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Umíráček v Saigonu ?
Agonie Vietnamu začala dávno předtím, než se na scéně vynořili záškodníci komunistického Vietkongu. Začala v době francouzské koloniální éry,
pokračovala v době císaře Bao Daje, zdánlivě vrcholila u Dienbienfu a
přežila i zpackanou operaci v Ženevě.
Tenkrát, po ženevské konferenci, se zdálo, že je opravdu po všem a že
chybí jenom umíráček úplného komunistického převzetí.
Ale přišel Ngo Dinh Diem a alespoň na čas dokázal, co vypadalo ne
možné. Zdálo se, že pacient utekl hrobníkovi z lopaty a že se uzdravuje.
Místo toho teď všechno začíná nasvědčovat tomu, že bylo jenom prodlou
ženo jeho umírání.
Osud Vietnamu a je bezpečně účinné v dosud připravenost těch států
ho obyvatel patří k nej- zaostalých částech světa. mu pak bere možnost k
tragičtějším
případům Není těžké vysvětlit, přímějšímu útoku zven
čí.
doby, v níž není o tra proč.
Je možné, že už z to
Poměrně vysoká život
gedie nouze. Patří však
také k nejpoučnějším ní úroveň vyvinutějších ho faktu přišli někteří
případům období, jehož států bere komunismu lidé na to, že vojenská
každý nový den přináší základnu, z níž by re síla je všechno, co je
důkazy omylů dnů před krutoval armádu pro třeba k potírání komu
vnitřní rozvrat. Vojenská nistické expanse. Mají
cházejících.

ovšem pravdu jenom
částečně. Co platí pro
jednu část světa, neplatí
pro druhou. Meč stačí
jenom tam, kde už dáv
no nebyla nouze o chle
ba.
Chleba bez meče
Jako se mýlí ti lidé,
kteří se domnívají, že k
obraně proti komunismu
stačí jenom meč, tak se
také mýlí ti jejich od
půrci, kteří tvrdí, že k
tomu stačí jenom chleba.
Chleba, t. j. slušná ži
votní úroveň, stačí snad
jenom v těch místech,
kde útok ještě nezačal
(Pokračování na straně 2)

Meč bez chleba
Oslavy Slovenského národního povstání
Jedno se zdá být jas
né. Komunistické pod
vratné metody přestaly
Výročí 20 let od vypuknutí Slovenského národního povstání přivedlo
působit v hospodářsky
vyspělejších společnos do Banské Bystrice hlavu jedné poloviny komunistické části světa, Nikitu
tech, ale jsou dále ne- Chruščova. Jak je dnes už příznačné, bojoval na řečnické tribuně na
dvou frontách.
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Zrada na Slovenském povstání
Rada svobodného Československa vydala k 20. vý
ročí Slovenského národního povstání delší provo
lání, v němž uvádí některé zajímavé údaje z to
hoto “vyvrcholení jednoho z hlavních úsilí II. čs.
odboje pro obnovu Československa”.
Povstání na Slovensku bylo dlouho a důkladně
připravováno především Slovenskou národní radou
ve spolupráci s čs. vládou v Londýně, která o tom
informovala spojenecké vlády. V jeho počátcích se
mělo zúčastnit asi 70.000 vojáků a 3.000 partizánů, kteří vydrží německý nápor až do příchodu
spojenecké pomoci. O tu volali povstalci již v
prvých dnech bojů.
Američané poslali jen symbolickou pomoc — tři
letadla s léky, hazukami a municí ze základny v
Itálii — , aby dokázali, že by pomohli, kdyby podle
ujednání v Teheráně podstatně pomoci směli. So
věti naproti tomu opakovali recept vyzkoušený na
povstání ve Varšavě. O situaci byli podrobně in
formováni delegáty Slovenské národní rady, vysla
nými do Moskvy měsíc před vypuknutím povstání
a pomoc přislíbili. Pak ji však neuskutečňovali, pro
tože slovenští komunisté neměli v začátcích povstá
ní situaci v rukách tak, aby z ní mohl komunismus
těžit. Na spoustu urgencí čs. vlády, aby Rusové
přepravili na Slovensko 2. paradesantní čs. brigádu,
vycvičenou v SSSR, odpovídali výmluvami na změ
nu bojových dispozic, na počasí a technické pře
kážky. Po 14 dnech plných vytáček trvalo celých
45 dní, než se tato brigáda (1.739 mužů s 248 tu
nami bojového materiálu) dostala na Slovensko.
Zato političtí komisaři, komunističtí exponenti čs.
emigrace v Moskvě a sovětští partizáni byli posíláni
včas. V čelo zřízeného Hlavního štábu partizánského
hnutí v Československu poslal Ústřední výbor ko
munistické strany Ukrajiny, jehož prvním tajemní
kem byl Nikita Chruščov, plukovníka Osmolova a
jako jeho zástupce poslance J. Švermu.
Na urgencí čs. vlády ze 4. září 1944, aby Sověti
poskytli slíbenou pomoc povstalecké armádě jako
daleko účinnějšímu bojovému útvaru, odpověděl zá
stupce ministra zahraničí A. Vyšinský až 22, září :
“Sovětská vláda učinila příslušná opatření, aby by
la poskytnuta pomoc slovenským partizánům a slo
venským vojákům a důstojníkům, kteří se k nim
připojili.”
Sovětská zrada na povstání pak pokračovala a je
jím výsledkem bylo předčasné potlačení povstání
28. října 1944 a jeho přechod k méně účinnému a
hůře organizovanému systému boje partizánského.

Amerika a kapitalisté
byli sice první na tapetě,
ale Rudá Čína si odnes
la takové boule a šrámy,
že je pro předvídatelnou
budoucnost jisté, že roz
tržka mezi Pekingem a
Moskvou nebude zhoje
na za Chruščovova ži
vota.
Pro císaře pána
Československá vláda
s Novotným v čele při
pravila Chruščovovi tri
umfální přijetí. Sloven
ské noviny předpovída
ly, že se do Banské Bys
trice sjede na 150.000
lidí.
Banská Bystrica sama
se dávala horečné do les
ku. Pražský rozhlas po
pisoval, jak byl dokon
čen stadion pro 10.000
lidí, jak se narychlo kla
dou nové chodníky, upravuje městský park.

"kdo zná dnešní bezvý
chodné stravovací mož
nosti . . .” Ale bylo tam
posláno 65 polních ku
chyní a bylo i pivo.
Předehra sjezdu
Toto vše nebylo tak
důležité, jako co se při
hodilo před sjezdem a
v rámci jeho příprav.
Bratislavská
televize
např. vysílala životopis
Karola Šmidkeho, ve
doucího KSS v době
povstání. V rámci pro
gramu
vzpomínal na
Smidkeho i dnešní vylo
žený revizionista L a c o
Novomeský.
Slovenský
Kultúrny
život začal uveřejňovat
výňatky z knihy jiného
propuštěného "buržoazního nacionalisty” Gus
tava Husáka, někdejší
ho pověřence vnitra za
košické republiky.
Je to odvážný politic
ký podnik, jestliže si uvědomíme, že Husákova
kniha se jmenuje "Svě
dectví o Slovenském ná
rodním povstání”.

Dokonce i tepna pov
stání, letiště Tri duby,
je opravováno.
Malá poznámka propagandistům přece jen
ujela.
Bystrica čeká
spoustu návštěvníků, a (Pokračování
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Je pravda, že jsme měli už tehdy dost
ností dozvědět se o všem, co vyšlo najevo na
XX. sjezdu Komunistické strany SSSR a po
něm. Někteří buržoazní novináři už předtím
vyvraceli opodstatnění těchto (stalinských monstreprocesů -pr.). Ale protože tyto zprávy při
cházely z nepřátelských pramenů, nevěřili jsme
jim, považovali jsme je za zlomyslné pomlou
vání prvního státu dělníků a rolníků. Bylo by
však bývalo nejlepší, kdyby všechny komunis
tické strany byly viděly Sovětský svaz v pra
vém světle, a kdyby byly pomocí Kominterny
pomohly sovětským soudruhům zbavit se Sta
lina. Dnes už se to napravit nedá. Dnes už
jen můžeme konstatovat, hořce konstatovat, co
se stalo : z úcty k historii (kterou také Stalin
zfalšoval), pro její správný výklad bychom
měli Stalina a jeho celý systém (o němž víme,
jaký byl) beze zbytku odhalit a navěky zatratit.
J. T., dělník ze Zvoleně, v Kultúrnem ži
votu 32/64.

PŘÍMKA A KRUH
V našem krátkém domácím zápase s komunisty
použil kdysi někdo kruh k ilustraci politického roz
dělení na levici a pravici. A řekl, že postupuje-li
se z výchozího místa na jedné straně doleva a na
druhé doprava, nej extrémnější levice a nejextrém
nější pravice se sejdou v jednom bodě. Morálka :
v praktickém životě není valného rozdílu mezi ko
munismem a fašismem.
Živý důkaz oné “demagogické poučky” posledních
záchvěvů československé demokracie chyběl předev
ším proto, že se dravému a expansivnimu komu
nismu nedostávalo srovnávacího protějšku dravého
a rozpínavého fašismu. Po porážce Hitlerova Němec
ka a Mussoliniho Itálie zůstaly pouze dva neduži
vé vzorky fašismu — Španělsko a Portugalsko.
Jenom lidé, kteří pamatovali a zažili fašismus i
komunismus v plné síle, věděli, že extrémní pravice
a extrémní levice scházejí se v praxi opravdu jen
v jednom bodě.
V teorii se ovšem kruh narovná a stane se z něj
přímka, jejíž nejzazší body jsou si tak vzdáleny,
jako Nietsche a Karel Marx.
V praxi se však kruh stane zase kruhem a dva
vzdálené body splynou v jeden.
Čím je to, že osud občana, postiženého jednou
z těch “blahodárných” ideologií, podobá se jako vej
ce vejci osudu občana, postiženého jejím teoretic
ky nej vzdálenějším protějškem?
Vysvětlení spočívá v tom, že obě dvě ty ideolo
gie mají jednu společnou vlastnost. Obě jdou, každá
za svou vlastní vidinou. Obě podřizují té vidině ab
solutně všechno. Význam národa či lidstva jim obě
ma zastírá význam jednotlivého lidského života. Obě
si pracně vyrobily ve jménu národa nebo lidstva
neprodyšné ospravedlnění k úplnému přehlížení lid
ských práv.
Výsledek je vždycky totožný — totalitní stát, v
němž je štěstí jednotlivce a celé generace podříze
no pomyslnému štěstí generací příštích.
V těsné blízkosti Austrálie žije diktátor, který vy
padá jako ideální příklad “poučky o přímce a kru
hu”. Jeho styky s domácími komunisty jsou vzorné,
jeho vztah ke komunistickým zemím nejvřelejší, je
ho, podpora komunistické mezinárodní politiky té
měř úplná, jeho hospodářství řízené jako jeho “de
mokracie” a jeho expanse skrytá a záškodnická, přes
ně podle pekingských osnov.
Na druhé straně se nedá popřít, že ten diktátor
nepracuje s “mezinárodním proletariátem”, ale s
místním, do extrému vyhnaným nacionalismem, že
nepodléhá ani Pekingu, ani Moskvě a že jeho vidina
je velká Indonésie, ne světová revoluce. “Dekaden
ce Západu”, říká Sukarno, “spočívá v tom, že dnes
postrádá muže s vizí, muže jako Hitler a Mussolini.”
Bude nám ovšem vysvětlováno, že Sukarno dělá
jenom, co musí, aby stmelil dohromady nový národ,
tak jako nám bylo mnohokrát vysvětlováno, že jsou
komunistické koncentrační tábory ospravedlnitelné
nutností industrialisace zaostalých zemí.
Je-li tomu tak, pak ovšem Hitlerovo počínání by
lo ospravedlnitelné hospodářským zbídačením náro
da, neschopného platit válečné reparace.
Co je tedy Sukarno? Komunista? Fašista? Těžko
říci, když se dva body spojí v jeden. Ale je oprav
du tak strašně důležité, abychom měli každého ty
rana v ideologicky správné škatulce? Je opravdu
tak hrozně důležité zjistit, do jaké míry se fašismus
v praxi liší nebo neliší od komunismu?.
Není. Ale je důležité, abychom byli ve střehu
vždycky, když se najde člověk nebo skupina lidí,
kteří z jakýchkoliv důvodů věří, že jedině oni vě
dí, co člověk potřebuje ke štěstí a kteří jsou mu
to štěstí ochotni nacpat do krku, ať chce nebo
nechce.
V té chvíli totiž je tyranie na cestě a málo zá
leží na tom, pod jakým praporem.
—br —
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UMÍRÁČEK V SAIGONU ?
(Pokračování se str. 1)
a kde je tedy ještě dost
času k vytvoření hospo
dářských předpokladů,
které zvyšují okolnost
proti komunistické ne
moci.
Místo jako Vietnam
potřebovalo obojí. Po
třebovalo chleba, nebo
spíše rýži, aby lidé měli
co bránit, a potřebovalo
meč, t. j. vojenský štít,
za nímž by byl získán
čas k provedení reforem,
které by mu ten chleba
daly.

Diem se zřejmě dom
níval, že boj proti ko
munismu může být ve
den jedině železnou pěs
tí na bojišti a pevnou,
tj. diktátorskou rukou
doma. Jeho nástupce ge
nerál Khanh došel, k po
dobným závěrům a na
konec možná také dojde
k podobným koncům.
Zjistilo se, že meč
nestačí bez chleba, chle
ba bez meče a obojí bez
lidské svobody. Vyhla
dovělý vesničan chtěl
především jíst. Najede
ný měšťan chtěl však ta
Chleba, meč a svoboda ké svobodu.
Ve Vietnamu se kladl
Poučení tonkinského
dlouho důraz hlavně na
zálivu
vojenskou sílu, ale v
Kde na světě by se
poslední době došlo,
hlavně zásluhou Spoje našel lepší důkaz toho,
ných států, i na chleba. že k řešení dnešních
Tak se ve Vietnamu se problémů prostě neve
šel meč s chlebem, ale dou krátké, přímé a jed
jak se ukázalo, ani to ú- noduché cesty, než ve
Vietnamu?
plně nestačilo.
Jak Ngo Dinh Diem
zjistil příliš pozdě, ve
vietnamské rovnici byly
více než dvě neznámé.
V úvahu přicházel také
element lidské svobody.

Před několika málo
dny zaútočila americká
letadla proti cílům v ko
munistickém
Severním
Vietnamu, který je po
važován za hlavní zdroj
síly Vietkongu. Odpo
věď komunistického svě
ta byla mírně řečeno za
křiknutá. Spojené státy
získaly velké mezinárod
ní vítězství a my jsme
si s uspokojením zopa
kovali, že toto je jazyk,
jemuž komunisté nejlé
pe rozumějí.
Jaká však je situace
jenom několik týdnů
po tom velkém vítězství?

měli bojovat proti ko
munistickému nebezpečí,
vraždí jeden druhého v
ulicích, protože jsou
různého náboženského
přesvědčení. Protikomu
nistický nebo alespoň
neutralistický režim pro
to nelze docela vyloučit.
Znovu, jako po Dienbienfu, člověk čeká, kdy
se ozve závěrečný umí
ráček.

Zhouba předsudků

Zbývá nám však útě
cha všech správných po
uličních politiků, kteří,
až dojde k nejhoršímu,
kývnou vážně hlavou a
prohlásí zasvěcené, že
nám to ti Američani v
tom Vietnamu zase za
traceně zpackali. - kw -

Režim generála Khanha byl podlomen a po
několika dnech napros
tého chaosu se v ome
zené míře udržel jen
proto, že za něj není
náhrada. Lidé, od
nichž se očekává, že by

Před sebou, zjednodu
šený a v kostce, máme
hlavolam chleba, meče,
lidské svobody a před
sudků. Jenom odpovědi
a řešení nám chybí.
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Chruščov, jak ze ještě dřív, než dostaly
každého
poučí ba i so od povstalců rozkazy k
Její thezí je, že pov
boji.
větská
historie.
stání vypuklo proti přá
Jejich
nepřítomnost
Jak začalo povstání
ním a direktivám tehdej
zavinila částečně strašli
LÉKÁRNA
ší Slovenské národní ra
O začátku povstání se
dy na přímý rozkaz so rozhodovalo 13. srpna vé ztráty I. čs. armádní
MARKOV’S
větských velitelů ukra 1944 na schůzi předsta ho sboru na Dukle.
Pharmacy
Kultúrny život není ojinské fronty.
vitelů slovenské armády
144 Elgin St.
samocen
v přehodnocení
Hlavním
politickým a partyzánského elemen
CARLTON, N.3, Vic.
povstání.
6. srpna vyšel
Telefon: 34-3700
důstojníkem této fronty tu.
Mluvíme česky
článek v časopise Směna,
nebyl nikdo jiný než
Slovenskou
armádu
který také tvrdí, že uzastupoval podplukovník
krajinský štáb partyzán
G o l i a n, komunistické
ského hnutí, podporova
jednotky jejich politruk
ný Gottwaldem z Mosk
Veličko.
Husák píše:
vy, "neviděl situaci na
"Akce sovětských party
Slovensku správně a svo
SKLEPNÍ PROBLÉM
zánů, připravovaná ze
V polovině března zjistil jeden z obyvatelů Sovětského svazu, byla jí přenáhleností odsou
domu, že má ve sklepě promáčenou zásobu akce paralelní. Její orga dil předem Slovenského
uhlí. Poněvadž bylo nebezpečí zatopení všech nizátoři nevěděli, co se povstání k nezdaru . . .”
Zatratit Stalina
sklepů, žádali jsme OPBH v Praze 1 o vyslá na Slovensku děje, ani
ní instalatéra. Na neustálé urgence domovní co dělá Komunistická
Kultúrny život také okomise však stále nepřicházel, až teprve asi strana Slovenska.”
tiskl ve svém 32. čísle
za měsíc to přišel "okouknout” — a prý se s
Podplukovník Golian
tím nedá nic dělat. Nezbylo tedy nic jiného, na schůzce žádal, aby dopis čtenáře - přísluš
níka KSS, který se ohra
než aby se nájemníci dohodli, že budou stří Veličko nezačínal vážné
zuje proti stalinistům,
davě denně vynášet vodu ze sklepa. Zpočátku akce bez souhlasu slo
kteří dosud působí ve
jsme vynášeli 12 věder, později v červnu da venského vedení. Velič
veřejném životě.
leko víc.
ko slíbil, ale pak dostal
J. T., dělník ze Zvo
Přicházely mnohomluvné komise. Jedni tvr za tři dny příkaz z Ky
leně, polemisuje s Ru
dili, že jde o spodní pramenitou vodu, druzí jeva začít operace.
dým právem, protože ja
usuzovali na vodu kanalizační, jež prochází
Zpravil o tom slovenko "mladý komunista”
zeminou a je tedy filtrovaná. Nechali jsme ské vedení a prohlásil,
cítí, že právě oni jsou
udělat dva chemické rozbory, které ukázaly, že nemůže otálet s vět
nejen oprávněni klást ože jde o vodu užitkovou z vodovodní roury.
šími akcemi déle než do tázky (o podstatě Stali
Vzdor tomu rozpory v názorech trvaly a nik 20. srpna 1944.
nova režimu -pr.), ale
do nechtěl začít kopat, aby prasklou rouru
O 2 divize méně
"jsou povinni si je
nalezl.
Golian tehdy byl na klást”.
Asi bychom čekali dodnes, nebýt F. Vlacha,
Řešení jeho dilemnatu
"služební cestě” po po
pracovníka Obvodního stavebního podniku v
sádkách, kde zjišťoval je na první straně v rá
Pštrossově ulici. Z vlastní iniciativy si přišel
jejich spolehlivost. Před mečku. Letošní oslavy
závadu prohlédnout. Bez velkých řečí se pustil
časný rozkaz z Kyjeva Slovenského povstání v
do hledání a zakrátko se pustil do kopání.
nakonec
způsobil, že Banské Bystrici nemohly
Během dvou dnů závadu odstranil... V na
Němci mohli odzbrojit být pro předáky hnutí
šem domě je opět klid.
Práce, 10. 7.1964
- tp dvě plné slovenské divi radostné.

(Pokračování se str. 1.) Nikita

-Naše rovy-

České ochotnické divadlo v Melbourne
oznamuje krajanské veřejnosti, že vstupenky
na divadelní představení

Dobrou noc, Patricie
12. září 1964 v National Theatrette,
316 Toorak Rd., South Yarra
JSOU VYPRODÁNY!
Reservovaná místa budou samozřejmě
k disposici u pokladny
HLEDÁ
SE
Miroslav M A L Ý, pocházející z Kladna v Čes
koslovensku, později bydlící v Dubbo a Surry
Hills, NSW. Kdokoli zná jeho pobyt, nechť to
laskavě sdělí na adresu : J. E. S. North, Solicitor,
179 Brisbane St., Dubbo, NSW. Jde o záležitost
v zájmu hledaného.

VELKÁ

VÝSTAVA

THE ROYAL MELBOURNE

SHOW 1964
17. — 2 6.

září

1964

Royal Showgrounds, Epsom Rd., Ascot Vale

NENECHTE

SI

JI

UJÍT!

Otevřeno denně od 9
hod. ráno do 10 hod.
večer (s výjimkou
čtvrtku 17. 9., kdy je
otevřeno jen do 5 hod.
odp.) Na výstaviště se
dostanete snadno vla
kem, elektrikou nebo
autem - spousta taxi
k disposici
BISTRO — STUDENÝ BUFFET —
PEČENÉ NA ROŽNI —
OBČERSTVENÍ VŠEHO DRUHU

Tisíce zvířat ve stovkách druhů k shlédnutí
KONĚ, HOVĚZÍ DOBYTEK, PRASATA
OVCE, KOZY, PSY, KOČKY, DRŮBEŽ

V aréně můžete vidět denně předvádění vybra
ných zvířat
Nejmodernější zábavní park, veselá představení
Ukázky krásných žen na módních přehlídkách
The Sun Show Girls, The Marching Girls
Závody velkých a silných mužů — Rodeo (ceny
£2.000) — Hrůzostrašná představení — Světový
šampión ve šplhání na stromy — přetahování —
Šampionáty ve střihání ovcí — Závody na koních
VSTUPNÉ
děti 2/-, rodinná vstupenka (pro
2 dospělé a 4 děti) 15/-.
CELÁ RODINA MÁ MOŽNOST SHLÉD
NOUT VÝSTAVU POHODLNĚ Z VY
HLÍDKOVÉHO VOZU

LETOŠNÍ VÝSTAVA BUDE ZE VŠECH
DOSUD KONANÝCH NEJLEPŠÍ
DOPŘEJTE SI JEJÍ NÁVŠTĚVU!

Melbournská hospodářská výstava skýtá zvláště
přistěhovalcům mimořádnou příležitost poznat hlavní zdroje a možnosti, které nabízí jejich nová zem.
Na 75 akrech výstaviště mohou vidět v největším
pavilonu na světě 1.100 ovcí, 1.000 koní, 1.600 kusů
hovězího dobytka, 3.000 psů, 2.000 kusů drůbeže,
1.200 holubů, 500 různých ptáků, 500 kusů vepřo
vého bravu. 100 koz, 400 koček atd.
Výstava je nanejvýš zajímavá pro všechny. Far
máři předvádějí své nejlepší kusy domácího zví
řectva a současně se učí nové pracovní a řídící me
tody. Jejich ženy vystavují ve zvláštním pavilonu
výšivky, kuchařské umění atd. Všem dětem dává
výstava příležitost k nezapomenutelnému povyraže
ní v moderním zábavním parku a k poučení na celé
výstavě. V areně můžete sledovat např. divoké jízdy
na koni nebo na býku, jinde zas módní přehlídky,
či vystoupení členů jízdní policie na motocyklech,
prohlížet si velká akvaria, nebo výstavu květin, ochutnávat různé výrobky, obdivovat se domáckým
uměleckým pracem přistěhovalců různých národností
atd. atd. K podrobnému popisu všeho, co můžete
na výstavě vidět, by bylo třeba objemné knihy.
Přijďte se tam podívat!

7.9.1964
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— 16. srpna byl zahá
jen ve sjezdovém paláci
v Praze 4. evropský kardiologický kongres, které
ho se zúčastnilo asi 1.200
lékařů ze 40 zemí.
— Podle časopisu Demo
grafie (č. 3/1964) došlo
v minulém roce ke znač
nému snížení potratů. I
nyní však prý končí po
tratem každé třetí těho
tenství.
— Pražský rozhlas shrnul
vyhlídky na letošní žně
takto : “Nízké a řídké obilíčko u Košic a na střed
ním Slovensku valný vý
nos neslibovalo . .. Horší
je situace na severozápad
od Prahy, kde místy nezapršelo už od dubna. To
mu odpovídají výnosy.
Pohled na pole tam je ne
utěšený. Taková je tedy
situace. Nemůžeme nad
ní výskat radostí, ale ne
ní na druhé straně tak
zlá, jak se někde jeví z
místního pohledu.”
— Podle zpráv tisku se
projevuje nečekaně malý
zájem o studium na vy
sokých školách. Zatím by
lo přijato jen 83% oče
kávaného počtů poslucha
čů.
— Nedostatek zboží v
Československu láká k
pašování z ciziny. Dokazu
jí to nejen rozsudky nad
rakouskými turisty (viz
minulá čísla HD), ale i
např. sportovní zprávy!
Tak disciplinární komise
ústřední sekce čs. kopané
potrestala několik hráčů
Slovana Bratislavy, kteří
při nedávném zájezdu do
Rakouska “přehnali horli
vost” při nákupu levných
plášťů, tzv. “šusťáků”.
Po návratu domů byl vy
sloven dvěma známým
fotbalistům, Petru Molnarovi a Joklovi, zákaz vý
jezdu do zahraničí na do
bu jednoho roku a další
tři hráči - Pisarik, Horváth a Fill - dostali zá
kaz na půl roku s podmí
nečnou lhůtou do března
1965.
— V Michálkovicích v
ostravsko-karvínském re
víru se sesuly horní vrst
vy dolu, při čemž bylo
usmrceno 5 horníků.
— V Bratislavě zemřel
bývalý člen Slovenského
národního divadla, 721etý Roman Huebner.
— V Praze zemřel lékař
čs. olympijského výboru
MUDr. E. Mathe. (Byl
též s čs. výpravou na olympiádě v Melbourne).

STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Víc.
tel. 94 2260

— Domažlice připravují
na příští rok mezinárodní
sjezd dudáků.
— Opera Národního di
vadla v Praze uvedla na
Mezinárodním festivalu v
Edinburku
Smetanova
“Dalibora”,
Dvořákovu
“Rusalku”, Janáčkovy či
pery “Káťa Kabanova” a
“Z mrtvého domu” a Cikkerovo “Vzkříšení”.
— Aerotaxi čs. aerolinií
je dvoumotorové letadlo,
které pojme čtyři cestují
cí. Za jeden letový kilo
metr bez ohledu na obsa
zení letadla se platí 2.60
Kčs.
— Podle Lidové demokra
cie ze 6. srpna došlo v ně
kolika čs. pionýrských tá
borech k hromadným onemocněním. List uvádí
jmenovitě tábor u rybní
ka Jivák na Ňymbursku,
kde děti onemocněly úpla
vicí, dále hromadná one
mocnění v táboře v Mřetíně na Chrudimsku a ve
Starém Ransku u Havlíč
kova Brodu. Důvodem je
špatná hygiena a nevhod
né vodní zdroje.
— Na řece Ostravici se
staví 60 m vysoká pře
hrada, která má zachytit
vody v údolí mezi Smr
kem a Lysou horou. Vod
ní plocha má mít rozlohu
320 hektarů.
— Podle australských sta
tistik vyvezlo Českoslo
vensko do Austrálie v ro
ce 1963/1964 zboží za
£3,191.000 (proti £2,
768.000 v předcházejícím
obchodním roce). V téže
době z Austrálie dovezlo
zboží za £8,105.000 (v
předcházejícím roce £4,
683.000). Téměř celý do
voz z Austrálie činí vlna:
bylo to 24,179.000 liber
vlny za £8,002.000.
— Orgány veřejné bez
pečnosti zatkly dalšího
rakouského občana, který
“porušoval předpisy o oběhu zboží”: je to 30letý
vídeňský obchodník s

uhlím Karel Benda. S čs.
občanem Ivanem Buch
tou se dohodl, že bude z
Rakouska pašovat hodin
ky, nylonové' šátky a za
palovače a Buchta bude
toto zboží prodávat. Pro
pašoval pak asi 170 hodi
nek, 60 šátků a zapalova
če, čímž získal asi 60.000
Kčs. Buchta měl v rozpro
dej i zboží pomocníka v
kolegovi z hotelové školy
Miloši Zámečníkovi. Oba
prodávali pašované ho
dinky po 350 Kčs. Oba se
budou zodpovídat za svou
činnost před soudem.
— Z čs. rozhlasu se poslu
chači 8. srpna dozvěděli,
že do ČSSR dochází nyní
denně 30.000 pohlednic z
ciziny. Hlasatel konstato
val, že na rozdíl od dob
ne příliš dávných, kdy
“bylo nervovým otřesem
dostat z ciziny dopis”,
dnes prý už “každý píše
klidně a běžně a téměř
nikdo nemá třaslavý a ne
čitelný rukopis a nepíše
gramatické chyby!”
— 1. srpna byl otevřen
nový pohraniční přechod
mezi Československem a
Rakouskem a to u Nové
Bystřice.
Má odlehčit
přechodu u Českých Velenic, který býval přepl
něn.
— Bratislavský rozhlas
hlásil 6. srpna, že čs. or
gány vyhostily německou
státní občanku Annu
Buchtovou, která byla na
30denní návštěvě svých
příbuzných v Českém Tě
šíně, protože hovořila pod
vlivem nepřátelské pro
pagandy o návratu sudetských Němců a o.vracení
jejich majetku.
— V Brně zemřel 62letý
bývalý redaktor Lido
vých novin, později Svo
bodného slova, Jaroslav
Rejzek.
FEC/H
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OPATŘENÍ KÁRNÁ A JINÁ
Čtení hospodářských úvah a pokynů je ve svobodném světě většinou
nudné svou suchostí, svými čísly, mluvou ve zkratce. Zato čtení hospodář
ských zpráv a úvah v komunistickém státě — vysvětlování nezdarů a semtam i pokárání "vlastních řad” — skýtá často docela pěkné povyražení.
Aspoň povyražení takové, jaké prožívá zdatný borec při luštění křížovek,
nebo ten, kdo dovede ocenit výkon komunistického pisatele, sna
žícího se najít snesitelné výrazy a jinotaje, jimiž takovou úvahu presentuje
veřejnosti.
Oficielní
požehnání
Uvedeme
namátkou i mzdová praxe stát ak
tivní ekonomickou čin mu pak bylo uděleno
několik příkladů :
Pružnost v odměňování ností, nedílně spojenou s znova před krátkou do
řešením konkrétních vý bou. Rudé právo píše
Je dávno známo, že robně technických úko 10. července :
jednou z hlavních pří lů. Pružnější a diferen
"Na základě usnesení
čin komunistických po covanější přístup k od předsednictva vlády by
tíží je nezájem zaměst měňování umožňuje zej lo rozhodnuto o ustave
nanců na výsledcích prá ména zvýšení úrovně ní čs. komitétu pro vě
ce. Režim se proto chtě prémií a odměn. To vy decké řízení při Čs. vě
nechtě vrací ke "kapita žaduje především plně deckotechnické společ
listickým metodám”, kte přihlížet ke konkrétním nosti. Komitét bude or
ré v minulosti tolikrát podmínkám, potřebám a gánem pečujícím o roz
hlasitě
zavrhl:
platit úkolům jednotlivých voj vědeckého bádání v
podle výkonů zaměst podniků . . .”
oblasti vědeckého řízení
nanců a podle výsledku
a uplatňování všech po
Okno do světa
hospodaření podniku.
krokových metod řízení
Tajemník
Státní
Do nedávna bylo v v praxi našich podniků
mzdové komise Jindřich Československu všechno i jiných institucí ... Je
Gráf to oznámil v Ru skoro nejlepší. Jedině ho úkolem bude sledo
dém právu (23. 7.) tím bratrskému Sovětskému vat zahraniční zkušenos
to krkolomným způso svazu byl dopřáván pra ti a dbát na jejich tvůr
bem :
videlný předstih.
čí aplikaci v podmínkách
"K posílení aktivní vý
V poslední době se ČSSR. Připravuje se též
roby hmotné zaintereso však začíná volat stále vstup komitétu do mezi
vanosti je nutno součas hlasitěji, aby se už ko národního komitétu pro
ně s prováděním řady nečně začalo sledovat, vědecké řízení.”
závažných mzdových ú- jak to dělají ve všech
Byl už ustaven pří
prav rozpracovat cesty, hospodářských oborech pravný výbor komitétu,
jak i v této oblasti pře "jinde, kde jsou úspěš jehož předseda má při
konat pozůstatky šablo- nější”. Někteří národo
léhavé jméno: prof. inž.
novitosti v přístupu, jak hospodáři to řekli do E. Vopička.
podstatně zjednodušit a konce už naplno: je nut
Kárná opatření
zpružnit celý systém i no sledovat pokrok ve
praxi odměňování. Místo vyspělých
kapitalistic
Jiným neduhem ko
dosavadního často ad kých státech. Za posled munistického hospodaře
ministrativně právního ní rok už byl dosažen ní je chybné plánování.
výkladu centrálních značný pokrok - v tom Jak se tam dělají hos
směrnic a zásad musí se sledování.
podářské plány, nadplány, protiplány, vstřícné
plány atd. musí už být
docela zřejmé i tomu
nejzatvrzelejšímu komu
nistickému straníkovi.
ných skandováním "Demolovat! Demolovat!”
vytvoří to pravé prostředí...
Přesto proběhne občas
novinami zpráva, že byl
Že teda vedem jen tak řeči? Tak to jste asi
někdo potrestán za fa
nebyli, holenkové, na našem vystoupení v Di
lešné údaje v hlášeních
vadle poezie v Ječné ulici, v Ticháči na Žižo plnění plánu. Ovšem i
kově, v Merkuru a jinde. Prý jsme tam udě
"tam nahoře” vědí, jak
lali nějaké výtržnosti, ale to může tvrdit je
"pravdivé” údaje se hlá
nom ten, kdo nerozumí moderně. Praskaly si
sí všeobecně, a tak ty
ce židle, to je fakt, ale víte, jakou cenu ta
tresty přistižených nejsou
ková tříska podepsaná souborem bude jednou
tak hrozné a neodvola
mít? . ..
telné.
Proč asi filmovali ve Francii právě partu,
Rudé právo se zabý
která přivedla lidi v sále k takovému nadše
valo 17. 7. podruhé týmž
ní, že zdemoloyali sál? No a to byl náš příklad.
případem "hospodářské
Jenže teď už jaksi nejsme. Ale zkušenosti
nekázně”:
máme, to teda jo!
"Ústřední komise li
Za bývalé HELLS—DEVILS vzkazuje —
dové kontroly a statisti
VOV”
ky projednala 3. červen
Večerní Praha nakonec vysvětluje, proč
ce 1964 odvolání odpo
HELLS—DEVILS "už jaksi nejsou”:
vědných pracovníků n.
p. Závody na výrobu
Vedoucí skupiny Evžen Fiala prý je noto
vzduchotechnických za
vým analfabetem a hlavně je bez pracovního
řízení Milevsko proti
poměru. Už v roce 1962 prý byl potrestán
rozhodnutí předsedy
místním lidovým soudem veřejnou důtkou pro
krajské komise lidové
vyhýbání se práci. Rovněž někteří další čle
kontroly a statistiky v
nové souboru prý chtěli žít jen z muziky, tj.
Českých Budějovicích o
byli "bez pracovního poměru”.
(Pokračování na str. 7)

Jak se dělá big-beat
"Večerní Praha” se rozepsala o jedné sku
pině big-beatu způsobem, který stojí za pře
tištění :
"Že to dá fušku a že se musí hodně cvičit?
Že musíte pořádně znát noty a vládnout svým
nástrojem? Naivkové! To asi neznáte nás partu
HELLS—DEVILS, tedy něco jako Pekelníci,
Pekelní ďáblové, tak nějak, kdybyste náhodou
nerozuměli. Pro big-beat jsou důležitější jiné
věci, abyste věděli....
To se ví, nejdřív musí být pohromadě parta.
Ovšem Miloš, Evžen, Jiří nebo Petr — to nic
není. Zato Reddy, Tony, Dany, Pete, nebo do
konce Bini Lane, to zní hned světověji, nepod
ceňujte to! Pak je dobré mít — teď myslíte
řádné oprávnění k veřejným vystoupením, ale
to by byl omyl. Důležitější je známý na pří
slušných kulturních institucích, a on už to ně
jak sjedná. Třeba tak, že uvede oficielně jiný
soubor, ten pak jaksi náhodou nemůže, nebo
od začátku odjede jinam — no a vy můžete
spustit.
Hlavní je získat si pověst. To se ví, oby
čejná muzika vás ke slávě nepřivede. Čím více
výtržností a cirkusu při vašich vystoupeních,
tím budete populárnější a mladí lidé se za vá
mi pohrnou. K tomu je dobré mít i poplaš
nou pistoli, která při řádění nástrojů podpoře-
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Krajané, pozor! Za oddychem a krásami vlasti!

Pan Domabyl byl doma

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

Bylo nebylo. Tak začínávala pohádka naší babičky. Věděla jsem, jaký bude její začátek, každá
mívala šťastný konec... Ale naše se liší od babiččiny. Bude skutečná. Má radostný začátek i
konec, je veskrze šťastná. Nejspíše proto, že je sladká. Jako med, jako cukr, jako milé pohla
zení. Její děj se odehrává v Československu, oné jedné, jediné zemi na světě, kde se hlavní by
Capitol House, 109 Swanston St.
tost naší pohádky rodí. Bělounké, malé figurky známé z kartové hry bridge : srdce, kára, piky,
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
kříže. Jejich nejdůležitější vlastností je sladkost. Jsou přece z cukru. I ostatních, příjemných
8. poschodí
Telefon 63-2231
vlastností mají hodně — nejlepší kvalitu, dobře se rozpouštějí, předkládáme je nejmilejším hos
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
tům... Mají své poslání, tyto menší (půlkilogramové) nebo větší (kilogramové) krabice cukru
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
bridge. Jsou milou pozorností, zvláštností, kterou rád přijme přítel, paní domu, maminka, man
v nutných případech telegraficky
želka... To už by tedy byl šťastný konec pohádky. Všechno dobře skončilo a dopadlo. Ale
ještě jedno, potřebné k happyendu vašemu, osobnímu : Zapamatovat si, že Koospol, Praha, vám chytil příliš zmlsané, by
vadov. In medias res:
zařídí, bude-li třeba, zaslání oněch sladkých figurek — cukru bridge.
ly občas oblaženy voní "Po dojetí prvních oČeskoslovenský svět, Praha, 25. 6. 1964 cím jídlem, a že jsme
kamžiků se začali čile
Tohle sacharinové re máznout nějakým "vlád
V jednom z čísel jsme
Když city zabouří
mohli vynechat bifteky rozhlížet a samozřejmě,
klamní říkání je zrovna ním prohlášením” k ně objevili obrázkovou re
Na téže straně si mistr a rostbífy, na které jsme že hned objevili buffet
tak neupřímně jako celý čemu a referátem ze portáž ze zájezdu Černé
Josef Vlach z Vlachova si za celý zájezd ne s plzeňským ...
obsah "Československé sjezdu Sudeťáků.
ho divadla, ve kterém kvarteta pochvaluje ja zvykli.”
A za necelou půlho
ho světa”, který je sice
jistá
členka divadla po kost československé za
Zbytek tvoří pele-meK zvlášť dojemné epi dinku už všichni umyti,
v Praze vydáván, ale ji
le. Něco dopíší redakto pisovala všechna "milá hraniční kuchyně: "A zodě došlo při příjezdu osvěženi a šťastni se pro
nak je vypovězen z pro
ři, něco dodají nadšení překvapení” na austral musíme se přiznat, že i krajanů z Ameriky do cházeli po malé terásce,
dejen novin podobně ja
naše žaludky, českou ku- pohraniční stanice Rozkrajané. Rohy vyplňují ském zájezdu.
(Pokračování na str. 7)
ko jeho anglicky psaný
neuznané
spisovatelky
protějšek Prague News
nebo buditelští básníci.
Letter.
Pro kulturně vyspělé
Když probíráme čísla
Karel
Janovský
i čtvrtkař Josef Trousil
publikum
se
konají
tohoto propagačního ča
a možná i fotbalové a odOrganizační výbor XVIII. olympijských her oznámil, že do data uzá bíjenkářské
sopisu, jeho stránky vo zvláštní zájezdy (polo
mužstvo.
denní)
"Po
stopách
věrky
se
k
olympiádě
v
Tokiu
přihlásilo
93
států,
což
je
pryní
olympijský
Jako celek jsou nejsil
ní jak touhou po vlasti
tak vepřovou s knedlí Franze Kafky”. Kultura rekord, neboť dosavadní rekord účasti měly olympijské hry r. 1960 v Ří nější veslaři (pak gymto není levná: "Cena při mě, kde startovali representanti 84 států. Očekává se však, že tento po nastky), neboť kromě dvo
kem.
Andrs - Hofman mo
počtu tří osob se zajiště čet bude několika dodatečnými přihláškami v posledním termínu ještě pře jice
hou se dobře umístit i
Jak písemně lákati
ním osobního auta 13 konán. Přihlášku sportovců Jižní Afriky Mezinárodní olympijský výbor ne další. — “Nejsilnější”
dolarů.
” K tomu už je přijal, protože olympijský výbor Jižní Afriky se nechtěl distancovat od sportovkyní je gymnastka
Recept na číslo Česko
Věra Čáslavská, nejsilněj
slovenského světa je jed zdarma přidán "odbor rasové politiky své vlády.
ším jednotlivcem světový
ný
průvodce
”
.
Československá výprava na XVIII. letní olympijské hry v Tokiu bude rekordman Ludvík Daněk.
noduchý. Zplundruje se
Od posledních olympij
Majetní to mají ještě mít asi 140 osob: 110 aktivních sportovců, 15 trenérů, tři lékaře, několik
nějaká knížka fotogra
ských
her v Římě byl za
rozhodčích,
maséra,
filmaře,
a
zbytek
budou
tvořit
vedoucí
čs.
výpravy
v
lepší.
Místo
za
Kafkou
fií s přírodními krásami.
znamenán v ČSR největ
K ní se dodá stránka, si zajedou na srnce nebo čele s předsedou Ústředního výboru čs. tělovýchovy Frant. Vodsloněm. ší vzestup ve dvou lehko
Konečná nominace 110 nebo plavců, aby splnili mu zaručovala účast na atletických soutěžích : v
kterou lze vždycky za- kachny.
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Čs. výprava na olympiádu
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aktivních sportovců bude
známa v druhém zářijo
vém týdnu, ale už dnes
si lze udělat dosti přesný
obraz o tom, kdo ziská le
tenku do Tokia.
Čs. representanti se sej 
dou jen jednou pohroma
dě : 24. září v pražské
Sportovní hale, kde složí
tradiční olympijský slib.
Odlet na tři skupiny je
stanoven tak, aby Čecho
slováci měli v Japonsku
nutnou 12-denní aklimatisaci před svým závodem.
První dvě letadla odstar
tují z Prahy 26. září. Jed
no se 63 pasažéry přista
ne v Phnompenhu, druhé
s 15 sportovci v Teheránu. Po dni odpočinku je
společnost Air France do
praví do Tokia. Druhá
skupina odletí z Prahy
30. září přes Rangún, a
třetí se zastávkou v Kalkutě odstartuje z Prahy
3. října.
Ve srovnání s výpravou
aktivních sportovců na po
slední olympijské hry r.
1960 v Římě není velký
rozdíl, neboť tehdy jich
jelo na olympiádu 118,
letos pravděpodobně 110.
Ovšem celá čs. výprava
do Říma byla tehdy dale
ko početnější, neboť kro
mě 118 aktivních sportov
ců jelo ještě 24 trenérů a
44 “funkcionářů”, na což
letos při velké vzdálenosti
nejsou peníze.
Od každého sportovce,
který chce získat letenku
do Tokia, se v ČSR vy
žaduje, aby vytvořil řadu
výkonů dobré evropské
úrovně. Nestačí tedy na
příklad u lehkých atletu

předepsaný olympijský li
mit, nýbrž musí dosáh
nout několikrát výkonu
lepšího, než je tento li
mit. Rozhodující je pocho
pitelně nakonec forma na
posledních závodech před
konečnou nominací.
Na olympijských hrách
r. 1960 v Římě získalo
ČSR 3 zlaté medaile (rohovník lehkého welteru
B. Němeček, veslaři V.
Kozák - Dr. Schmidt ve
dvojskifu a gymnastka
Eva Bosáková ve cvičeni
na kladině), 2 stříbrné
medaile (oštěpářka Dana
Zátopková a družstvo žen
ve sportovní gymnastice)
a tři bronzové medaile
(rohovník těžké váhy J.
Němec, zápasník B. Ku
bát a veslařská osma mu
žů).
Z těchto atletů budou i
v Tokiu s velkou pravdě
podobností startovat: rohovníci B. Němeček a J.
Němec, družstvo žen ve
sportovní gymnastice
(ovšem s řadou nových
gymnastek) a veslařská
osma mužů (rovněž s ně
kolika novými členy).
Olympijská v í t ě z k a
Eva Bosáková zanechala
už závodní činnosti a pů
sobí jako trenérka. Vítěz
ný veslařský pár KozákDr. Schmidt se rozpadl
(V. Kozák, který loni zís
kal na mistrovství Evro
py v Kodani zlatou me
daili, bude asi v Tokiu
startovat ve skifu), Da
na Zátopková už zanecha
la závodní činnosti a re
presentant v zápase řecko-římském Kubát není
ještě ve formě, která by

olympiádě v Tokiu.
Největší šanci na získá
ní olympijské medaile má
Věra Čáslavská, veslaři
Andrs - Hofman (dvojskif), z lehkých atletů diskar Ludvik Daněk, snad

hodu diskem a v běhu na
400 m (Daněk výkonem
64,55 vt. je světovým re
kordmanem, Josef Trou
sil časem 45,7 vt. patří k
nejlepším běžcům na svě
tě).
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Potřeboval jsem tenkrát narychlo napsat povídku.
Bylo vedro a přede mnou nevraživě ležel bílý pa
pír. Po několikahodinovém přemýšlení se mi poda
řilo zaplnit papír různými ornamenty, z nichž za
nejzdařilejší považuji jakousi parodii na bulharskou
lidovou výšivku. V sedm hodin mě konečně napadla
první zápletka, která se zdála způsobilá rozvinutí.
V osm hodin jsem poznal, že zápletka je přímo zna
menitá a že by se za ni nemusel stydět ani Mark
Twain. V devět hodin vyšlo najevo, že Mark Twain
se skutečně za tuto zápletku nestyděl a napsal ji
už před osmdesáti lety přede mnou. V deset hodin
jsem ještě seděl za stolem, bylo vedro a přede mnou
nevraživě ležel bílý papír.
V jedenáct hodin zazněl zvonek. Překvapení na mé
straně. Nikoho jsem v tu dobu nečekal. Vzal jsem
ze stolu litinové těžítko, které zpravidla beru s sebou, když jdu někomu otevřít po dvaadvacáté ho
dině. S určitou ostražitostí jsem otevřel domovní
dveře, litinové těžítko jsem ukryl za zády a oči
jsem zabodl do tmy. Stál tam drobný mužík v ob
nošeném saku a bezelstně na mne zamžoural krátko
zrakýma očkama. Zastyděl jsem se za své těžítko
a nenápadně jsem je vsunul do kapsy odřených
manšestráků. Áu. Zapomněl jsem, že levá kapsa už
je několik dní děravá a litinové těžítko propadlo
nohavicí přímo na nárt levé nohy. Zařval jsem ukrutně. Plachý mužík se polekal a dal se na útěk.
“Vraťte se, nic se vám nestane,” křičel jsem za
ním. Dal si říct. Přišoural se zpátky a tvářil se pro
vinile. Bylo mi ho líto, a proto jsem ho pozval dál.
Bolest v nártu mi nedovolila rychlejší pohyb, a
než jsem se došoural do své pracovny, našel jsem
hosta pohodlně zabořeného do křesla. Počínal si
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Bernard Ash : Norsko 1940. Cassell, Londýn 1964

Norsko v roce 1940
Když musela československá armáda ustoupit v roce 1938 od hranic,
načáral křídou na stěnu jeden z vojáků poražené armády trpký a prorocký
komentář : "Válka se odkládá pro nedostavení se spojenců.” Spojenci se
dostavili do Norska v jarních měsících roku 1940. Výsledky spojenecké
intervence byly strašné. Norové bojovali statečně od začátku do konce.
Bojovali s nadějí, že jejich spojenci jim přijdou na pomoc. Spojenci přišli,
ale neměli dostatečnou sílu a dostatečný materiál. Spojenci neměli ani správ
nou koncepci bitvy o Norsko. Chamberlainův kabinet nepovažoval válečné
operace v Norsku za závažné, pokud nehájily Narvik, přístav za polárním
kruhem, jímž procházela švédská ruda na cestě do zahraničí. Krátká, krva
vá a hořká norská kampaň znamenala něco jiného pro Nory, kteří bojo
vali za svobodu. Něco jiného znamenala pro spojenecký hlavní štáb, který
neměl prostředky postavit se nepříteli ránu za ranou. Ashova kniha vy
světluje mnohé, co zatím nebylo diskretně řečeno. Britové plánovali oku
paci Narviku, Němci je předešli. Britové plánovali norskou invasi v době
finsko-sovětské války. Narvik měl udržet zásobovací cestu pro západní spo
jence, kteří tak hodlali nejenom posílit finskou armádu, ale i získat přísun
švédské rudy. Jako obyčejně, celá norská kampaň ztroskotala proto, že
spojenci měli po ruce příliš málo a příliš pozdě.
Zpočátku se zdálo, že ny, zatímco profesionál lodí, které byly příliš
všechno půjde dobře. ní vojáci gardových plu zranitelný cíl pro němec
Britské
torpédoborce ků přistáli až za polár ké letectvo.
Ostatně skutečnost, že
podnikly smělý nájezd ním kruhem, kde neměli
na Narvik, kde slabá ně na práci víc než leštit páteří letecké obrany by
ly zprvu zastaralé dvojmecká posádka se chys knoflíky.
Celá norská kampaň plošníky typu Gladiator,
tala k evakuaci.
Iniciativa na moři však trvala od 8. dubna 1940 svědčí o stupni připrave
nemohla vyvážit neroz do 10. června. Německá nosti a výzbroji spojenec
hodnost na souši. Za armáda, jejíž páteř tvořil kého expedičního sboru.
V pozdějších fázích
tímco dezorganizované elitní alpský sbor s dě
norské jednotky pozvol lostřelectvem a zimní vý přišly ustupujícím brit
na ustupovaly na sever strojí, měla absolutní ským a norským jednot
kám na pomoc oddíly
před hlavní německou převahu ve vzduchu.
Až do konce norské cizinecké legie a několik
armádou, spojenci se vyloďovali velmi pomalu kampaně se spojenci sna praporů polských dobro
a s nedostatečnými sila žili zajistit alespoň jedi volníků, ale ty byly také
mi na základnách ve né letiště, z něhož by zasazeny až u Narviku,
mohla operovat letadla, takže s bojem za Norsko
středním Norsku.
Při vyloďování došlo umístěná na norské pů neměly co dělat.
Historie britského ex
k dalšímu paradoxu. Do dě.
Jinak byli spojenci pedičního sboru v Nor
středního Norska, tedy
na frontu, byly vyslány odkázáni na leteckou sku není slavná. Horský
oddíly britské domobra- podporu z letadlových terém dovoloval jen

velmi nenuceně, dokonce mi nabídl židli, a když
jsem se posadil, zeptal se, jestli nechci kávu. Pro
hlásil jsem, že kávu nepiji vůbec, že jsem zásadně
proti kávě. Pohlédl lítostivě na šálek s lógrem na
dně, který stál na mém stole. “Památka na strýce
Mikyho,” pravil jsem ledabyle, “poslední jeho šá
lek, než ho sklátil kofein!”
Zdálo se, že uvěřil. Několika slovy politoval strý
ce Mikyho a pak silně zrozpačitěl. Začal mi vyprá
vět svůj příběh. “Mám takové divné zaměstnání.
Pracuji ve velkém úřadě, který je rozdělen na 14
úseků o 22 odděleních. Každý úsek má svačináře.
Rozumíte — říká se svačinář, ale chodí taky s poštou
a vyřizuje i různé jiné věci. Svačináři jsou pořád
v jednom kole, jak se říká, a je jich 14. Jako úseků. Většinou jim nezbývá čas na vlastní záležitos
ti a proto se mezi sebou usnesli a najali si svého
svačináře. A to jsem já. Jsem zkrátka svačinářem
svačinářů. Chodím také s poštou a občas vyřizuji
i různé jiné věci. Ale co je to platné — vždycky
jsem si přál být drogistou. Nevyšlo mi to.
Poslední dobou jsem začal psát. Jen tak — ze
záliby. Vím, že drogistou amatérem být nelze, ale
spisovatelů amatérů je dost. Zkrátka — začal jsem
psát. Vy také píšete, jistě máte své plány, a jste
rád, když vám něco vydají. Nebojte se, nejsem
jasnovidec. Každý kdo píše, má své plány, a rád
by něco vydal. I já.” Domluvil a začervenal se.
“Už rozumím! Myslíte si, že mám bůhvíjaké ko
nexe, a chcete, abych za vás ztratil slovo.”
Rozesmál se podivným, vysokým hlasem. Až mé
zamrazilo. Když se vysmál do sytosti, zamžoural
očkama a pravil : “Ne, nepotřebuji orodovníka. Ne
hodlám publikovat,” dodal, jako by to záleželo pou
ze na něm. “Jak jsem již řekl, mám určitou cti
žádost, být čteným autorem. Ale mé dílo nelze za
platit penězi. Rozhodl jsem se tedy prodat ctižá
dost. Rozumíte?” Řekl jsem bez váhání, že ne. A
vůbec — že podomní obchod je zakázán a že žádnou
ctižádost nehodlám koupit, a když, tak regulérně
přes Bazar. Zesmutněl, ale nezvedal se. Sáhl po
jednou prudkým pohybem do náprsní kapsy a vyn
dal odtud svazek papírů. Jeho hrudník se po této

krátkodobé šarvátky, při
nichž byli obránci při
nuceni ustupovat, aby
nebyli odříznuti od
svých základen.
Spolu s ustupujícími
oddíly šlo ruku v ruce
letecké
bombardování,
které prakticky zničilo
většinu důležitějších
městeček ve středním a
severním Norsku.
K zlepšení spoluprá
ce
nepřispívaly
ani
chladné styky spojenec
kých velitelů s norským
vedením.
Vrchní velitel norské
armády byl uvědomen
o evakuaci středních okresů takovým způsobem
a tak urážlivě, že pak
při konečné evakuaci
trval na tom, že raději
zůstane v německém za
jetí.
Generál Fleischer, veli
tel severní oblasti, stál
na pokraji konečného úspěchu, když mu bylo
nařízeno složit zbraně.
Německé oddíly v této
oblasti byly už obklíče
ny tak těsně u švédských
hranic, že norští vojáci
mohli pozorovat Švédy,
jak chystají zvláštní vla
ky pro internované Něm
ce. Jak asi musilo Norům být, když právě v
tom okamžiku rozhodl
britský velitel, že jeho
sbor opustí norské pří-

akci jako by zbortil. Zdálo se mi, že krejčí musel
s tím objemným svazkem při šití saka počítat. Za
styděl jsem se za svou příkrost. Usmál jsem se a
projevil zájem o jeho papíry. Ožil.
“To, co vidíte, je rukopis mého románu. Jmenuje
se Věž. Nic kratšího mé nenapadlo.” — “Úl,” pravil
jsem suše. Zamyslel se a pak řekl, že je to konec
konců pravda. Požádal mě o péro a trojúhelník.
Pak úhledně přeškrtl slovo Věž — jediné to slovo
na prvním listě — a krasopisně nadepsal Úl. Pak
se rozpačitě usmál.
“Jak říkám, psal jsem svůj Úl spíš amatérsky a
vůbec nic jsem si od něho nesliboval. Dopsal jsem
ho a odložil. Po několika týdnech mě tak napadlo —
a přečetl jsem si ho. Dostal jsem strach sám ze
sebe. Toho dne jsem poprvé zjistil, že jsem génius.”
Znovu zčervenal, udělal dramatickou pomlku a dí
val se na mne nevinnýma očkama, co tomu jako
řeknu. Celá záležitost se stávala nepříjemnou a pro
to jsem se zatvářil velmi lhostejně. V očích malého
muže se objevil jakýsi záblesk nenávisti. Jakoby
raketa, která je signálem k útoku. Měkký pohled
zmizel a z křesla mě probodával pár zmijích očí.
Muž začal mluvit úsečně.
“Jestli se rozhodnu vydat svůj román, bude to
mít pro vás hrozné následky. Pro vás a vůbec pro
všechny spisovatele. Vyjde totiž najevo, že jste ža
baří. Ža-ba-ři,” slabikoval zálibně. “Ale chci pro
vás něco udělat. Prodám vám svou ctižádost. Můj
génius zůstane utajen světu, do smrti zůstanu sva
činářem svačinářů — pochopitelně ne zadarmo. Za
dvě stě korun spálím před vašima očima svůj Úl.”
Muž skončil svou řeč a napjatě čekal, co odpovím.
Řekl jsem, že už je pozdě a že mu děkuju za návš
těvu. Pak jsem vstal a otevřel jsem dveře. O Úlu
jsem se ani slovem nezmínil. Malý muž vstal a dal
se na ústup. Jen ve dveřích se ještě otočil a usyknul : “Vy jste stejnej jako ten Drda!”
DOBROU NOC!
Původně jsem chtěl napsat ještě jednu povídku,
ale chce se mě už tak spát... Spaní — to je totiž
takovej můj koníček. Dovedu usnout tak tvrdě, že

BALADA CESTY
Ivan

Dr a č

La strada, že šavle roztíná temnotu,
nutí ji páchat harakiri.
Vítr má sisyfsky nevděčnou rachotu —
zpřetrhat olivové kšíry.

Mordičky podjezdů lokají s obdivem
hluk a smrad po géniu loci.
Reflektor fiatky boxuje s předivem
slunečné ostré neonoci.
La strada ovládá vířivé kužely
a rozviřuje světlé stíny.
Můj sen je hřejivě objímán tunely
jak kulka stéblem karabiny.
Severka zasyčí při každém dotyku
s autoservisem značky MOTTO. —
Piju tě, dálnice. Na ostří malíku,
jak notorici, hlídám, co to . ..

A píseň artéská dere se ke vzniku
betonem, olivovým hájem.
Jak to, že racci tu létají bez křiku?
Jsou němí racci za Dunajem?
La strada, budu tě
já, hejtman bezcestí
Rozpínám za tělem
Necítím uzdu. Bude

postrádat, přítele,
a lánů!
křídla jak andělé.
k ránu.

Z ukrajinštiny přeložil J. Kabíček

- stavy.
Generál Ruge, norský
vrchní velitel, otázal sé
rozhořčeně spojeneckých
velitelů, když mu při
nesly zprávu o evakuaci:
"Ale proč, proboha?
Vždyť jsme ještě nebyli
poraženi!”
Urychlenou evakuaci
způsobilo něco jiného,
než řetěz ústupů v Nor

sku. V červnu roku 1940
se stala norská kampaň
jenom epizodou, když
německé armády prora
zily Belgií do Francie.
Ale Narvik byl přece
jen osvobozen - i když
jenom na několik dní,
takřka na několik hodin.
Spojenečtí stratégové si
mohli zamnout rukama.

(Pokračování na str. 6.)

mě musí budit diamantem! Nechápu lidi, kteří litujou, že prospí třetinu života. Já spíš lituju, že dvě
třetiny probdím. Mělo by se vůbec víc spát. Aspoň
by se toho míň zkazilo.
Já když spím, tak nedělám nic jiného. Jako třeba
mluvit ze spaní. Na vojně jsme měli jednoho a ten
pořád mlel. Takovej povídálek. A večer, když se
zhaslo, tak sotva usnul, tak začal znovu a kecal a
kecal. Potom jsme mu svěřili nějaké funkce — Ja
sám ze spaní nemluvím. Akorát jednou jsem se ze
spaní rozpovídal. Ptal jsem se, kdo vyhrál bitvu u
Slavkova. Žena mi řekla, že Goebbels. Tak jsem
spal dál.
Spánek mám, celkem vzato, zdravý. Usínám snad
no a jen když mám více starostí, beru prášky. Znám
velmi mnoho uspávacích prostředků, Sestavil jsem
si dokonce jakousi přehlednou tabulku s údajem o
jejich činnosti. Zjistil jsem, že :
Dormiral uspí člověka za 20 minut.
Hysteps za 18 minut.
Projevy za 15 minut. (Stejně jako odvar z mako
vic.)
Chloroform uspí za 30 vteřin.
Úder do hlavy okamžitě.
Udělal jsem i několik pozoruhodných pokusů, při
nichž jsem kombinoval různé prostředky. Dosáhl
jsem překvapivých výsledků. Tak například Hysteps,
kombinovaný úderem do hlavy, předčí i některé za
hraniční výrobky. Pokoušel jsem se také uspat osobu
pomocí hypnózy. Došel jsem k pozoruhodnému ob
jevu, že je to nejspolehlivější způsob, jak dokážu
udržet člověka řadu hodin ve zcela bdělém stavu.
Výborná záležitost jsou sny. Když jsem chodil
do školy, vymyslel jsem si do úlohy “Přísloví a rče
ní našeho lidu” větu : Sen je kino chudých. Byla
to velká legrace a za tu pětku to stálo. Kdyby pá
ni učitelé tenkrát znali mé mládeži nepřístupné sny,
dostal bych navíc dvojku z mravů.
Původně jsem chtěl napsat ještě jednu povídku,
ale jak jsem už předeslal, chce se mi strašně spát.
Zadá mi hlava a klapky na stroji se m i bledou
vřed Očimaa %... (?..-)
Kulturní tvorba, Praha, 1/II.
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Čs. vystěhovalci v Americe
Sestavil — cg —

(Pokračování)
V druhé polovině 19. století na tom byl český ži
vel usazený v Novém Yorku snad nejhůře. Ne
znalost angličtiny, bytová nouze a chamtivost do
mácího obyvatelstva přispěly k tomu, že celé ro
diny přistěhovalců byly nuceny pracovat od časné
ho rána až od noci, aby uhájily živobytí. Výdělky
byly tehdy malé a činže z bytů poměrně vysoké.
Více než polovina českých přistěhovalců v Novém
Yorku se živila výrobou cigár. 54. a 73. ulice se
staly středisky tohoto podnikání. Za ubalení 1.000
cigár se platilo $3.75, a průměrně velká rodina sta
čila ubalit týdně 3.000 cigár.
Přes všechny nesnáze, nedostatky a počáteční ústrky si zachoval český živel svoji hrdost a “Bohemians”, jak se tehdy našim krajanům říkalo, měli
pověst zdatných pracovníků.
Jako každá jiná národnost tak i Češi dostávali
v Americe různé přezdívky. Z názvu “Bohemians”
se tvořily zkomoleniny, a tak vznikl “Bohoe”, “Bohunk”, “Bohee”, “Bohick”, z přídavného jména
“český” vznikl název “Cheskey”, podle pokřiku čes
kých dětí při různých hrách “počkej” říkali Če
chům “Bootschkey” aj.
Zločinnost, která byla vysoká u mnohých jiných
přistěhovaleckých skupin, byla u Čechů raritou.
Podle statistiky zločinnosti v Novém Yorku v roce
1880 měla česká kolonie nejnižší procento zločin
nosti ze všech přistěhovaleckých skupin, i ve srov
nání s domácím obyvatelstvem,
Mnoho jmen na amerických mapách potvrzuje,
že různá města a osady byly založeny českými při
stěhovalci. Tak např. na mapě státu Iowa najdeme
města jako Moravia, Protivín, Plzen a Tabor, v
Kansasu Hostyn, New Tabor, Plzeň, Voda a Pa
lacky, v Louisianě Kalin a Libuse, v Minnesotě Be
roun, Homolka, Komensky, Moravia, New Prague
a Tabor, v Nebrasce Jelen, Loucky, Prague, Slovania a Butka, v Texasu Jolub, Kovar, Novohrad,
Zizkov, Moravia, Pisek a Vysehrad, ve Wisconsinu
Krok, Melnik a Marek, v Oregonu Malin a jiná.
Slováci založili v Arkansasu Slovaktown a na Flo
ridě Masaryktown a Slavia. Masaryktown je neda
leko Tampy a většinu osadníků tvoří majitelé slepičáren, zatímco ve Slavii jsou většinou protestant
ské rodiny, jejichž hlavním zdrojem příjmů je pěsto
vání celeru, kterým zásobují trhy celé Floridy.
Je těžké zjistit, kolik českých a slovenských při
stěhovalců se usadilo v minulém století ve Spoje
ných státech. Statistické výkazy tehdy nebyly přes
né a mnozí krajané byli před první světovou vál
kou registrováni jako Rakušané, Němci nebo Ma
ďaři. Podle sčítání lidu z roku 1940 bylo v USA
159.640 osob narozených v Čechách a na Moravě a
171.580 osob narozených na Slovensku. Dále uvedlo
279.040 osob, že jejich rodiče byli Češi a 283.520
bylo potomků Slováků. Všeobecně se odhaduje, že
ve Spojených státech žilo před druhou světovou
válkou celkem 1,750.000 osob českého nebo sloven
ského původu, z nichž jedna pětina žila v Chicagu,
Novém Yorku a Clevelandu. Podle jednotlivých
států žije nejvíce potomků našich krajanů v Pennsylvanii, po níž následují státy Illinois, Ohio, Nový
York, Wisconsin, Nebrasca a Texas. Před minulou
válkou tvořili Čecho-Američané čtvrtinu obyvatel
stva v Cedar Rapids v Iowě, sedminu v Clevelandu,
osminu v Gary v Indianě a v Omaze v Nebrasce.
Američtí krajané ve svém celku nikdy nezapom
něli na zemi svého původu, a lidé doma považo
vali Čechy a Slováky v Americe vždy za své. Vojta
Beneš psal o vzájemných vztazích takto :
“Koncem devatenáctého století došlo na první
krajanskou výpravu do staré vlasti. Jako studentík
jsem cupal pražskými ulicemi za kočárem, na kterém
jel k Žofínu s ostatními americkými krajany za ra
dostného pláče statisíce Pražanů můj bratr Jan z
Milwaukee. Byla to veliká národní událost, a Pra
ha se zapálila nadšením pro své americké sestry a
bratry, kteří přišli pozdravit starou vlast.”
Někteří američtí krajané se i rozhodli k návratu
do staré vlasti a to zejména po utvoření Českoslo
venské republiky. V letech 1911 až 1920 se navrá
tilo 11.147 krajanů, mezi roky 1921 až 1930 celkem
39.165 osob, v letech 1931 až 1940 bylo 6.461 na
vrátilců a od roku 1941 do roku 1950 se nastěho
valo zpět do Československa 720 amerických krajanů.
Docházelo také častěji k návštěvám vynikajících
osobností ze “staré vlasti” do Spojených států. Při
jel tam Antonín Dvořák, starosta České obce so
kolské dr. J. Scheiner, dělnický vůdce G. Habrman,
v roce 1907 Tomáš Masaryk a jiní.
Důležitým mezníkem je rok 1924, kdy americká
vláda omezila přistěhovalectví a stanovila pro jed
notlivé národnosti přistěhovalecké kvóty. Čechoslo
váci byli zařazeni na sedmé místo a byla jim urče
na přistěhovalecká kvota 2.874 osob ročně (z cel
kového počtu 154.277 přistěhovalců.). Pořadí bylo
určeno podle počtu a zásluh předešlých přistěhovaleckých generaci, takže sedmé místo mezi 73 země-

mi, jejichž obyvatelé přicházeli v úvahu k vystěho
vání do USA, je místo dost lichotivé. 43 zemí (včet
ně Austrálie) mělo přistěhovaleckou kvotu 100 osob ročně. Před Československem byly tyto státy :
Velká Británie 65.721 osob, Německo 25.957, Irsko
17.853, Polsko 6.524, Itálie 5.677 a Holandsko 3.153.
Za Československem byl SSSR s 2.798 osobami.
(Pokračování příště)

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— V srpnu požádalo ve
Finsku a ve Švédsku o
asyl 20 cestujících, kteří
byli na okružní výletní
cestě východoněmeckou
lodí Voelkerfreundschaft.
Podle neúřední zprávy
byli mezi pasažéry, kteří
zůstali ve Finsku, 2 Če
choslováci. Stockholmská
policie sdělila naproti to
mu oficielně, že udělila
6 čs. turistům prozatímní
tříměsíční povolení k po
bytu, během kteréžto do
by vyřídí jejich žádost o
udělení politického asylu.
Sedmý čs. turista, který
se na loď také nevrátil,
se zatím švédské policii
nepřihlásil.
— 26. srpna oslavil v New
Yorku šedesátku generál
ní tajemník Ústředí čs.
svobodných odborů v
exilu F. Cífka.
— 11. srpna zemřel v Los
Angeles ve věku 80 let
bývalý čs. diplomat a spi
sovatel dr. Jan KlecandaHavlasa.
— 3. a 4. října bude uspo
řádána v Chicagu oslava
dvacátého výročí Sloven
ského národního povstá
ní a plenární zasedání
Stálé konference svobod
ných Slováků.
— Ve Slapničkově háji v
Clevelandu se konal za
velké účasti 41. Český
den.
— Na sjezdu Slovanské
podporující jednoty státu
Texas bylo odhlasováno,
aby jednota vstoupila do
Čs. národní rady Americ
ké. Jednota má 35.000 čle
nů, má upsaných pojistek
za 39 miliónů dolarů a
její čisté jmění je 13 mi
liónů dolarů.
— Církev
Moravských
bratří uspořádala ve svém
hlavním sídle v Bethlehemu v Pennsylvanii hudeb
ní festival staré církevní
hudby. Hudební archiv
této církve má přes
11.000 nikdy nevydaných
partitur . orchestrálních a
sborových skladeb.
— V San Francisku zem
řel v 66 letech bývalý vy
nikající běžec na dlouhé
tratě Robert Lukeš.
— Architekt F. Štalmach
provedl návrh budovy
Kampeličky zaměstnanců
autoprůmyslu v Torontu,
která bude stát 400.000
dolarů.
— V Mahlbergu v Ně
mecku zemřel ve věku 37
roků František Havel, po
cházející z Plzně. Po ú-

teku z Československa se
přihlásil do francouzské
cizinecké legie a byl
později zraněn při bojích
v Indočíně.
— Čs. salesiáni vydávají
v Itálii časopis pro děti
“Radar”. Adresa: P. La
dislav, Salesiani, Foglizzo,
Italy.
— V Melbourne zemřel
po delší nemoci 631etý
čs. exulant Karel Berá
nek.
— 28. srpna prorazili dva
Čechoslováci na těžkém
nákladním autě třemi po
hraničními závorami v
prostoru Waidhausu a do
stali se šťastně na bavor
skou stranu, přestože na
ně zahájili čs. pohraničníci palbu z kulometu.
Jména uprchlíků dosud
nejsou známa.
ČS/ČSNRA/NH/HCM

7.9.1964

NORSKO 1940
(Pokračování se str. 5) stihl z rukou spojenců
Konečně měli přístav,
který jim zaručoval blo
kádu i přísun švédské
rudy. Bylo to Pyrrhovo
vítězství, protože Němci
dávno před
ústupem
zničili všechny instalace
a dopravní prostředky.
Norská kampaň byla
provázena typickými pří
pady bezhlavosti a špat
né improvizace. Když z
Francie přijel prapor
alpínů, někdo ze zásobo
vání zapomněl jim dát
na cestu lyže.
Jiný prapor přijel s
plnou horskou výstrojí včetně sněžnic - ale byli
v něm všeho všudy čty
ři lidé, kteří se vyznali
v horách.
Nejtypičtější pro ce
lou kampaň je překvapu
jící skutečnost, že nejvyšší počet britských tan
ků, vyloděných v Nor
sku, nepřesáhl astrono
mické číslo osm.
Norové a norská ar
máda prošli očistcem v
oněch temných dvou mě
sících. Zůstala jim jed
na útěcha: že je nepo-

osud, který postihl Čes
koslovensko. Když jeden
z posledních Norů, kteří
odešli do Anglie, opouš
těl Narvik, myslil si
trpce :
"Postavili jsme si tu
pěkné domovy, ale za
pomněli jsme je pevně
ohradit. Teď nám cizin
ci zabrali naši zemi. Vy
loupí ji dočista dřív, než
se budeme moci vrátit.

Ale zemi samu nemo
hou zkazit. Moře a ho
ry a fjordy - jen my jim
můžeme dát život. Bu
deme se vracet. Hory
na nás počkají. . .” jun

Chutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY

K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

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

Bude tady vaše vrácená daň dnes

a zmizí zítra ?
ŠETŘTE DNES NA ZÍTŘEK...
UKLÁDEJTE V ES&A BANCE!

Použijte peněz k otevření ES&A vkladní knížky. Budou
tam, když je budete potřebovat a přitom ponesou úroky.

ČESKÁ ŠVADLENA

provádí opravy a přešívání prádla a šatů dámské i pánské
Telef. (Melb.) 337-7097
(po 7. h. več.) - Vyhnalová

ES&A SAVINGS BANK LTD
THE ENGLISH SCOTTISH & AUSTRALIAN BANK LTD
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OPATŘENÍ KÁRNÁ A JINÁ
(Pokračování se str. 3.)
uložení kárných opatře
ní a peněžitých náhrad.
... a konstatovala :
1. ZVVZ Milevsko vy
kazovaly v roce 1963 v
měsících březnu, dubnu,
květnu, září a listopadu
splnění a překročení plá
nu výroby zboží, ačkoliv
ve skutečnosti plánované
úkoly v těchto měsících
ve výrobě zboží splněny
nebyly.
2. Nesprávné údaje o
splnění plánu výroby
zboží byly podkladem
pro neoprávněné vyplá
cení prémií za druhé
čtvrtletí 1963 v celkové
částce 81.275 Kčs.
Kromě toho nadřízené
orgány byly nesprávně
informovány o splnění
plánu výroby.
3. Hrubé narušení disci
pliny je především dů
sledkem toho, že odpo
vědní pracovníci n. p.
ZVVZ Milevsko řádně
neplnili a nezajistili pl
nění svých povinností.”
Ústřední komise však
byla přesto milosrdná a
"s přihlédnutím k pova-

ze a míře zavinění” roz
hodla takto :
"Soudruhu V. Řezníč
kovi, řediteli VHJ, změ
nit kárné opatření poku
tu ve výši 1.000 Kčs v
kárné opatření důtku
podle par. 37 zákona č.
23/1963 Sbírky. Peně
žitou náhradu ponechat
ve výši 4.200 Kčs;
s. J. Strakovi, výrob
nímu náměstku ředitele,
ponechat kárné opatření
ve výši 1.000 Kčs. Peně
žitou náhradu snížit na
5.400 Kčs;
s. J. Beránkovi, ve
doucímu dispečerského
útvaru, ponechat kárné
opatření pokutu ve výši
500 Kčs. Snížit peněžitou
náhradu na částku 2.770
Kčs, uložit vrácení neo
právněně vyplacené pré
mie ve výši 1.080 Kčs;
s. K. Kavanovi, ob
chodnímu náměstku ře
ditele, snížit kárné opat
ření pokutu na .3.000
Kčs . . .”
Rudé právo píše dále:
"Je zapotřebí dodat
ještě to, co ve zprávě
není . . . Někteří z těch,

Pan Domabyl byl doma
(Pokračování se str. 4 )
seděli na židlích i ka
menné zídce, vzdychali
nad krásou krajiny i vý
bornou jakostí orosené
sklenice nebo šťavnatostí
pražské šunky . . .”
Husitský duch se nik
dy nezapře.
V rámci rozšíření kul
turních styků je jistě
povzbuzující, když se
najde uprchlík, který ne
jede do Československa
za krásami přírody ani
na plzeňské. Když tam
např. jede podepsat fot
balovou hvězdu pro svůj
australský klub.
Československý svět o
tom vítězně napsal pod
titulem : "Pomůžeme au
stralské kopané?”
Pomoc méně

vyvinutým
"V Československu se
na chvíli zastavil předse
da Sydney Football Clubu Jan Domabyl. Přijel
se jednak podívat na
svou rodnou zem a pak
vyřídit formality s uvol
něním československého
trenéra pro svůj klub...”
Československý svět
formuloval výroky pana
Domabyla na "politické”
platformě :
"Jsme zemí fotbalově
méně vyvinutou a proto
se obracíme na fotbalo
vou velmoc Českosloven
sko o pomoc.

Dáváme přednost čes
koslovenským trenérům
proto, že náš klub nese
jméno Praha a že v něm
kdysi hrávali čeští hráči,
ale také proto, že právě
Čechoslováci mají histo
rickou příležitost sehrát
významnou úlohu v dě
jinách australské kopa
né.
Potom nám Jan Do
mabyl prozradil ještě ně
co: Naším snem je uví
tat jako hosta třeba jen
na měsíc nejlepšího fot
balistu Evropy Josefa
Masopusta a vidět v
Sydney hrát českosloven
ské olympioniky, až se
budou vracet z Tokia.”
Cukrová pohádka
končí šťastně. Panu Domabylovi se jistě jeho
sen vyplní. Tisíce nadše
ných krajanů mu budou
vděčny,
českoslovenští
kopálisti budou mít his
torickou příležitost, so
cialistické Českosloven
sko se opět osvědčí jako
zastánce utištěných
i
těch méně vyvinutých.

kteří jsou ve zprávě
jmenováni, jsou členové
strany. Jejich nesprávné
jednání bude posuzovat
i
stranická
organiza
ce . . .”
A my k tomu dodává
me: byl by to úctyhodný
kapitál, který by sehnala
Ústřední komise lidové
kontroly a statistiky,
kdyby mohla postihnout

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,

aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2431
podobným
způsobem
všechny vedoucí jednot
livých podniků, organi
zací a úřadů, kteří po
dali nesprávné hlášení!

THE VICTORIAN OPERA COMPANY
s radostí oznamuje, že uvede
známou operu Bedřicha Smetany

PRODANÁ
NEVĚSTA
od 9. do 19. září 1964

v RUSSELL STREET THEATRE,
Melbourne — City

Představení pro děti v sobotu 12. září odp.
Předprodej: Myers, Brashs nebo tel. 95-1322
Vstupenky pro větší skupiny za snížené ceny

Uvedení “Prodané nevěsty australskou divadelní
společností dává mnohým krajanům příležitost po
rovnat si český originál s provedením v angličtině.
V Covent Garden v Londýně měla před několika
lety anglická “Prodaná nevěsta" velký úspěch.
V hlavních rolích v Melbourne účinkují :
Mařenka — Anna Nagel (M. Field), Jeník — E.
Maddison (B. Clough). Kecal — M. Mardardy (J.
Pringle), Vašek — Á. Coates (Clough), principál
B. McNeilly (B. van Oester). Orchestr řídí H. Badger a L. Spira.
Představení v Russell Street Theatre začíná v
8.15 hod., v sobotu ve 2 hod. odpoledne.

NEDĚLE 27. ZÁŘÍ 1964
Svátek sv. Václava oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ NA ŠUMAVĚ
V Melbourne budou obě
továny obě mše sv. za
trpící domov : v 10 hod.
v St. Patrick’s College a
v 11.30 hod. v kapli v
Bethlehem Hospital, 476
Kooyong
Rd.,
South
Caulfield.
Na Šumavě odp. ve 2.30
hod. procesí od budovy
ke kapličce Pražského Jezulátka, kde bude pro
mluva, litanie k našim sv.
patronům a modlitby za
domov.

Prosím všechny kraja
ny, aby se zúčastnili v
největším počtu. Kdo má
te možnost, přijďte v ná
rodním kroji.

Nechť je neděle 27.
— vm —
září dnem modlitby za
domov!
SWISS TRAINED
J. Peksa, duch, správce
WATCHMAKERS
Od 4.30 hod odpoledne se koná “Na Šumavě”
K.
Ebner
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
22 Hunter St. — Sydney
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
tel. BL 3970
Pouťové koláče a různá jídla a pití
19 York St.
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
(vchod z Wynyardu)
Na farmě již můžete obědvat
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPANÁ

V

SYDNEY

PRAHA NA ČTVRTÉM MÍSTĚ
Třemi vítěznými zápasy v posledních kolech (Croatia 1:0, Yugal 3:1, Corinthians 4:0) se Praha pro
bojovala na čtvrté místo sydneyské ligy, která
byla letos velmi vyrovnaná. Konečná tabulka : APIA
31 b., Budapest 28, South Coast United 28, Praha 27,
Yugal 27, Pan Hellenic 25, Hakoah 24, Cumberland
22, Croatia 18, Bankstown 17, Corinthians 10, Canterbury 7.
PRAHA — SOUTH COAST UNITED 1 : 2 (0:1)
V “semifinalovém” utkání (první čtyři mužstva
tabulky hrají o mistrovský titul) narazila Praha
před 11.000 diváky na starého soupeře South Coast,
a byla vyřazena po napínavém zápase dobré úrovně.
Praha měla převahu v prvních třiceti minutách, ale
nepodařilo se jí skórovat, takže se nakonec ujal
vedení South Coast, když bývalý Slavista Doherty
vypracoval míč pro Barnetta. South Coast se pak
dostával častěji ke slovu, a ve druhém poločase se
jim podařilo šťastnou brankou zvýšit náskok na 2:0.
Doherty střílel z těžké posice, a pražský centrhalf
Handorf srazil míč do sítě. Brzy nato zápas opět
oživl, když nejlepší muž na hřišti Blitz skóroval
krásnou ranou z 20 metrů po pěkné akci. Praha na
sadila mocný nápor a ohrožovala soupeřovu branku,
ale vyrovnat se ji nepodařilo, ačkoliv by si to byla
zasloužila..
-vlkKOPANÁ V MELBOURNE
WILHELMINA — SLAVLA 5 : 4 (1:2)
V mimořádně důležitém zápase s Wilhelminou
prohrála Slavie to, čemu se normálně říká vyhraný
zápas. Vedla 3:1 a ještě 15 minut před koncem
4:2, ale potom nedovedla dvoubrankový náskok udr
žet. Tato porážka znamená, že Slavie ztratila prak
ticky naději na účast v Australském poháru, který
loni vyhrála.

SLAVIA — TRIESTINA 5 : 0 (1:0)
V posledním zápase letošní ligy převyšovala Slavia svého soupeře o třídu, i když nepodala vrchol
ný výkon. V brance nastoupil nový hráč Malloy,
který však neměl mnoho příležitosti prokázat své
schopnosti. Dobře zahráli Sanchez a Auchie. Ani
toto vítězství nepomohlo Slavii zařadit se mezi
první čtyři kluby, a končí ligu na 5. místě.

MÁTE VYROVNÁNO PŘEDPLATNÉ HD ?
DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“ C R O W N CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“C OK TEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70% importovaná
“CORTEL-GOLD M E D AL”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“COMBEAU”
francouzský cognac
47/29/“COMBEAU”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“OLD STURT”
jihoaustralská brandy
21/16/9

Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 314 - 6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.

Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

Jméno : ............................................................... ....

Adresa : .........................................................................
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HLAS

DOMOVA

7.9. 1964
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Frant. Zikána (Sydney?) a Ludvíka Krause z Brna.
Malý oznamovatel
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Nejdůležitější fotbalová soutěž v Československu zahájena

Opět ve znamení kopané
Ještě snad žádná sezona v historii čs. kopané nebyla po stránce reorganizační a i svou důležitostí tak zajímavá jako právě v minulých dnech zahájený 39. ročník. Tentokrát totiž nepůjde jen o mistra ligy a o sestup, ale především o přípravu na kvalifikační boje o postup na
mistrovství světa r. 1966 v Anglii, a v zápasech podzimní části bude trenér olympijského tea
mu s velkou pečlivostí sledovat výkony těch hráčů, kteří přicházejí v úvahu pro representaci
čs. kopané na olympijských hrách v Tokiu. Zároveň však letošní ročník všech čs. fotbalových
soutěží bude základem k velké reorganizaci čs. kopané, ke které má dojít v příštím roce. Po
této reorganizaci, která má vstoupit v platnost od podzimku 1965, bude jedna I. liga, která
bude mít i nadále 14 klubů, avšak z ní budou do nižší třídy sestupovat pouze dva teamy
(místo dosavadních třech). Dále budou dvě II. ligy (místo dosavadních třech skupin) a šest
divisi. Výběr pro druhou ligu bude tento : mužstva, která se umístí v letošním ročníku II. li
gy na 2. - 9. místě, dále sestupující tři teamy z I. ligy 1964 - 65 a naději na účast v II. lize
budou mít i oddíly na 10. místě II. ligy, neboť sehrají mezi sebou kvalifikaci o zbývající místa.
Ostatní kluby dosavadních II. lig budou hrát v divisi, kam postoupí i přední teamy tzv. kraj
ských přeborů.

Nový příliv mladých, talentovaných fotbalistů do
pražské Dukly udělal i tentokrát z obhájce titulu
mistra republiky favorita. Pražská Dukla však musí
počítat s velkými rivaly, tj. nejen s oběma brati
slavskými kluby 1. ligy.
V právě zahájené sezoně půjde fotbalistům o kaž
dou branku, neboť o pořadí mužstev se stejným
počtem bodů nebudou už rozhodovat jejich vzájem
ná utkání, ale brankový poměr ze všech sehraných
zápasů, jako tomu bylo u nás až do “komunis
tických reorganizací” a jako tomu je stále v celém
západním světě.
Pěkný start do letošní sezony 1. ligy měli fotba
listé Bohemians, kteří v zahajovacím utkání pora
zili nováčka soutěže Otrokovice 4:1, Slovnaft Bra
tislava zvítězil nad druhým nováčkem Teplicemi bez
námahy 3:0, zatímco AČ Sparta získala doma dva
velmi cenné body vítězstvím nad Ostravou 4:2, když
už po dvaceti minutách hry vedla brankami Mráze
2:0 a v poločasu byl už konečný stav 4:2. Prešov

vyhrál náhodnou brankou Oberta ve 36. minutě nad.
lépe kombinujícím Trenčínem 1:0, Košice zásluhou
velmi inteligentní obranné hry remisovaly v Brně
1:1, a stejným brankovým poměrem skončilo i střetnutí nováčka Spartaku Trnavy s bratislavským Slovanem. Utkání 1. kola Dukla Praha — Kladno bu
de sehráno později.
Značně zlepšený výkon podali hráči už ve 2. kole
1. ligy. Dukla Praha zasáhla po návratu z USA do
bojů letošního ročníku doma velkým vítězstvím nad
Otrokovicemi 7:0, AC Sparta uhrála v Košicích remisu 2:2, Kladno deklasovalo doma Trnavu 4:0,
Jednota Trenčín prohrála doma nešťastně s fotba
listy Slovnaftu Bratislava 1:2, mužstvo Teplic získa
lo doma první ligový bod, když hrálo s Bohemians
nerozhodně 2:2, Slovan Bratislava měl doma v utká
ní s ZJŠ Brno velkou převahu, musel se však na
konec spokojit s výsledkem 2:2, a Tatran Prešov
ponechal oba body v Ostravě, kde podlehl domácí
mu Baníku 0:1.

SKOKY PADÁKEM

3. sprintér 100 m za 10 vt.

Na letišti západoněmeckého městečka Leutkirchu
poblíže Lindau u Bodamského jezera bylo v srpnu
uspořádáno VII. mistrovství světa v seskoku padá
kem, kterého se zúčastnili nejlepší representanti
29 států. Čs. parašutisté nezískali zde sice tolik me
dailí jako na posledním světovém šampionátu před
dvěma roky v Orange (poblíže Bostonu) v USA,
ale dvěma tituly světových mistrů, zvláště obháje
ním titulu absolutního mistra světa (už po třetí za
sebou) v soutěži družstev potvrdili, že čs. parašutistický sport patří stále k světové extratřídě. V jed
notlivcích (soutěže mužů i žen) jsou pak v čeře
Američané, takže ČSR i USA odsunuly SSSR na
vedlejší kolej. Konečné výsledky. soutěže mužů: jed
notlivci — 1. Dick Fortenberry (USA) 1.294,123 b.,
2. Klíma (ČSR) 1,292,882 b., 3. Arrassus (Francie)
1.286,144 b., 4. Brydon (USA), 5. Tkačenko (SSSR),
6. Kazarov (SSSR). — Klasifikace družstev : 1. ČSR
6.662,778 b., 2. SSSR 6.647,605 b., 3. USA 6.645,911
b., 4. Východní Německo, 5. Kanada, 6. Maďarsko,
Ž en y jednotlivci : 1. T helma Taylor (USA), 2.
Vojnová (SSSR), 3. Bera (Francie), 4. Zárybnická
(ČSR), 5.Hausdorf (Východní Německo), 6. Stančíková (ČSR). — Ženy družstva: l.USA, 2. Východ
ní Německo, 3. SSSR, 4. ČSR, 5. Bulharsko, 6. Ka
nada. — VII. světovému šampionátu přálo tentokrát
počasí, a tak 2.104 seskoků v rozpětí 14 dnů pro
běhlo bez jediného poranění.

Po Němci Arminovi Harymu a Kanaďanu Harrymu Jeromovi, kterým stopli už v r. 1960 na 100 m
čas rovných 10 vteřin, zaběhl tutu trať ve stejném
čase nyní v metropoli Venezuely — Caracasu — i
nečekaně venezuelský sprinter Horacio Esteves. Ve
stejné době vyrovnal v Kingstonu na Jamaice svě
tový rekord i olympijský vítěz ve skoku dalekém
Američan Ralph Boston, který skočil 8,31 m, a do
sáhl tedy stejného výkonu jako 10. června r. 1962
Rus Ter Ovanesjan.

LETNÍ LEDNÍ HOKEJ
Pro zpestření pobytu vezl si domů dvě cenné
lázeňských hostí zřídila trofeje : ze západoněmecněkterá větší evropská kého Fuessenu Thurn
výše položená turistická Taxisův pohár a z italské
střediska zimní stadiony, Cortiny ďAmpezzo tzv.
na kterých je možno hrát Bonacossovu trofej. Br
lední hokej i v době nej něnské mužstvo v rozpětí
většího letního vedra! Le 13 dnů absolvovalo ve
tos si pořadatelé těchto Francii, ve Švýcarsku, v
podniků pozvali v prvé Itálii a vZáp. Německu
polovině srpna čs. hoke těchto osm vítězných zá
jového mistra ZKL Brno, pasů : v Chamonix zvítě
který na svém zahranič zilo nad domácím HC 7:3
ním, naprosto nezvyklém a 6:2, ve švýcarském Villetním zájezdě vyhrál larsu porazilo švýcarské
všech osm utkání a od- ho mistra Villars 5:3 a
švýcarské národní muž
stvo 13:3, v Cortině d'
Ampezzo vyhrálo n a d
ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
finským přeborníkem
Vás srdečně zve na
Raumann Luko 14:1 a
nad Rex Cortinou, posí
lenou několika novými
kanadskými hráči, 4:3, a
v západoněmeckém Fues
který se koná v sobotu 3. října 1964
senu po celonoční jízdě z
Cortiny do Fuessenu zdo
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
lalo německého mistra
Začátek v 8.30 hod. večer - konec v 1.30 hod.
EV Fuessen 7:5 (sedm mi
nut před koncem utkání
Tanec — Prvotřídní hudba — Likérová licence — Tombola
vedl Fuessen ještě 5:2!)
Společenské vedení večera má dr. V. Voříšek
a přední švédské muž
Informace a reservování míst : tel. 85-5040
stvo Västra Frolunda s
pěti internacionály 7:4.

SPOLEČENSKÝ VEČER

ZPRÁVY OSOBNÍ

58-LETÁ ČEŠKA, vdova, Krátce před “Svátkem
bezdětná, hledá vážné se otců” prokázal svoji zdat
známení s krajanem. Zn. nost hobartský lékárník
Vláďa Beneš,
“Osamělá” do HD.
který se stal 30. července
POMOCNICI DO DO 1964 šťastným otcem
malého, zdatného
MÁCNOSTI, bydlící mi
HONZÍKA
mo, dobrou kuchařku, hle
i Vláďovi srdečně
dáme do moderního domu Mileně
v Armadale (Melb.) Tři blahopřejí přátelé
z Melbourne
dospělé osoby. - Výtečná
mzda a podmínky. - Stačí
znát trochu anglicky.
Děkujeme
Volejte : 38-8423 (pond.
za včasné vyrovnání
až pátek 1-5 pm.) nebo
předplatného.
51-5838 (po prac. době).
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:

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

HAMPTON :
Telefon 98 - 5756
Hampton, S. 7

Optical Service

573 Hampton St.

- Ve zkratce - -

— Právě před 45 lety dosáhli čs. fotbalisté prvního
velkého mezinárodního úspěchu, když se stali v r.
1919 v Paříži vítězi tzv. dohodových her, jimž ve
sportovních dějinách říkáme Pershingova olympiá
da. Čechoslováci porazili tehdy v tomto turnaji, kte
rého se zúčastnili fotbalisté osmi států, postupně
Belgii 4:1,' USA 8:2, Kanadu (s osmi skotskými pro
fesionály) 3:2 a ve finale i vysoce favorisované fot
balisty Francie 3:2. Hrdinou pařížského finale byl
Janda Očko. Před koncem zápasu, kdy ČSR prohrá
valo s Francií 1:2, přešel z obrany na levou spoj
ku, šest minut před koncem utkání vyrovnal stav
na 2:2 a těsně před odpískáním utkání vsítil ještě
vítěznou branku ČSR. ČSR hrálo tehdy v sestavě :
Klapka, — Janda, Pospíšil, — Vlk, Fivébr, Káďa, —
Červený, Sedláček, Pilát, Vaník, Prosek. Branky
finalového zápasu : Janda 2 a Vaník.
— Vítězi Jihoamerického poháru v kopané se stali
fotbalisté argentinského přeborníka Indipendiente
Buenos Aires, kteří ve finale zdolali uruquayského
mistra Nacional Montevideo 0:0 a 1:0, a nyní se
střetnou v boji o Světovou trofej s vítězem Poháru
mistrů evropských zemi — Inter Milánem.
— Čs. tenistka Vlasta Kodešová vyhrála v rakouském
Kitzbuehlu nečekaně dámskou dvouhru mezinárod
ního tenisového 'turnaje, když v závě.rečném utká
ní deklasovala Angličanku Elisabeth Starkie-ovou 6:3
a 6:0.
— Čs. lehcí atleti dosáhli několika dobrých výsledků.
Tak “neolympionik” Odložil, novopečený čs. mistr
v běhu na 1.500 m, dosáhl na mezinárodních zá
vodech ve Stockholmu na této trati v historii čs.
atletiky po výkonu Jungwirtha (3:38,1 min.) dru
hého nejlepšího času 3:41,9 min., když na měkké
dráze a za deště porazil předního francouzského mílaře Wadouxe. Švéda Olafsona a i několik dalších
známých běžců. — Koulař Jiří Skobla — rovněž “neolympionik” dosáhl ve švédském městečku Sunsvaldu nejlepšího letošního výkonu 18,39 m, — trojskokan junior Němšovský skočil 15,52 m, a vytrvalec
Tomáš vyrovnal doma časem 13:52,2 min. dosavadní
čs. rekord Emila Zátopka na 5.000 m.
— Americký čtvrtkař Larabee vyhrál v Oslo závod
na 400 m ve skvělém čase za 45,4 vt., čímž překo
nal o 0,3 vt. dosavadní nejlepší letošní světový vý
kon Čechoslováka Josefa Trousila.
HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

