiznává v témže čísle z 28.
července:
"Sotva koho napadne,
že by se někdy na trhu
setkávaly také socialistické podniky. Existence trhu mezi nimi se do
nedávná nepřiznávala.
Dnešní soustava řízení
vychází
víceméně
mlčky z toho, že vše je
předem určeno plánem,
který stanoví podnikům
vyrobit právě to, co je
v národním hospodářství
třeba.
Tenomže Draxe

KLUB S L A V I A PORT MELBOURNE
srdečně Vás
zve na
REPRESENT AČNÍ

TANEČNÍ

někde za rohem. Je však
patrné, že armáda Viet
Kongu začíná pociťovat
agresivnější akce Američanů a že útočnost Američanů poroste s příchodem dalších posil.
Siam

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

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

Celkem podle očekávání začínají se množit zprávy o zvýšené činnosti komunistických teroristů v
Siamu. Jen v posledních
dvou týdnech bylo hlášePÍSMENA NA NAROZI
no pět přestřelek mezi
(Pokračování se strany 1)
komunisty a vládními djichž není v ulicích Záhřebu a Bělehradu o nic médíly.
= než v ulicích Moskvy. Když se vrátil domů, doV gankoku bylo oznáal za své "sovětské, zápisky" šest měsíců a zřejmě
meno vytvoření tří zvlášts" opožděně zjistil, že ani on nežije ve společnosti,
ních policejních skupin,
niž lidé mohou volně tisknout názory, s nimiž nevyzbrojených
vrtulníky,
;uhlasí strana a stát.
jejichž úkolem bude čelit
A přece, ve světě komunismu znamená Bělehrad
šíření teroristických akcí.
Moskva pokrok. Znamenají pokrok proto, že proti
Situace v Kecku
ím stojí kontrast komunistického brontosaura v
ekingu.
stále nevyjasněná
Ve srovnání s Pekingem je debata o přípustnosti
Vládní krize v Řecku
větinárských krámů známkou liberálního pokroku,
trvá. Bývalý rninisterský
'ení větších písmen, svědčících o pravém charaktepředseda Papandreu na:• komunismu, než písmena Pekingu. Ani ona však
sadil všechny páky, aby
estačí, a milióny lidí dále věří v neškodnost a opravznemožnil ustaveni nové
cvou pokrokovost mužů, kteří vládnou Číně.
vlády bez jeho předseda
Kdyby pravda byla napsána velkými písmeny na
nictví. Jeho boj je sice v
aždém rohu, nebylo by to nic platné. Protože čtení
podstatě jen bojem proti
ravdy neznamená poznání pravdy.
-kwmonarchii, ale nahrává
při něm do rukou řeckým
komunistům.
Východiskem z této situace může
být, jestliže se některému
Vítězství Pekingu
z Papandreových rivalů * rusxaqjvřiin se sur. i)
podaří získat
podporu cdo to vyhrál a kdo to
I pro Sukarna může
dostatečného počtu po- srohrál?
vytvořit
nový vývoj uslanců, aby mohl ustavit
dálostí v Malajsii vážné
Sukarnovo vítězství ?
novou vládu.
-et
Celkem se zdá, že je problémy. Je známo, že
daleko více poražených umírnění vůdcové indoaež vítězů. Uvnitř Ma- néské armády mají konfrontace až po krk a dámnoha let ukazuje, ze lajsie to nevyhrál nikdo. vají přednost řešení roživot tomuto ideálnímu Prohrál singapurský mi- stoucích hospodářských
předpokladu plně neo-í- nisterský předseda Lee, problémů uvnitř Indonéjehož sen o mnohorasové
p->v.'dá . . .
společnosti se rozplynul. sie. Komunistická strana,
A tak vedle "velkých
Prohrál malajsijský mi- které bída a chaos ženou
disproporcí*' I např. menisterský předseda Tun- vodu na mlýn, chce v
zi surovinnýini a zpratvrdošíjně
fcu Abdul Rahman a pro- konfrontaci
covatelskými odvětvím: >
pokračovat.
hráli i malajští extrémiexistují v našem hosposté uvnitř jeho strany,
Politika osvobození
dářství statisíce "malých
kteří ke konečnému rozdisproporcí'', každý výNení tedy vyloučeno,
kladu. nejvíce přispěli.
robce se u svých dodaže rozpadnutí Malajsie
Z a hlavního vítěze j e
vatelů setkává s "úzkopomůže vyhrotit zápas,
všeobecně
považován
profilovými materiály" a
mezi armádou a komuSukarno. K
ti mu o to veherr.eiit president
nistickou stranou, který
něji nabízejí svůj "pře- odtržení Singapuru však v Indonésii podle všech
nedošlo v důsledku jebytečný sortiment75 - - -"
známek skrytě probíhá.
ho konfrontace, ale naNastojte. komunistic- vzdory jL
Z a jediného nespornéký orgán dnes uznává
ho vítěze je tedy zatím
průmyslovou soutěž meCelý smysl článku v možno považovat pouze
zi jednotlivými "socia- Rudém právu ukazuje, Peking.
listickými" sektory:
že i v tak zvaném koStabilní, blahobytný a

KONEC EXPERIMENTU

Socialistický

KAM NA DOVOLENOU ?

SPORTOVNÍ

S96I 8 'ÍZ

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 18. září 1965
V DORCHESTERU, A L E X A N D R A AVE., MELBOURNE
Bohatá tombola
Pestrý program
LIKÉROVÁ LICENCE
Vstupné £ 1 / 1 8 / - včetně české večeře
Volné parkování aut
Začátek v 8.30 hodin večer
Reservování stolů a předprodej vstupenek:
tel. 94-2071 (Gaš), 34-3843 (Pavlas), 306-9571 (Křepčík)

"Přes všechno
zne- munistickém státě jde o
uznání se i mezi socia- hospodářskou soutěž melistickými podniky jakýsi zi jednotlivými národnítrh vytváří . . .
mi podniky.
Je to utajený kapitaTrh je tu vlastně někomplikovaný
co ilegálního či p o l o l e - lismus,
gálního. se všemi nebez- řadou administrativních
pečími, které z toho ply- vyhlášek, který se dnes
nou:
zásobovací i "je- snaží prosadit proti ideoj i c h " podnik tu za stej- logickým vlivům z Ú né transakce mohou být středního výboru KSČ.
podmíněni
(například Vypadá to dnes tak, že
prémiemi).
ale
stejně i Rudé právo dává hlas
tak přijít do konfliktu s bouřícím se manažérům
a technikům.
vi
paragrafy . . ."
MÁTE V Y R O V N Á N O

PŘEDPLATNÉ H D

?

demokratický stát potřebuje pekinská politika
"osvobozeneckých"
válek ze všeho nejméně.
Jihovýchodní Asie je toho času hlavní pekinskóu frontou. A čínští
komunisté tam k úspěchu potřebují
zmatek,
bídu a nenávist, ne blahobyt a snášenlivost.
Rohovnický
rozhodčí
by tedy měl v ringu jihovýchodní Asie po odtržení Singapuru z v e d nout jenom jednu ruku
- Maocetungovu.
-kw-
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Je v souladu s "Novým hospodářským modelem"?

— l a e Z. srpna zemřel v
krčstxša sanatoriu spiso'Tzteí František Langer.
— Pfi výzkumu v jeskyni
Kůlna u Sloupu v Moravském krasu byla nalezena
část lidské čelisti patřící
seanáríálskému typu člověka, který žil před více
než 40.000 lety. Nález bude předložen též zahraničním odborníkům.
— Na novém sídlišti Staré Město postaví Pozemní stavby v Č. Budějovicích první mrakodrapy o
14 podlažích. K českobudějovické Černé věži přibude dominanta 7 vysokých staveb, která má být
doplněna výstavbou největšího panelového obytného domu o 20 podlažích.

to scény, faktem zůstává,
že j e v Praze o jeden soubor, který nemá kde hrát,
víc."
— Československý chargé
ď affaires J. Pátek učinil na brit. ministerstvu
zahraničí demarši proti
úsilí západoněmecké vlády získat přístup k jaderným zbraním, v níž žádá
čs. vláda o vyjasnění
britského stanoviska. Podobné demarše dostaly
vlády ostatních členských
států NATO.

— Na cestě z Moskvy zastavila se v Praze k oficielní návštěvě
skupina
17 kanadských poslanců
vedená předsedou parlamentu A. MacNaughtonem.
— Profesor přírodovědec— Ve Věšíně v Brdech se ké fakulty Karlovy unikonal mezinárodní pionýr- versity dr. J. Korčák doský tábor, kterého se zú- stal Řád práce.
častnilo 120 dětí ze zahraničí (z Belgie, Vých. — Bývalý profesor na
Německa, Francie a Itá- pražské Akademii výtvarlie) a 90 dětí z ČSSR. V ných umění malíř Vratislav Nechleba zemřel v 80
Dětském ráji ve Vysokých
letech a bývalý
herec
Tatrách byly děti z Dán- ND a profesor zpěvu v
ska, Kypru a z dalších Brně B. Soběský v 73 lezemí.
tech.
— Státní komise pro říbylo
podáno
zení a organizaci navrhla — Loni
snížení počtu zaměstnan- 79.693 žádostí o přerušení
ců jednotlivých minister- těhotenství. Z toho v 13.
822 případech byl uvástev.
děn zdravotní důvod a u
— SS píše, že pro letošní 65.871 případů tzv. důvoléto je typické
oživení dy zvláštního zřetele hoduliček staré Prahy obno- né. LD píše, že v českých
venými prodejnami pod krajích každé třetí a na
klenutými
stropy minu- Slovensku každé čtvrté
lých století. Od loňského těhotenství končí potraroku bylo otevřeno na tem.
Starém městě a na Malé
Straně 40 závodů veřej- — Za první pololetí letošného stravování a 50 pro- ního roku vytvořili bridejen kompletního sorti- gádníci dílo v hodnotě
mentu. Týká se to pře- 1„084 miliónů Kčs, což je
devším Staroměstského a o | miliardy více než v
Malého náměstí a Karlo- téže době loni. Bylo odvy, Železné, Kaprovy a pracováno 93 miliónů hoMostecké ulice. Podniky din.
prý mají úspěch u turistů — V 60 letech zemřel
i u Pražanů.
náhle
bývalý redaktor
Práva lidu, Pestrých kvě— Pražská poetická vi- tů i dalších časopisů. Jonárna Viola prý byla pří- sef Trojan. Napsal též něliš inspirována
beatnic- kolik románů a byl člekým hnutím, zejména v nem divadélka Dada.
pořadech recitované poezie za džezového doprovo- — Koncem července bylo
du. Bylo v ní proto jme- ještě přes 100.000 ha nenováno nové umělecké sklizených luk.
vedení - VI. Justl a A. — V bývalém starobrněnKusák. Beatnickou linii ském klášteře byl otevřen
má
nahradit
moderní památník zakladatele mofrancouzská poezie zastou- derní nauky o dědičnosti
pená R. Desnosem,
A. G. Mendela. V Brně a v
Bretonem a L. Aragonem, Praze se konalo sympočeskou poezii má repre- sium, týkající se genetizentovat tvorba F. Hala- ky, kterého se zúčastnili
se, J. Koláře, J. Seiferta vědečtí pracovníci z 38
zemí.
a R. Weinera.
— V Národním hospodářství (bez JZD) bylo zaměstnáno v prvním pololetí 1965 celkem 5,390.000
osob, tj. o 2,3% více než
v loňském prvním pololetí. Z toho bylo 43,3% žen.
Průměrná hrubá měsíční
mzda zaměstnanců činila
1.445 Kčs a vzrostla o
CHCETE, ABY SE VAŠE 3.0%.
děti naučily hrát na kte- — Od 1. září vstoupí v
rýkoli hudební nástroj'? platnost nové směrnice
VOLEJTE (Melb.1
ministerstva školství o
5 1-7012
přiznání stipendií žákům
A. CHROMOVSKÝ
středních škol. Žádost ne-

— V červnu byl náhle
zrulaen Miniaturní kabaret v 'hotelu Luxor v Praze. Večerní Praha napsala: "Je zcela lhostejné,
zda převažovaly důvody
ekonomické nebo jim nebyl po chuti charakter té-

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
uvede 10. a 11. září 1965 v National Theatrette,
South Yarra,
PESTRÝ KABARETNÍ VEČER
Vedení a konferování má dr. V. Voříšek

Ducie třeba doplňovat po
•tvrzením závodního výboru ROH a doporučení«
MNV a ONV. Nové směrnice znamenají zvýšenoi
autoritu školských úřadť
a omezení vlivu místníel
politických činovníků.
— Západoněmecká televize ve spolupráci s Čs. televizí natočila v Terezín«
další film o tamním koncentračním táboře, kterj
se bude jmenovat "Terezín".
— V prvním pololetí tr
se v ČSSR narodilo 124
000 dětí, tj. o 4.000 méne
než za tutéž dobu loni.
Zemřelo necelých 69.00C
osob. K 30. červnu tr. měla ČSSR 14,159.000 obyvatel. Z toho české kraje
9,785.000
a
Slovensko
4,374.000.
— V Lovosicích bylo dokončeno silo na obilí, které je 55 m vysoké a pojme
21.000 tun zrna.
—• Na Dole čs. armády v
Karviné došlo 3. srpna k
závalu části porubu, při
němž bylo zasypáno £
horníků. Za 5 hodin byli
všichni vyproštěni, ale žil
už jen jeden z nich, M,
Magát, který leží těžce
zraněn v nemocnici. Ostatní podlehli utrpěným zraněním.
— "Celkem 83 automobilů - prakticky celý pojízdný park - si vypůjčili
nedělní výletníci 1. srpna
v pražské půjčovně motorových
vozidel", pochvaluje si Rudé právo.
— Japonsko dodá zařízení pro Chemické závody
čs.-sovětského přátelství v
Záluží v Krušných
horách.
— V Bratislavě vyšla kniha V. Clementise "Nedokončená kronika", kterou napsal za internace
ve Skotsku v r. 1940/41.
Předmluvu k ní napsa]
Laco Novomeský.
FEC/PNL

Zákoník práce

v červnu tr. byl přijat čs. parlamentem nový "Zákoník práce". Podobný
zákon, či spiše serie zákonů, by měly mít značnou důležitost v kterémkoli
státě. Všimněme si, jak je tomu vlastně v komunistickém Československu.
V ČSSR je cín es téměř
miliónu pracujících, tj. přibližně polovina všeho obyvatelstva a velká většina všech lidí práce shopných. Z toho je 84%
osob v pracovním poměru. Přestože se zúčastní tak velmi ¡vysoké procento
obyvatelstva "společenské práce", je životní úroveň stále poměrně nízká.
Uuvodu k teto anomalii je několik a zabývali jsme se jimi v H D
již dříve.
Nyní jenom
stručně shrneme ty nejdůležitější:

ci zájmy
ochraňuje
pracovní
zákonodárství
v kapitalistickém státě,
vysvětlil docela realisticky, i když komunistickou
hantýrkou, předseda Ú R
a) značná část národ- O F. Zupka v proslovu
ního produktu j d e ve v N S , z něhož citujeme:
formě bezúročných nebo
"Pracovní a sociální
téměř bezúročných půj- zákonodárství v kapitaček na export d o Afri- listické předmnichovské
ky, Asie a latinské Ame- republice, tak jako je to
riky,
ve všech kapitalistických
b) "obchodní
styky" státech, bylo výsledkem
mezi ČSSR a SSSR, při třídního boje. V kapitanichž vyjde ČSSR vždyc- listickém řádu se obvykle uzákoňuje jen to, co
ky zkrátka;
si pracující v předcho. c) export d o
západzích bojových akcích ( ! )
ních zemí j d e z velké
již fakticky vydobyli."
části za levné, dumpinV komunistickém stágové ceny, ve snaze o
získání hodnotných va- tě j e tomu jinak, praví
Zupka:
lut.
"Hlavní význam zákoDůležitost
zákoníku
práce tedy vyplývá z to- níku práce vidíme v tom,
ho, že reguluje
vztah že vytváří platformu pro
ezi
zaměstnavatelem; správné uplatňování sotj. komunistickým
stá- cialistických zásad pratem, a zaměstnanci, tedy covněprávních vztahů i
velkou většinou dospě- podmínky pro jejich rozlého obyvatelstva.
Při víjení."

state správné a co
ne. Čí zájem j e přednější, na to dává o d p o v ě ď
parlamentní
zpravodaj
návrhu zákoníku práce
Václav
Pašek,
který
jmenoval dvě důležitá
kritéria nového zákoníku:
1) zabezpečení
pracovních sil pro naše národní hospodářství,
2) zabezpečení práce
pro všechny občany.

tom stojí za povšimnutí,
že zákoník práce nahrazuje pojmy "zaměstna;c" a "zaměstnavatel"
jmény
"pracovník"
a
'socialistická
organiza-

Po mnoha letech hrubého porušování osobní
svobody
zaměstnanců
vrací se zákoník práce k
principu,
že
pracovní
poměr je věcí
dohody
. na str. 6)

U ž to tedy není jasný
případ uzákonění určitých výhod, které si pracující
"vybojovali",
nýbrž jakýsi
neurčitý,
pochybný, matný pojem
o tom, co j e v socialistic-

Povšimněte si pořadí,
v němž jsou tyto dvě důležité složky jmenovány:
"naše národní hospodářství", tj. stát, je první;
"naši
občané" přijdou
až po něm.
Mějme na paměti tuto
zásadu a tento rozdíl
mezi
kapitalistickým a
komunistickým názorem.
Přesto však se zdá, že
jsou i v tomto zákoníku,
práce určité věci, které
by mohly znamenat tu
a tam zlepšení pro "pracovníky".

Pomoc rozvojovým zemím
Československá propaganda se často dostane do
slepé uličky, v níž pak usvědčuje sama sebe.
Mnohokrát jsme se už dozvěděli z oficielních
čs. míst o výhodách rozšiřování obchodních styků s rozvojovými státy. Názory těch, kteří tvrdili, že čs. obchod s novými státy Afriky, Asie a
latinské Ameriky je ztrátový a že zhoršuje hospodářskou situaci doma, byly úředně vyvraceny.
Každá nová obchodní smlouva nebo dohoda s těmito zeměmi byla označena za výhodnou.
V Rudém právu z 1. srpna tr. si vzal Alois Volf
naopak za úkol prokázat, že Československo poskytuje rozvojovým zemím pomoc hodně velikou. Z jeho článku "ČSSR a rozvojové země" citujeme:
"Právě skončené zasedání Hospodářské a sociální rady OSN v Ženevě— vyneslo na světlo
v podstatě hubenou bilanci prvního roku realizace závěrů ženevské konference o světovém obchodu a rozvoji . . . Rozvojové země Asie, Afriky a latinské Ameriky, nejvíce tím postižené, jsou
s touto nepříznivou bilancí právem nespokojeni
a hned na místě pranýřovaly hlavního viníka vyspělé kapitalistické země Evropy a Severní
Ameriky.
Západní propaganda ve snaze zmírnit odpovědnost monopolistů rozvířila pomlouvačnou kampaň proti socialistickým zemím, ve které se překrucováním faktů a hrubými pomluvami pokouší
učinit z nich spoluviníka. Přitom v rostoucí míře
využívá některých levičáckých názorů z řad mezinárodního komunistického a dělnického hnutí
k pokusům rozleptat vztahy rozvojových zemí k
evropským socialistickým zemím, podlomit dů-

věru k nim, navzájem je odcizit, a tak izolovat
národně osvobozenecké síly od socialistických zemí, a od dělnické třídy vyspělých kapitalistických
států."
Protože prý je kampaň vedena i proti ČSSR
a proniká i do tisku rozvojových zemí, uvádí
autor některá "fakta" k rozsahu nynější čs. "spolupráce":
"Běžné obchodní dohody máme s více než -50
rozvojovými zeměmi a z toho je 19 dlouhodobých, s 23 jsme uzavřeli dohodu o vědeckotechnické spolupráci, a dlouhodobou dohodu o hospodářské spolupráci máme se 16 zeměmi. V rozvojových zemích působí zhruba 700 naších expertů,
zatímco u nás máme několik tisíc jejich studentů
a stovky praktikantů... Více než polovina (asi
60%) objemu našeho exportu k nim jsou investiční celky a průmyslová zařízení, jež napomáhají industrializaci a modernizaci jejich hospodářství."
Přesné vyčíslení této "spolupráce" ovšem chybí, ale její obrázek dává závěrečné ujištění A.
Volfa:
"My komunisté a všechen náš lid vůbec jsme
hrdi, že po boku ostatních socialistických zemí
přispíváme nemalým přínosem k historickému
vzkříšení národů Asie, Afriky a latinské Ameriky."
"Všechen náš lid vůbec" si ovšem uvědomuje,
že Československo přispívá na vzkříšení těch národů částkou neúměrně vysokou, že pomáhá plnit
zvýšenou měrou sliby, které za něj dala Moskva,
a že plnění těch slibů jde z jeho kapes.
-s-
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MARIA B00KB1NDING
16 Brunning St., ST. HILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

ČSSR v přímé řeči
BEZBRANNOST PROTI PORUŠOVANÍ ZÁVAZKŮ
Nepřesnost, neplnění slibů, porušování závazků,
nedodržování plánů, žonglování s termíny - není ve
většině případů nijak postižitelné, běží totiž o úkaz
příliš všeobecný, běžný, banální. Omluvy a vysvětlení, jsou-li vymáhány, se scvrkávají na obvyklý
stereotyp blíže neurčovaných objektivních příčin. A
navíc se vytvořil nepříjemný vztah mezi žadateli a
podnikem, občanem a institucí, v němž roli vrchnosti hraje instituce, neboť ta má obvykle monopol
na provedení nebo zařízení toho, co žadatel bezpodmínečně potřebuje. Tak vznikají dočasné kasty nadobčanů a podobčanů, z jejichž vzájemného vztahu
se. rodí neurózy a po delším marném úsilí lhostejnost. - Čas termínu nepatří pouze k hodnotám ekonomickým, ale i sociálním a etickým; včasné plnění není pouze součástí plánovitého řízení, ale samozřejmým předpokladem dobře fungující moderní
společnosti. Desetiletý kluk, který by nedodržel čestné slovo, ztrácí u svých kamarádů kredit. Instituce
a podniky se ovšem neumějí červenat...
Literární noviny 24. července 1965
OVOCE BUDE MÁLO
Podle zpráv z n. p. Zelenina nelze očekávat, že
bychom se letos najedli ovoce, co hrdlo ráčí. Třešně,
kterých letos přišla na trh necelá čtvrtina v porovnání s jinými lety, už žádné nebudou, neboť to málo, co uzrálo na stromech, je už sklizeno. V prodejnách se ještě objeví meruňky a broskve, a to z dovozu, protože i u tohoto ovoce co nepomrzlo, to zničily v dpbě květu deště . . . Při nákupu budeme muset tedy obrátit pozornost k zelenině, mrkvi, kapustě,
zelí, květáku a všem ostatním druhům, které jsou
zdraví stejně prospěšné jako ovoce . . .
Práce, 30. července 1965
NOVÉ DIVADLO V BRNĚ
Stavbu nového brněnského divadla opery a baletu
odevzdaly 31. července na slavnostním shromáždění
jeho budovatelů zástupcům Jihomoravského KNV
Pozemní stavby Brno. Budova divadla stojí v Sadech osvobození na ploše 5.000 m2. Z toho na jevištní část připadá 1.700 m2. Hlediště pojme 1.400
diváků. Jádrem jevištního provozu je hlavní jeviště
22 x 25 m s dvěma bočními jevišti a jedním otáčecím o průměru 18 m. Jeho součástí jsou 4 zvedací a
sklopné mosty s propadlišti. Schodiště a východy
umožňují vyprázdnění hlediště za 2 minuty a celé
budovy za, 8 minut.. . Umělecký provoz v novém
divadle bude zahájen 2. října Janáčkovou operou
Liška Bystrouška.
Rudé právo, 1, srpna 1965
STRAKY V PRODEJNÁCH
Podle průzkumu dochází k největšímu počtu krádeží ve velkých1, frekventovaných a málo přehledných prodejnách, kde nakupují nezřídka náhodní
zákazníci. V prodejnách se stálým okruhem spotřebitelů se vyskytují méně. Zajímavé je sociální složení těchto "zákazníků": 30% z celkového počtu jsou
školáci, 25'% dělníci, 21% úředníci a ostatní zaměstnanci, 10% ženy z domácnosti, 9% důchodci a 5%
zemědělci. Statistika dále ukazuje, že straky v samoobsluhách nejvíce láká máslo, konzervy, čokoláda, cigarety a lihoviny, které jistě nikdo z hladu nekrade.
Rudé právo, 31. července 1965
PROČ JE NIŽŠÍ NÁRODNÍ DŮCHOD
Roku 1961 dosáhl náš národní důchod 172.974 mil.
Kčs. O rok později se zvýšil na 175.399 miliónů Kčs,
v roce 1963 však poklesl zhruba na 171.118 mil. Kčs
a na této úrovni zůstal i v roku 1964. To znamená,
že po třech letech práce máme o 1.856 mil. Kčs
nižší národní důchod. Tak je ve skutečnosti horší.
V tomto období vzrostly zásoby, výrobní spotřeba a
v poměru k celkovým investicím objem nedokončené
výstavby. Nesmíme též zapomínat, že v tomtéž období vzrostl počet obyvatelstva i počet pracujících.
V období tří let, ve kterých se snížil národní důchod, jsme investovali tolik, že by národní důchod
měl vzrůst - aspoň o 5% ročně. Měl by být dnes
aspoň o 25 miliard Kčs vyšší než ve skutečnosti je . . .
Stačí si uvědomit, že naše základní fondy jsou natolik nevyužité, že kdybychom je využili aspoň na
úrovni roku 1961, zvýšil by se náš národní důchod
o několik miliard ročně...
Eugen Loebl, Kultúrny život 22. 7. 1965
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Sorela, typizace, nezájem, nedostatek

Československá architektura
^wau^ua .uLuuuRtuia sc auuc ucmu£c uuduit ze Mcpc uiu-ity, a puuic ysccn známek ji podstatné zlepšení za nynějšího režimu v zemi nečeká. Velká řada překážek v podobě materiálových nedostatků, projektové nepřipravenosti, nedostatečného předstihu plánů, naprostého osobního nezájmu projektantů i stavebníků, investičního omezování a neodborného vedení shora nedovolí čs. architektům nutný rozlet.
Spatně navrhované a prováděné stavby v Československu však neznamenají, že jsou špatní čs.
architekti. Svoji kvalitu dokázali konečně nejzřetelněji na Světové výstavě v Bruselu v roce 1957,
kde vyhráli skoro vše, co se vyhrát dalo. Stalo se to proto, že jim političtí činitelé k tomuto účelu
uvolnili dosud svázané ruce, že vedle volnosti v plánování měli k disposici dostatek peněz a že měli moižnost používat i západní materiály. Další důkaz podávají nově vybudovaná nebo přebudovaná
rekreační střediska na černomořskěm pobřeží Rumunska a Bulharska - Mamaia, Zlaté písky aj.
která jsou obdivována v celé Evropě. Projektanti tamních staiveb byli vesměs žáky českých kolegů, vystudovali pražská vysoká učení a praktikovali v Československu.
Proč je tedy
s. architektura
kou Popelkou?

vlastně sel být všude znát, a tuevrop- to povinnost nám připomínala kdejaká vyhláška, kdejaká zeď.
Svůj křest na cestě k
Čs. inteligence, pokud
nešní úrovni prodělala
vůbec
směla zůstat na
polu s ostatními odvětsvých
místech,
vykonáími
hospodářství
po
noru 1948, kdy byly vala přesně vše, co dodušeny tvořící se pod- stala za úkol, ale to neiky soukromého sekto- může zvláště v architeku, kterým se ve třech tuře stačit. T a se stala
'oválečných letech po- tím, čím nemá být: ře.ařilo držet krok s ostat- meslem. Všude se projeí Evropou a z nichž se voval naprostý nedostaosobní
iniciativy,
ěkteré dostávaly
mezi tek
protože
se
zpravidla
neejvyspělejší v Evropě,
vyplácela.
Úroveň
pro'ředpoklady byly u nás
onečně daleko přízni- jektů tím ovšem klesala,
ější, než např. u naše- a Československo se doo německého
souseda stalo tam, kde j e dnes a. západě, který začínal citelně pozadu za západloslova z ruin tří čtvrtin ní Evropou.
Další
ranou,
která
postihla čs. stavebnictví,
Po Únoru byla valná byla "sorela", jak si čs.
lepší _ část čs. inteli- architekti
pojmenovali
;ence odsunuta stranou socialistický realismus.
na vedoucí místa znáMamutí stavby monodněných
stavebních
strózních disproporčních
iodniků a projekčních
měřítek, věžičky, ozdobanceláří zasedli dělničtí
né
římsy a šambrány,
vůdci", jejichž
často
"roj
rusalek" na fasáedinou kvalifikací byla
dách, nesmyslné zdobeni
část na únorové revovyloženě funkčních sta.ici, příslušnost ke koveb, každé volné místo
lunistické straně a dovyplněné
sochou,
čím
tatečná drzost.
větší, tím lepší. Tento
Brzy potom bylo za- šeredný mor, importovaočato podle sovětského ný ze Sovětského svazu,
zoru s budováním ma- se dostal do čs. projekzásluhou
lutích
nepružných a čních ústavů
dministrativou přetíže- politikaření a notné kolaborace několika archiých podniků.
"Sovětský vzor" mu- tektů, kteří si vyžebrali
vých měst.

veaouci místa,
ooreiou
byl dán směr, a architekti nemohli jinak, než
zdobit a zdobit. Hlasy
kritiků byly v zárodku
umlčovány, a dotěrnější
odvážlivci brzy přestali
dělat architekturu.
Stojí za zmínku, že ti,
kteří dovolili a prosazovali v ČSSR socialistický
realismus, tento opět s
klidem po jeho degradaci v SSSR odsoudili a na vedoucích křeslech
sedí klidně dál. Vysloužili si titul vzorných služebníků bez
vlastního
názoru, jak to konečně
režim v ČSSR potřebuje.
Dalším velkým přistřižením křídel
architektům byla a dosud
vlastně j e typizace. V y nutila si ji finanční tíseň a snaha o urychlení
bytové výstavby. Projektanti jsou nuceni ustupovat neustále-modelům a
předepsaným
prvkům.
Typizované projekty ovládly celý aparát, a i z
dobrých
architektů se
stali osazovači typových
budov do terénu.
Typizace nejobvyklejších stavebních dílů se
dnes provádí v celém
světě, ale komunisté, jako vždy, celou věc podle
sovětského vzoru přehnali. Výsledkem jsou zoufale uniformovaná a bez-

naaejna nova sídliste na
okrajích větších měst,
stavěná převážnou většinou na "zelené louce".
Kdyby alespoň po skončení stavby zelená louka
zůstala, ale ta se změní
během stavby
doslova
ve smetiště.
Nedostatek
bytů
a
špatné hospodaření s nimi způsobují, že se do
sotva dostavěných domů
- bez fasád,
výtahů a
povrchových úprav - stěhují lidé. Spalovna v
sídlišti není, protože je
nákladná, odvoz odpadků vázne, protože zase
jiné odvětví
hospodářství má své potíže. Všude je papír, hnijící odpadky, v tom si hrající
děti, šňůry s prádlem,
křik, bláto nebo mraky
prachu - to je vzorný
obrázek nového československého sídliště.
Stane-li se
(pouze
oijediněle), že dodavatelský národní podnik dodrží termín a smlouvu a
vysází kolem domů stromy a zaseje trávu, je tento porost v několika
dnech pravidelně zničen:
rozjezdí jej auta a pásy
sousedního
dodavatele,
jiného národního podniku, jehož práci koordinovat je věc
naprosto
beznadějná, nebo jej zničí nekontrolované děti.
(Pokračování na str. 6.)
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Vernon Hinchley; Opožděná tajemství (Spy Mysteries Revealed). George G . Harrap, Sydney

Kcosenedostalo do novin
Špionážní aféry vždycky zahřívaly srdce těch nejomšelejších romantiků.
Z e špionáže se velmi slušně uživila celá řada spisovatelů, i když ne tolik
vyzvědačů. Smutná pravda je, .že je to řemeslo neyýnosné a že rozhodně
není pod penzí. Po filmové dietě lana Fleminga a po televizních seriálech
o proslulém plukovníkovi Pintoví, začtete se do neromantické knížky Vernoná Hinchleyho se zápalem. Autor byl za války i po válce členem britské
protišpionážní služby. Vydal řadu střízlivých vyprávění o případech, které
kdysi a dnes zajímaly veřejnost. Nyní je vydal ve formě knížky. Netvrdí,
že jeho příběhy odhaluji všechno o slavných (vyzvědačích. Zákon o státních
tajemstvích se postaral o některé skutečnosti, známé jen britské vládě, nedostatek informací zase nedovolil osvětlit jiné záhady. V některých případech dokonce tvrdí, že jistí "proslulí vyzvědači" vůbec vyzvědači nebyli.
l o je napr. jeno závěr k případu britských
diplomatů Burgesse a
Macleana:
" M ů ž e existovat podezření,
ale neexistuje
žádný důkaz, že Burgess
a Maclean byli vyzvědači před útěkem do Sovětského svazu.
Když však dostali asyl
v Sovětském svazu, bylo
přirozené, že jejich hostitelé z nich vyždímali
mnoho zajímavých informací o anglo-amerických vztazích, rozhodné
ne o atomické technologii - protože oba o ní nic
nevěděli."
Jejich poměrná bezvýznamnost byla potvrzena úlohou, jakou jim
připsali jejich "hostitelé" potom, když propagační kampaň byla skončena: Burgess byl lektorem
anglických
knih,
které měly být přeloženy do ruštiny, Maclean
lektořil v jiném nakladatelství, které
vydávalo
cizí knihy v cizích jazycích. Hubená odměna
pro ctižádostivé
homosexuály z ministerstva

:ahranicntch veci.
Hinchleyho závěry se
:dají zcela rozumné a
eho informace objektivíí. Ponecháme-li stranou
akové starožitné viněty
pionáže jako chudáka
vlatu Hari, kterou Fran:ouzi popravili hlavně
jroto, že v té době fran:ouzská armáda byla na
)okraji vzpoury, zůstávají náměty, o nichž se
adový čtenář může do•íst z dlouhé řady knih
ůzných autorů.

VÍTĚZSLAV

KOCOUREK

. . . ty dovedou všecko na světě, říkávali naši dědečkové a babičky s pýchou, že na nás se jen tak
někdo kasat nemůže, a nabádali potomstvo, případně prapotomstvo, aby pilně cvičilo, všemožně zlatost českých rukou udržovalo a vůbec hledělo se
přiučit. Zlaté české ruce byl pojem, tak trochu bojové heslo, které napřimovalo sebevědomí, hleďte,
vždyť my taky něco svedeme, dokážeme vlastní silou totéž, co cizina. Takhle se samozřejmě dnes už
o zlatých českých rukách nemluví, a jak jinak v době, když ne už za obzorem, ale spíš za dveřmi je
epocha, v níž zlaté ruce bez zlatého mozku mnoho
nesvedou. Ne, nemluví se o nich, ale že by přišly k
necti, to tedy právě naopak. Jejich kult bují, v y trvaleji než kult osobnosti, zlaté české ruce mají
úplnou konjunkturu, a krize, bohdá, se dlouho ještě
bát nemusí.
Uvědomil jsem si to nedávno, když jsem čirou
náhodou zjistil, že můj přítel lékař j e přes neděli
zaneprázdněn, an pokrývá eternitem střechu své
chaty; a že jiný můj přítel, plánovač, nemá v neděli volno, neboť na dva volné dny se promění v
malíře pokojů; že ani jiný můj dobrý známý, takto
zpěvák, v neděli nepřijímá, jelikož pokládá právě
do obýváku parkety, a že do čtveřice můj přítel,
vedoucí právního oddělení si už také zadal neděli,,
protože je třeba předělat staré postele na moderní,
gauč. Zjistil jsem dále postupným pátráním, že takový majitel zlatých rukou bývá univerzalita aspoň,
esmdesátiprocentní. Pokrývá střechy, leč provede i

Jiní ovšem by neměli
být nikdy zaměstnáváni
na důležitých
místech.
Zaprvé proto, že "se cítí rebely, příslušníky třetího neuznaného pohlaví, a jejich mravní cítění
je otupeno.
Věrnost a
přísaha jim
nemají co
říci." '

Robert

navždy

Graves

Nejpodivnější z historek,
co Francouzi jich znají,
je ta o zloději z Marseille,
souzeném v onom kraji.
Nepomohlo mu mládí, strach,
slzičky, atakdále.
Rozsudek zněl: sto let odpyká
na galejích krále.
Přesto, jak svědčí hejno bab
a letopisci k tomu,
odkroutil si těch sto let, pak
ukloniv se, šel domů.

nuje člověka, který Němcům prozradil, kde jsou
Tak vidíš, zlostná lásko má,
hromadné hroby
polv tvém rozsudku jsou chyby,
ských důstojníků. Jmenavždy, tak se to nedělá,
noval se Ivan Kriwozervždyť konec tomu chybí.
cov a dostal se p o válce
d o Anglie. V Londýně
Odsuď mne na čtyři sta let,
učinil místopřísežné proA za druhé proto, že
byl někdo přísnější kdy?
hlášení
před
polským jsou zcela snadným terŽiv si je minim odsedět,
soudcem a obvinil NK čem provokace a vyděnezbavíš se mne nikdy!
V D z hromadných vražd račství, jak tomu bylo v
"porthsmouthKdyž mu bylo přede- případě
ského"
vyzvědače
Lonsstřeno, že by měl jíl
šinul ukazovatele.
svědčit do Norimberka dalea.
Desinfekce balíčků
Powers, tvrdí HinchNaproti
tomu
mají
- možnost tak nerealisticPACIFIC
ley,
byl
sestřelen
sovětká, že člověk stěží chá- mnohé "záhadné" příFUMIGATING CO.
skou
raketou
v
polovičpe, že ji někdo mohl brái pady jednoduchá vysvět113, Sussex St.,
ní výši než v té, v níž se
vážně . Kriwozercov náh- lení. Případ Garyho PoSYDNEY
domníval, že letěl.
Z
le zmizel, změnil jménc werse na příklad.
BX - 2491
taktických důvodů amea pokoušel se založit no'
Vystavujeme poHinchley tvrdí, že cerické letecké velitelství
vý{ život.
O vánocích lá aféra byla vyvolána
tvrzení, event, i baraději ponechalo veřejlíček sami odešleme.
1947 prý spáchal sebe' proto, že Chruščov h o d nost a hlavně protivníka
vraždu.
lal znemožnit
jednu z
při tom, že věří v exinení nic známo, Canaris,
T a byla v takovérr "vrcholných" konferenstenci raket, dosahujístará
záhada
Abwehstylu, že zcela zapadalí cí. Výzvědné letadlo bycích velkých výšek.
ru, osud von Papena v
d o osvědčeného
rámcť lo zcela
jednoduchým
nacistických
sovětské tajné služby, ž< způsobem sabotováno na
Fascinující
postavy džungli
málokdo ze zasvěcenců tureckém letišti pákistán- procházejí stránkami té- stranických pří, Bonnier
pochyboval o tom,
že ským důstojníkem letec- to knížky: Sidney Reilly, de la Chapelle, mladík,
Kriwozercov byl zavraž tva, který sympatizoval britský James Bond v re- který zastřelil admirála
děn.
se Sověty. Powers se volučním Rusku, George Darlana.

Katynské vraždy jsou
lobrý příklad. Hinchley
>yl nepochybně dobře
nformován během druíé světové války o poněrech v polském exilu,
ak o tom svědčí j e h o
aopis sabotáže na letade, které startovalo z
Gibraltaru
s
vůdcem
jolské zahraniční akce
íikorskim
na
palubě
'pilotem tohoto letadla
>yl československý kapián Prchal).
Byl také
>beznámen se "svědecPřípad britských od'
vími"
jak
proněmec- padlíků Burgesse a Mac
:ých tak prosovětských leana měl svůj americky
vědků.
protějšek, když dva ho
Hinchley dokonce jme- mosexuálové
Martin £

ZLATÉ ČESKÉ RUCE

Mitchell
uprchli
do
Moskvy se šiframi tajných
kódů.
Hinchley
zjišťuje, že v některých
případech
byli v tajné
službě zaměstnáváni homosexuálové,. kteří vynikali intelektem nad "normální" lidi.

Mám tě dost

domníval, že letí v předepsané výši, aniž věděl,
že v jeho výškoměru byl
tajně
instalován
silný
magnet, který zcela vy-

generálku automotoru, vymaluje kvartýr, ale provádí spolehlivě i práce zámečnické — a tam, kde
univerzalita nestačí, zasáhne sousedská výpomoc:
zlatá česká ruka umyje druhou zlatou českou ruku,
poněvadž je to pořád ještě rychlejší a levnější než
svěřit se službě. A tak se nám hromadně stávají z
lékařů pokrývači, z právníků truhláři, a, co já vím,
z leteckých navigátorů možná kominíci.
Copak, kdyby šlo o to, čemu říkají lékaři aktivní odpočinek, nebo o koníčka, nebylo by to tak zlé.
Jsi plánovač, zíráš přes" týden jen na ty cifry a hlášení, tak si aktivně odpočívej na štaflích. Jenže
šetření, která jsem v té věci podnikl, hovoří o tom,
že nejde z 80% ani o koníčka, ani o aktivní odpočinek. Že je to spíš z nezbytí, že to je příznak toho,
že nefunguje něco, co by fungovat mělo. Že si pěstujeme hokynářství uprostřed automatizace. A co nejhoršího, že se tahle druhá profese začíná jaksi považovat za samozřejmost a že si málem — po vzoru dědečků — hrdopyšně pochvalujeme, hleďme,
pan dentista, a jak umí šikovně zastřešit, hleďme,
pan znalec práva, a jak se oháiií pilkou! šikulové!
Libujeme si, upadajíce rovnýma nohama do starosvětské představy zlatých ručiček, které zmohou vše,
které by si snad dokázaly postavit podomácku a
p o nedělích i odpalovací rampu, jen vědět, kde sehnat
"ten materiálek, že ano?
Aha, sám nemaje zlatých rukou, bouří proti nim,
napadne, laskavého (a normálně škodolibého) čtenáře, který jistě v podobné věci taky nejednou přiložil ruku k dílu. Tedy rovnou a bez mučení: nemaje
brojím. Přiznávám, že pokus zastřešit vlastní silou
stavení, anebo vyparketovat pokoj, by u mne skončil dalekosáhlými investicemi a zvýšeným nárokem
aia počet lůžek v zdravotním obvodu, ale — při vou-

Blake, hrdina korejské
války a pravděpodobně
špión pro obě strany studené války, o jehož konci nebo : dnešní kariéře

Tato knížka je vděčné
a hutné čtení pro romantiky s okem pro skutečnost a realisty s potřebnou fantazií.
jun

su prorokově — přísahám, že bych zcela určitě brojil i maje. Nic totiž nemůže zviklat mým přesvědčením, že zlaté ruce (i mozky) s.e mají uplatnit především tam, kde mohou být platné nejvíc. Možná,
že pan dentista je tak šikovný, že dokáže zastřešit,
a plánovač vymalovat, ale lepší by bylo, kdyby
střešil pokrývač a maloval malíř; jednak je to jejich doména, a jednak je trochu nepřiměřený lu :
xus z naší strany, když dentistům, plánovačům, zpěvákům, právníkům a já nevím komu všemu, z jejich
šikovnosti děláme trvalý druhý životní program. A
hlavně se tím zakrývá jedno: není vysvědčením vyspělosti pro společnost, je-li ve věci služeb taková
situace, že alternativa často zní: buď si to, zlaté
ruce, udělejte samy, anebo se toho prostě a jednoduše vzdejte.
Ale vdyť se pro ten kus práce nikomu žíly nezkrátí, slyším poznámku, beztoho bys chtěl, aby si
ti tví lehli a zívali pánubohu do oken! Ne, to ne, ale
chtěl bych, aby volný čas, o jehož problematice vedeme — vzhledem k živé realitě — úvahy přímo komické, se stal skutečně volným časem, nikoli časem
k vedlejší profesi. Maně uvažuji, co by v tom čase
mohli získat ti dentisté, právníci, z p ě v á c i . . . ale
prostě všichni, kdyby nemusili suplovat jako soukromníci tam, kde má fungovat společenská instituce. Co by mohli získat na vzdělání, všeobecném
rozhledu, pro vlastní kvalifikaci, co by mohli udělat pro vytváření své vlastní osobnosti, která si zaslouží stejné údržby a péče jako ta střecha, podlaha nebo stěny pokojů.
Určitě by nám to v důsledcích přineslo víc, než
tohle -nedůstojné zlatoručkování.
Nemyslíte?
Literární noviny, Praha
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KRÁL-VÁVRA

(Pokračování)

OBRAZ 10
Kancelář ředitelství, Král-Vávra, Kukulín. Všecko
jako v obraze prvním: Kukulín s připraveným holicím náčiním, Král-Vávra v bílém přehozu sedí na
agregátu. Vztah obou je však opačný: zatímco silnější byl v prvním obraze Král-Vávra, má nyní
iniciativu v ruce Kukulín. Vávrův způsob se přežil
a všecko, co Král-Vávra po Kukulínovi požaduje,
pokládá Kukulín za pustou formalitu, odbývá KráleVávru jako vyřazenou figurku — a Král-Vávra to
cítí. Je nejistý a postupně přechází až do prosebného
tónu, když žádá po Kukulínovi hlášení.
KRÁL-VÁVRA: A jako posledně!
KUKULÍN (mydlí)
KRÁL-VÁVRA: Zápis o průběhu?
KUKULÍN (nevrle): Zpracován.
KRÁL-VÁVRA: Předání služby?
KUKULÍN (ještě nevrleji): Provedeno.
KRÁL-VÁVRA: Přístroje?
KUKULÍN: V pořádku.
KRÁL-VÁVRA: Holit. Čas letí.
KUKULÍN (mydlí)
KRÁL-VÁVRA: Přístroje?
KUKULÍN: V pořádku.
KRÁL-VÁVRA: Nějaká mimořádka?
KUKULÍN
(vůbec si toho nevšízEá. přezíravě
mydlí)
KRÁL-VÁVRA (dobrácky): Tak sakra, sobotu máme, holič ste, ale slovo aby z vás páčil! Máme přece nějaký zásady, ne? Holič v sobotu má mít plno
řečí. Tak co: Nějaká mimořádka?
KUKULÍN (lhostejně): Neštěstí. Spousta mrtvých.
KRÁL-VÁVRA (ještě dobráčtěji): No a? Kukulín, tohle sakra u mě néni žádný hlášení. Já sem
vám přece říkal, jak má vypadat hlášení. Zvopakujte
mně životní votázky!
KUKULÍN (otráveně): Kdo? Kde? Kdy? Jak?
Proč? Co?
KRÁL-VÁVRA: No proto. Tak hlaste!
KUKULÍN (mluví lhostejně a stále slaběji): Včera v nočních hodinách došlo na trati Corcaigh-Belfast k novému železničnímu neštěstí. Počet obětí
jakož i příčiny se vyšetřují, obojí však jde do několika desítek. Strojvedoucího vpleteného za vousy
mezi kola nepodařilo se do této chvíle vyprostit. V

Čs. architektura

záchranných pracích se pokračuje. ,
ZPĚVAČKA (vejde a do předchozího textu promluví): Dovoluji si vyslovit přesvědčení, že laskavé
obecenstvo nebude trvat na tom, abychom hráli znovu celou hru. Děkuji za pochopení.
Akce Krále-Vávry a Kukulína pokračuje okamžik
pantomimicky jako podkres, světla zvolna hasnou,
nakonec Kukulín vztekle přehodí Králi-Vávrovi bílý
přehoz přes obličej. Tma.
(Opona)
KONEC
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St
Melbourne, C. 1
Telefon 53-3256
HAMPTON

Optical Service
Prvotřídní
pečivo a cukroví
Česká cukrárna
VIOCCA CAKE SHOP
maj. L. Šindler
296 Carlisle St.
Balaclava, Vic.
(proti nádraží)
Tel. 52-3860
Specialista na svatební
a jiné dorty

Rozplyne se vaše vrácená dan?
Ne, budete-li rozumný a použijete-li ji k
založení vkladní knížky u E.S. 6iA. banky.
Peníze tam pak zůstanou do doby, kdy je budete
potřebovat a přitom vám ponesou úroky.

E. S. & A. SAVINGS BANK LTD.
The English Scottish & Australian Bank Ltd.
Šetřte dnes na z f t ř e k . . . . . ukládejte u ES 8cA banky
Informujte se v nejbližií filiálce E, S. 8C A . Banky

:

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

(Pokračování se str. 4 )
Čtenář ve svobodném
světě si asi položí otázku: A co stavební dozor?
Ten v ČSSR vskutku
také je. Byly zřízeny
velkolepé
a velkorysé
organizace,, které však
mají vlastně obstarávat
styk mezi dodavatelem
a stavebníkem či uživatelem stavby. Ž e pak není žádný osobní zájem
na
důsledné
kontrole
kvality a fakturace, to
už vyplývá z funkce těchto úřadů.
Nedodržování stavebních termínů tlačí pak
ke zdi i uživatele staveb,
takže
raději
souhlasí s převzetím stavby, i
když má celou řadu ne-

dokončených
prací
a
hlavně kolaudačních závad. Výčet závad běžné
stavby j e počtení na celý den, i když se stavbyvedoucímu podaří část
závad zamaskovat. Z c e la zákonitě pak odnesou
všechny
nedostatky na
svých bedrech nájemníci.
RYS
(Druhou část situační
zprávy čs. architekta uveřejníme příště).
POJIŠTĚNI
domů, bytů, podniků,
Wcurk. Compensation;
aut, povinné ručeni
ŽIVOTNI,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ

ZÁKONÍK

PRÁCE

(Pokračování se str. 3)
mezi organizací a pracovníkem. Odpadá tedy
jednak nutnost souhlasu
národního výboru k uzavření i ke skončení
smluvního poměru, jednak také nutnost souhlasu závodního
výboru
R O H . V minulosti tyto
organizace libovolně o mezovaly osobní svobodu
jednotlivých zaměstnanců pod rouškou "vyšších
zájmů". Rovněž nedobrovolné převody
zaměstnanců z jednoho pracoviště na jiné mají být
tímto zákoníkem
podstatně omezeny.

rvarem nových pracovíích příležitostí pro ženy
: domácností, ukládá ná:odním výborům povinnost, aby budovaly a
zlepšovaly zařízení, určená k poskytování
služeb pracujícím matkám,
jakož i dětská předškollí zařízení. Ženám, které jsou v důsledku těho:enství nebo mateřství
ařevedeny dočasně na jinou práci, zajišťuje se
uzdové vyrovnání. N o č ní práce žen je zakázána, i když zákoník připouští dočasné výjimky,
'vyžaduje-li toho zájem
společnosti".

Nárok na část dovolené má nyní zaměstnanec
již po 5 a nikoliv až po
11 měsících, jako tomu
bylo dosud. Rovněž práce přesčas je omezena, a
maximální
přesčasová
práce nemá přesahovat
150 hodin ročně (v určitých případech 180 hodin
ročně).
Zákonné
maximum bylo
dosud
240 hodin ročně. Práce
na "dobrovolných" brigádách se do toho ovšem
nezapočítává.

Trochu
propagandy
nepřijde nikdy nazmar a
tak "Práce"' ze 17. 6.
tirdě napsala, že "Poslanec R. Rejhon srovnával
(v parlamentě, pr.) ustanovení zákoníku práce s
ratifikovanými
úmluvami Mezinárodní organizace práce. Připomněl, že
náš stát je členem tétc
organizace o d jejího založení a že ze 119 úmluv
ratifikoval celkem
41.
zatímco na příklad USA
pouze 7 . . ." Škoda, že
neřekl,
kolik z těchtc
úmluv bylo ratifikovánc
do r. 1948 a kolik z těch
41 ratifikovaných úmluv
dnešní
Československc
plně dodržuje.

Vzhledem k tomu, že
státní
hospodářství
v
ČSSR
závisí
značnou
měrou na práci žen, věnuje nový zákoník ženám velkou pozornost.
Vyzdvihuje nutnost vy-

Charakteristické je, že

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

ve vetsme tzv. kapitalistických států by dnes
podobný zákon byl předmětem dlouhé, otevřené
a živé debaty v parlamentě; byly by četné návrhy na změny a hlasování o těchto změnách;
tisk by vše komentoval,
a všechny zainteresované
složky veřejného života
by měly možnost k zákonu se vyjádřit. V čs.
parlamentě si několik
předem určených poslanců odříkalo své proslovy
a celý zákon byl poté odhlasován - aklamací!
Přesto však má zmíněný zákoník svou důležitost. Jak jsme se již
zmínili, ustanovuje
(i
když ne zcela jasně)," na
co má "pracovník" právo. Počkáme si však na
důkazy, že „ se změnily
tamní poměry
natolik,
aby se mohl každý svého práva bezpečné domáhat i proti vládním a
stranickým orgánům.
Pro příští dobu bude
pak zvlášť zajímavé sledovat, jak dopadne střetnutí dvou zájmů, k němuž bude určitě v nějaké formě docházet. N a
jedné straně j e " Z á k o ník práce" k větší ochraně pracovníků, na druhé
straně " N o v ý hospodářský model", který žádá
větší volnost vedoucím
podniků i v otázkách
"pracovnických", tedy i
větší volnost pracovníky
event. poškodit. Hranice
mezi těmito dvěma hledisky se bude ovšem určovat v ústředním sekretariátu komunistické strany, což neskytá vyhlídky příliš růžové.
-et
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Čechoslováci V ZAHRANČ
IÍ
Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne
15. srpna 1965 náhle zemřel ve věku 43 roků

— Ve Švýcarsku požádal
o poskytnutí asylu jeden
z nej známějších čs. hokejistů dřívější doby Vladimír Zábrodský se svou
rodinou.
— V Benátkách požádali
o asyl manželé Ivo a Ludmila Bustovi, kteří tam
připluli na gumovém člunu, do něhóž vstoupili v
Jugoslávii.
— V rámci "Týdne porobených národů" uspořádal ACEN tiskovou konferenci, na níž seznámila
241etá čs. exulantka, učitelka
ruštiny
Monika
Flidrová, americké novináře s odporem čs. mládeže proti komunistické
ideologii. Flidrová unikla
z ČSSR teprve před několika týdny.
— V 11. čísle HD jsme
uveřejnili zprávu, že ve
V. Británii požádali o asyl
2 čs. nukleární chemici a
to Milan Bednárek a Robert Holub, jakož i Holubova manželka Marie. Nyní došla zpráva, že britské úřady
odmítly poskytnout těmto uprchlíkům trvalý asyl, ale povolily jim 2měsíční pobyt,
aby si mohli zařídit odjezd do jiné
svobodné
země.
— Ve farnosti sv. Václava v Torontu byl postaven kostel a hala pro čs.
krajany. Je to již třetí
kostel pro Čechy a Slováky v Torontu.
— Hugo Haas natočil ve
Vídni televizní film "Bláznivý", v němž současně
hraje hlavní roli.

— V Berwynu u Chicaga
náhle
zemřel
starosta
Středoamerické župy sokolské Václav Šimaner.
— Profesor Josef Rouček
z university v Bridgeportu, Conn., napsal obsáhlou studii o Dominikánské
republice, kterou uveřejnil ve dvou číslech londýnský měsíčník Contemporary Review (červen a
červenec 1965).
— Bývalý čs. vyslanec dr.
V. Vaněk napsal životopis Rafaela
Kubelíka,
který má být vydán knižně.
Č/H/Z
ZPRÁVY

OSOBNÍ

ANTONÍN PAVLAS
s chotí IRENOU,
roz. Jelínkovou,
oznamují, že jejich sňatku
bylo požehnáno dne 14.
srpna 1965 v kostele sv.
Jana v East Melbourne.
Přátelé z Melbourne a
Geelongu přejí
p. Josefu Burdovi
z Geelongu
k 70. narozeninám
•mnoho zdaru do dalších
let.
(22. srpna 1965)
Malý oznamovatel
PSACÍ STROJ
s českými typy koupí Čs.
škola v Melbourne. Nab.
na adresu školy: 11 Glenbervie Rd., Toorak, Vic.

IV. SJEZD CS. SPORTOVCŮ V ZAHRANIČÍ
se koná (jak jsme již dříve oznámili) ve dnech 5.
až 7. září tr. v Masaryktownu u Toronta. Podle sdělení přípravného výboru v čele s Jiřím Meisnerem
pokračují všechny přípravy dle programu a očekává
se velká účast sportovců z USA i Kanady.
\

\
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Moderní detektivní drama

DUM

U

JEZERA

bude sehráno
v sobotu 18. září 1965
na nově postaveném jevišti
Národního domu, 51 Coglin St.,
Brompton, Adelaide, S.A.

S Vzhledem k délce a napínayosti děje bude
<
začátek přesně v 8 hodin večer.
V W M W I M
Dvě místní organizace požádaly o uveřejnění těchto
zpráv:
VIKTORIÁNSKÝ ÚSTAV PRO PADOUCNICI
byl založen, aby pečoval o lidi, kteří trpí touto nemocí. Ústav má jednak podávat informace o padoucnici, jednak hodlá zřídit zvláštní hostely pro epileptiky.' Aby mohl zjistit skutečnou potřebu pomoci,
žádá všechny osoby, které trpí padoucnicí, aby sdělili své jméno a adresu na: Victorian Bureau for
Epilepsy, c / - "Chelmer", 417 St. Kilda Rd., Melbourne, S. C. 2, Vic. a aby přiložili lékařské dobrozdání.
Všechna sdělení budou považována za přísně důvěrná.
MELBOURNE LEGACY,
která má za úkol pečovat o vdovy a' sirotky po vojácích a jejímž patronem je guvernér Viktorie Major - Generál Sir Rohan Delacombe, požádala, abychom upozornili na její činnost a na to, že v týdnu
oá 29. srpna do 4. září tr. uspořádá výroční sbírku.
Doufá, že tou sbírkou získá potřebných £ 60.000.
Adresa: "Legacy House", 293 Swanston St., Melbourne C. 1, tel. 32-3564.
SDĚLTE N Á M A D R E S Y S V Ý C H PŘÁTEL.
Z A Š L E M E JIM U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .

pan JAROSLAV STŘELEC
Pohřeb se konal dne 19. srpna po vysvěcení v
kostele na hřbitov v Carltonu.
St. Kilda, Vic.

Snoubenka Eva a přátelé

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU NEBO VÍKENDY
strávíte v

YOSEMITE
Barbers Road

KALORAMA
Každý pokoj má svou koupelnu a balkon
s vyhlídkou na Dandenongské vrchy
Plovárna — Volejbalové hřiště —: Stolní tenis
Terasy na slunění
Přijďte se zotavit ve svěžím vzduchu 1.600
stop nad mořem a pouze 28 mil od Melbourne
Domácí české jídlo vám osobně připraví
MANŽELÉ POSPÍCHALOVI
K reservování pokojů neb jídel volejte
tel. 72-881 a žádejte č. 98.
Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
«fwwrrww« TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347

ŠVADLENY
Přijmeme zkušené švadleny k zapracování
na šití částí pánských kalhot.
Vysoká mzda a bonus. Výdělek až £ 25 týdně.
Výtečné podmínky.

Cainer Bros.
103 Union Rd., Surrey Hills, Vic.
telefon 89-3487

POTŘEBUJETE ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEM
K VÁNOCŮM, NA DOVOLENOU apod.?
Můžete si vydělat £ 10 až £ 15 i více týdně
po běžném zaměstnání prodejem výrobků pro
domácnost fy. Rawleigh.
Některé obvody v Melbourne jsou dosud volné
Přijmeme též prodavače ,k plnému zaměstnání
Zkušenost ani kapitál nejsou třeba.
Podrobnosti sdělí:
T H E W . T. R A W L E I G H CO. LTD.
60. Dawson Street, Brunswick, Vic.
Telefon 38-2131

Přijmeme
Ř E Z N Í K A A U Z E N Á Ř E jakož i U Č E D N Í K A
Hlaste se u: Mr. R. De Kimpe

SPORT V AUSTRÁLII

K O P A N Á

V

S Y D N E Y

i
í

PRAHA — SOUTH COAST 0 : 1 ( 0 : 0 )
Zápas byl celkem vyrovnaný v prvním poločase,
; ale když se Gauto těsně po přestávce zranil, ztratila
Praha jediného útočníka schopného dát branku a
tím i naději vyhrát. Praha nastoupila bez Falzona,
ale Sherwin na jeho místě tentokrát podal dobrý
výkon. V útqku překážel těžký a pomalý K-ing. Dobře zahráli brankář Earl, celá záloha (Jones, Zeman,
Scheinflug) a Sherwin.
PRAHA — HAKOAH 1 : 1 ( 1 : 1 )
Vyrovnaný ale nezajímavý
zápas skončil po zásluze nerozhodně. V pražském útoku scházel Gauto,
kterého vyřadilo zranění do konce sezóny. Sherwin
hrál na pravé spojce (!) a v obraně jsme viděli dalšího náhradníka - Hardcombeho. Praha se ujala vedení brankou Scheinfluga ve 22. minutě, ale Hakoah
ještě před poločasem vyrovnala.
PRAHA — PAN HELLENIC 4 : 1 (0 : 0)
Hráči klubu Pan Hellenic, který bojuje proti sestupu, měli každý slíbeno za vítězství £ 55, což pravděpodobně mělo špatný vliv. ' Jednotlivci bojovali a
dřeli na vlastní pěst, ale když se jim podařilo těsně
po poločase vstřelit vedoucí branku, byli u konce se
silami a Praha je dobrou systematickou hrou úplně
rozklížila. Branky nastříleli náhradníci Ferns a Dove (po dvou). Zápas sfi hrál při umělém' osvětlení
19. tm. za velmi dobré návštěvy. Do konce sezóny
zbývá jediné kolo a Praha má ještě slabou naději
na účast ve finálových bojích (porazí-li Polonii a
Yugal Drohraje v zápase proti Metru). Tabulka po
17 kole: Budapest 25, South Coast 24, APIA 22,
Yugal 20 (skóre 2 8 : 2 3 ) , Praha 18 ( 3 1 : 2 6 ) , Hakoah 15, Metro 13,. Cumberland 13, Pan Hellenic
10, Polonia 10.
-raKOPANÁ
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SLAVIA — WELHELMINA 5 : 1 ( 1 : 0 )
Hráčům Slavie se na domácím hřišti podařil cenný dárek předsedovi klubu, který se právě ženil.
Počátek utkání však neukazoval na tak pronikavé
vítězství. Byla to naopak Wilhelmina, která ohrožovala v první čtvrthodině několikrát branku domácích, ale Barotajs byl vždy na místě. S postupem hry
se Slavisté ujímali iniciativy,' kterou pak drželi do
konce utkání. Zdá se, že návrat v dubnu zraněného
středního útočníka Jonese přinesl slavistickému útoku potřebný důraz a klid do všech řad mužstva.
Jones skóroval třikrát a Laraman, který je v čele
střelců viktoriánské ligy, přidal na své konto 2 branky. McCorauondale sice neproměnil penaltu, ale
zvláště v druhé půli, kdy hrál v záloze, podal velmi
dcbrý výkon. Rovněž ostatní hráli s chutí a předvedli dobrý fotbal.
POLONIA — SLAVIA 1 : 1 (0 : 1 )
Na těžkém terénu hřiště Polonie došlo k celkem
málo zajímavému zápasu, při němž neukázal žádný
ze soupeřů líbivou hru. Konečný výsledek odpovídá
průběhu. - Slavia nastoupila s elánem, který si však
udržela jen prvních' 10 minut. V té době vstřelil Savage z podání Laramana pěknou branku. Po ní však
mužstvo odpočívalo. Po přestávce byli to. naopak
Poláci, kteří se chopili (mírné) iniciativy a podařilo
se jim vyrovnat. V 15. minutě druhého poločasu byl
vyloučen Short pro "oplátku" kopnutí, takže Slavia
aohrávala o 10 lidech.
NOVĚ DOŠLÉ KNIHY
Klíma: Milenci na jednu noc 8s, Aida: Voříškovi
přátelé (dět.) 9s, Němcová: Pohádky 49s, Mann:
Zpověď hochštaplera 17s, Vladislav: Strom pohádek
42s, Zaorálek: Lidová rčení 41s, Hrubín: Špalíček
veršů a pohádek 42s, Benešová: Don Pedro, Don
Pablo 13s, Quincey: Poslední drak los, Prokopová:
španělština I. II. 22s, Bass: Cirkus Humberto 23s,
Rais: Na lepším 17s, Hašek: Galerie karikatur 18s,
Mrštík: Rok na vsi 39s, Mařan: Naši brouci 14s,
Nezval: Manon 21s, Vrba: Myslivcův rok II (podzim)
17s, Poláček: Muži v offsidu 18s, Toman: Don Juan
17s, Werich: Italské prázdniny 7s, Werich: Fimfárum 16s, Čapek: Hordubal, Povětroň, Obyč. život 23s,
Franková: Vánoce v hotelu lOs, Konrád: Epištoly k nesmělým milencům 9s, Kožíšek: Polámal s<2
mraveneček 6s, Bor: Terezínské rekviem 8s, Čapek;
Zahradníkův rok lOs, Plicka: Žijeme v Praze 47s.
Česká kuchařka: psaná česky 49s, psaná anglicky 50s
a mnoho jiných na skladě.
Ceny jsou včetně poštovného

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
kontinentální oddělení
65 High Street, Preston, Vic.
Telefon 44-0551

Box 1888 R.G.P.O. Melbeume
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu doraova
Telefon 43-5980

HLAS

DOMOVA

23. 8. 1965

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Lehkoatletická senzace: SSSR —

Mnichov
U S A 118 :112

HLEDAJÍ:

Jaroslava Rabu (Kanada?), Josefa Bartoše z Předivozdí u Č. Brodu a Miloslava Obsta (Tas.?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesděluieme.
HD

- Ve zkratce

— 291etý Skot Jim Clark vyhrál na okruhu Nuerburgringu automobilové závody o Velkou cenu Německa, když na stroji Lotus jel rekordní průměrnou
Lehkoatletickým šlágrem, letošní poolympijské sezóny bylo bezpochyby sedmé mezistátní utkání hodinovou rychlostí přes 160 km. Jim Clark se tak
U S A — SSSR v Kyjevě, které skončilo poprvé v historii vzájemných styků těchto dvou sportov- stal - po dvouleté přestávce - znovu mistrem světa,
ních velmocí vítězstvím sovětských representantů 118 : 112 bodům, což nikdo z expertů nepova- když předtím zvítězil v pěti hlavních závodech ležoval za možné. Podíváme-li se podrobně na průběh tohoto "střetnutí roku", musíme dojít k ná- tošního světového šampionátu formule I. Za tento
'triumf vděčí konstruktérovi svého vozu "Lotus",
zoru, že všechno mluvilo proti vysoce favorizovaným Američanům. Ti museli v Kyjevě nastoupit i Colin Chapmanovi, který stále hledá nové možnosti
bez svého nejlepšího kladiváře H. Connollyho (zraněn), bez olympijského yítěze na 10.000 m Mill- zlepšení, a je považován mezi odborníky za fenose (nemocen) a bez několika známých borců z řad studentů, kteří nesměli startovat, neboť student- 1 ména.
ský svaz je ve "studené válce" s americkou lehkoatletickou unií. A tak se také stalo, že zatímco ' — Kanada vyšle přece jen své representanty na
americké sprintérské kvarteto utrpělo se svými několika nezkušenými členy porážku ve štafetě na hokejové mistrovství světa r. 1966 v jugoslávské
Lublani. Na zasedání mezinárodní hokejové ligy při
4 x 100 m (později bylo dokonce diskvalifikováno) a ani závod na 200 m neodpovídal americkým světovém šampionátu ve finské Tampere oznámili
sprintérským tradicím, startovali nej lepší američtí sprintéři Pender a Drayton v týž den na bez- funkcionáři kanadské asociace,- že do Lublaně nepřivýznamných mezinárodních závodech v Salonikách. Navíc pak měli hosté z U S A v Kyjevě smůlu, jedou, neboť jugoslávská delegace při hlasování o
neboť kromě štafety 4 x 100 m byl diskvalifikován v běhu n^ 110 m i desetibojař Hodge a zranili místu uspořádání MS 1967 se vyslovila pro Vídeň.
A tak Jugoslávci, kteří byli při hlasování důležitým
se půlkař Croth i několik dalších atletů.
jazýčkem na váze, pokazili úmysly Kanaďanů uspořádat MS v r. 1967 na kanadských kluzištích. Na
Ženy USA podlehly družstvu SSSR 43,5 :63,5 b protest nechtěli Kanaďané startovat v Lublani, ale
I přes tyto okolnosti lze říci, že spadá velká vina
za porážku na funkcionářích americké asociace, Američanka Tyusová, olympijská vítězka na 100 m nyní si to přece jen rozmysleli.
kteří byli v přípravách na utkání se Sověty nedbalí, zaběhla trať za 11,1 vt. a vyrovnala tak světovj — Čs. hokejový mistr ZKL Brno obhájil na kluzišti
zatímco celá příprava družstva SSSR od OH v Tokiu rekord polských sprintérek Klobukovské a Kirszen- v italské Cortině ď Ampezzo "Pohár hraběte Bonasměřovala k střetnutí s Američany. Rusové byli procassy", když tu zvítězil po exhibiční hře nad AIK
to právě v této době v nejlepší formě, a podařila
Stockholm 6 : 3 a nad italským mistrem Cortinou
se jim odveta za neúspěch v Tokiu a částečně i za
Rex 3 : 0.
VODÁCKÝ SLALOM
6 předešlých porážek.
— Novým trenérem čs. fotbalového národního mužLepší výsledky mužů: 100 m Darel Newman (USA)
Na dravé horské říčce Lieseře u rakouského města stva je po resignaci dr. Václava Jíry dosavadní
10.1 vt.; 200 m Plummer (USA) 20,9 vt.; 400 m Spittalu probíhalo (stejně jako už v r. 1963) v první ústřední trenér J. Marko.
Cassel (USA) 45,9 vt.; 800 m German (USA) 1:46,8 polovině srpna IX. mistrovství světa ve vodáckém — Organizační výbor' olympijských her v Tokiu
min.; 1.500 m: 1. Grelle 3:39,3 min., 2. Ryun (oba slalomu, které skončilo opět vítězstvím vysoce fa- oznámil, že OH přinesly čistý zisk 700 miliónů jenů
USA) 3:40,4 min.; 10.000 m Dutov (SSSR) 28:22,0 vorizovaných východoněmeckých representantů. Ti (700.000 liber šterlinků). Hlavní část zisku vynesl
min.; 110 m přek.: 1. Davenport 13,5 vt., 2. Lind- pak na místo 7 zlatých z r. 1963 se museli spokojit však film "Tokijská olympiáda". Výbor prohlásil,
gren (oba USA) 13,7 vt.; 400 m přek. Cawley (USA) "jen" s 5, neboť tentokrát byli jejich velkými sou- že použije peněz k vytvoření fondu pro výstavbu
50.2 vt.; 3.000 m přek. Kudinskyj (SSSR) 8:31,8 peři Čechoslováci, kteří tu získali 3 tituly mistrů sportovních zařízení pro olympijská sportovní odvětmin.; 4 x 100 m SSSR 39,3 vt.; dálka: 1. Boston světa a obsadili dalších 5 druhých míst.
ví v Japonsku.
(USA) 8,21 m, 2. Ter Ovanesjan. (SSSR) 8,02 m,
Sirotková s Janouškem se stali mistry světa ve — V zahajovací den belgických lehkoatletických
3. Barfcovskij (SSSR) 8,00 m; výška: Brumel a Bol- smíšených kanoistických dvojicích, trojice: Beneš, mistrovství v Bruselu zaběhl světový rekordman na
šov (oba SSSR) 2,18 m; trojskok: 1. Zolotarjev Pospíchal a Vočka vyhrála finálový závod mistrov- 3.000 m překážek a olympijský vyítěz této discipliny
(SSSR) 16,50 m, 2. Walker (USA) 16,34 m; tyč: ství světa soutěže kanoistických hlídek jednotlivců, Belgičan Gaston Roelants nový světový rekord 8:26,4
1. Blizněcov (SSSR) 4,95 m, 2. Chase 4,90 m, 3. a na nej vyšších stupních mistrů světa stála i kanoi- min., když zlepšil o 3,2 vt. vlastní světový primát.
Pennel (oba USA) 4,90 m; koule Matson (USA) stická hlídka dvojic: Kalaš-Brejcha, bři. Pollertové — V době, kdy statisíce návštěvníků z celé Evropy
20;27 m; kladivo Klim (USA) 70,36 m; disk: 1. a bři. Měšťanové. .
trávily svou dovolenou na Adriatickém pobřeží ItáWeill (USA) 58,66 m, 2. Buchancev (SSSR) 57,88
lie, sešla se v italském středisku zimních sportů v
•m, 3. Silvester (USA) 57,30 m; oštěp Lusis (SSSR)
Cervinii na svahu Matterhornu světová lyžařská eliKodeš
připomíná
Cocheta?
85,68 m. - Překvapení: vítězství Blizněcova ve skota, aby se pokusila o překonání rychlostního světoku o tyči, vítězství SSgR ve štafetě na 4 x 100 m a
vého rekordu na lyžích, jehož držitelem je od mitřetí místo diskaře Silvestra. USA vyhrálo 11a SSSR
nulého léta výkonem 174,757 km/hod. Ital Luigi di
rovněž 11 disciplin.
Čs. tenisté mají v posledních sezónách přece jei Marco. Zůstalo však jen při pokusu, neboť po týdenních bojích byl konečný stav tento: 1. L. LeitObhájce Newyorské trofeje našel v USA přemožitele tbčas možnost startovat na větších mezinárodmcl ner (Německo, mistr světa v alpské kombinaci)
urnajích, a to se zračí i v jejich výkonech. P<
ičasti Javorského s Holečkem v semifinále evrop 172,744 km/hod.; 2. B. Alberti (Itálie) 172,413; 3.
kého pásma Davisova poháru dosáhl nyní čs. teni Mussner (Itálie) 172,084 km/hod. A právě tohoto
Fotbalisté pražské Dukly, kteří se stali už čtyři- lalšího úspěchu, když se Kodeš, Laudin a Stoce: třetího borce, Itala Mussnera, stály pokusy život.
krát za sebou absolutními vítězi mezinárodního mi- tali po jednoroční přestávce podruhé v 16tileti Mussner měl v tempu přes 100 km/hod. těžký pád
strovství USA (když od svého prvního startu v r. listorii neoficiálního mistrovství Evropy tenisovýcl a po převozu do nemocnice zemřel. Před nehodou
1961 sehráli 15 zápasů:. 11 vítězných a 4 remisy, se uniorů vítězi .Galeova poháru. Po vítězství v Até vedl v celkové klasifikaci, byl však-pak překonán
scórem 54 : 13), prohráli prvé finálové utkání letoš- lách nad Polskem- 4 : 1 a Řeckem 3 : 2, zvítězili Če Němcem Leitnerem.
ního ročníku soutěže na Randall-Island stadiónu v :hoslováci v semifinále ve Vichy nad Maďarsken
New Yorku s předním polským teamem Polonií By- 1:2 a ve finále nad vysoce favorizovaným teamen
tom 0 : 2 a dostali se tak do situace ne zrovna zá- 5SSR rovněž 3 : 2.
viděníhodné. Obě branky padly z přihrávek po naDržitel stříbrné olympijské medaile v běhu n;
Čs. hráčem číslo jedna byl 191etý Jan Kodeš, (
řízených nepřímých trestných kopech (v 60. a 75.
:terém francouzský i italský tisk psaly v superlati 1.500 m Josef Odložil je stále ve vynikající formě
minutě), zatímco Dukla sama nevyužila ani jedné
'ech. Redaktor L' Equipu napsal: "Do tří let bud< Ve švédském městě Vaesterasu vyhrál mezmárodn
z mnoha velkých brankových příležitostí. V 80. minit ČSR tak silné mužstvo v soutěži dospělých, jakc závod na 2.000 m v novém nejlepším světovém časi
nutě byl levý křídelní útočník Jelínek sám, před
ná dnes Španělsko. Kodeš je velký talent, připomí letošní sezóny za 1:4,1 min., což je výkon o 0,9 ví
polskou svatyní, obešel i brankáře, ale jeho střela
lající svým způsobem Cocheta - dovede předvídat lepší, než jakého letos dosáhl držitel světového re
šla vedle tyče opuštěné polské branky.
kordu Michel Jazy. Škoda jen, že Odložil neměl 1
:o soupeř zahraje a podle toho umisťuje míče."
12.000 diváků si přišlo na své, neboť v klaSkvělou úroveň v závěrečném utkání SSSR - ČSI tomto běhu vážnějšího soupeře, který by ho donu
sickém souboji vidělo živou a rychlou hru, sportov- re Vichy měla čtyřhra, ve které čs. dvojice Kodeš til ještě k rychlejšímu finiši. Zdá se, že je (stejn
ní střetnutí pěkné úrovně, bohaté na dramatické Stočes deklasovala sovětský pár Ivanov-Korotkoi jako diskař Daněk, který nyní hodil v rakouskén
momenty. O vítězství Poláků, kteří v semifinále 1:2, 6 : 3 a 6 : 1 , když se jí podařil skvělý nástup. Celovci 62,12 m) dobře připraven na blížící se boji
soutěže vyřadili Newyorský výběr 3 : 0 a 2 : 1 , roz1. ročníku Poháru evropských národů v Římě, kd<
hodlo nadšení, rychlá hra a pohotová střelba, které
však asi bude ČSR bojovat jen o 3. místo ve skupi
KOLIK VSTŘELIL BICAN BRANEK?
slavily úspěch nad vyspělou technikou pražského
ně, neboť favority na postup d 0 stuttgartského fi
mužstva, jehož slabinou byl útok. Přesto však PraPod tímto názvem vy- ně pak o jeho zážitcích v nále Evropského poháru jsou družstva Polska a Záp
žané udávali po většinu utkání tempo hry a při tro- cházelo v ústředním tis- mužstvu Slávie. Z připo- Německa.
chu štěstí mohli hrát alespoň nerozhodně.
kovém orgánu čs. tělový- jené bilance vysvítá, že
Polonii Bytom stačí nyní k získání trofeje hrát v chovy "Sport" na osm v
barvách
"červenobíHLAS
D O M O V A
odvetě nerozhodně. Podle nových stanov nerozhoduje pokračování
vyprávění lých" dal Bican za 11 a
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
o vítězi po dvou utkáních brankový poměr, nýbrž jednoho z nejpopulárněj- půl roku 1.028 gólů!
Adresa: Hlas domova,
jen body. To znamená, že kdyby např. Pražané zví- ších čs. fotbalistů, Pepy
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
tězili v odvetě rozdílem jednoho gólu, bylo by toto Bicana, o jeho kariéře.
V r. 1937 dal 31 branek,
Telefon: 42-5980
druhé finále prodlouženo o 15 minut. Kdo v této Čtenář se tu dověděl, jak o rok později 58, pak 69 »ŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
čtvrthodince bude úspěšnější, stane se vítězem tro- začínal Bican ve Vídni, a v roce 1940 111. Další
jednotlivý výtisk s 2/-.
feje. Jestliže však by těchto prvních 15 minut boje jak dostal ve Slivenci u sled branek: 98, 103, 93, PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž předskončilo nerozhodně, utkání bude prodlouženo o dal- Prahy formálně asyl a 106, 99, 99, 96 a 65, což )latné, tj. austr. £ 2 / 8 / - nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ší čtvrthodinku, a jestliže ani pak nepadne rozhod- mohl se v r. 1938 stát čs. je něco přímo fantastic- ikvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
nutí, určí držitele "Newyorské trofeje" los.
státním občanem, a hlav- kého.
do různýeh zemí sdělíme na požádání obratem

Galeův pohár do ČSR
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