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Byla citelně poškozena důvěra v soudy jako
orgány spravedlnosti, podkopávala se důvěra lidu
v socialistický právní řád jako pevnou, lidovou
záruku socialistických vztahů mezi “mocí” a pra
cujícím člověkem. Praxe doby kultu způsobova
la, že na místo překonávání přežívající, po sta
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER letí zakořeněné nedůvěry pracujícího člověka k
právu a orgánům státní moci, které právo apli
Ročník XIII.
Melbourne 16. září 1963
Číslo 19.
kují, vznikala i nová nedůvěra, která navazova
la na starou : vznikal pocit, že socialistické prá
vo je prostě “proti občanovi” a “pro stát”.
Soustředění čínských a pakistanských armád
Právník č. 7, Praha, červenec 1963

HLAS DOMOVA
Indie v n es n á z í c h

Člověk by řekl, že přátelství záleží v první řadě na vzájemné náklon
nosti, založené na určité názorové příbuznosti a shodném myšlení. Důvody
k přátelství jsou však v soukromém životě i vysoké politice často úplně
jiné. Společná nenávist například udělá často alespoň dočasné přátele i z
lidí úplně nesourodých, a podobně působí i společné materielní zájmy.
Není tomu tak dávno, co Pakistan platil za jednoho z nejspolehlivěj
ších přátel Západu a Indie za jednoho z nejcennějších "neutrálních” přá
tel Východu.
Situace se začala měnit toho dne, kdy se Američané rozhodli k bloká
dě Kuby, a oči světa se upřely na Karibské moře. Rudá Čína v tom vidě
la ideální příležitost k provedení dlouho připravovaného plánu, a její ar
mády zahájily útok z Tibetu proti severní indické hranici.

dobře věděli, který pes
kouše a který nekouše, a
podle toho že se také
chovali.
Zdálo se daleko snaz
ší budovat posici vedou
cího neutrála protizápadním než protičínským
postojem.
Tolik se snad dá ze
staré Néhrúovy politiky
když už ne schválit, te
dy alespoň pochopit. Ne
pochopitelněji už vypa
dá skutečnost, že, jak události ukázaly, Néhrú
začal opravdu věřit, že
se dá bezpečnost na se
veru skutečně koupit po
plácáváním širokého
hřbetu Rudé Číny.
Nebezpečí na severu
Dnešní situace Indie, za
niž je Néhrú právě tak
zodpovědný jako jeho
obětavý ministr národní
obrany Menon, vzbuzu
je obavy nejen v Indii,
(Pokračování na str. 2)

Říkalo se, že nelze če
Stará přátelství skon lo, že se z jeho nepřá
telského vztahu k Rudé kat, že indická averse k
čila a nová začala.
Číně stal vztah přátelský, bývalým koloniálním pá
Přátelé a nepřátelé
zatím co změna jeho bý nům zajde přes noc, že
Čína zahájila svůj úvalého vztahu k Západu je barevný národ barev
tok, aby ukázala "příte
probíhala opačným smě nému přirozeně bližší
li” v Asii, kde je jeho
než kterýkoliv národ bí
rem.
místo, a "příteli” v Ev
Posice Indie se tím lý, a poukazovalo se na
ropě, jak se dělá komu
vším zhoršila i zkompli Néhrúovu marxistickou
nistická revoluce.
minulost, která měla vy
kovala.
Indie, nejen opuštěná,
světlit jeho sklon doleva.
Chyby minulosti
a l e dokonce napadená
Stará indická politika
S odstupem doby se
starým přítelem, hledala
nové přátele mezi "cizin přátelství k Číně a chla však zdá, že žádný z
ci” na Západě. A Zá du k Západu byla vy těch názorů nebyl úplně
pad byl ochoten stát se světlována mnoha způso správný a že Néhrú i je
ho rádce Menon prostě
jejím přítelem, protože by.
útočníkem byl jeho dáv
K letošním oslavám Slovenského národního povstání
ný nepřítel.
Jenomže to se zase ne
hodilo do krámu starému západnímu příteli "Letošní oslavy 19. výročí Slovenského národního povstání se konaly v
Pákistánu, roztrpčenému
západními
dodávkami daleko větším rozsahu než v předchozích letech,” poznamenal o jejich
zbraní Indii. Tak se sta- průběhu Čs. zpravodaj (New York) z 4. září tr.

OSLAVY MANIFESTAČNí

Pykati poskrovnu
K pykání a k pokání se zřejmě nemá nikdo z
československých stalinistů, kteří se dopouštěli, když
byla na to sezóna, porušování socialistické zákon
nosti v rámci budování socialismu v našich vlas
tech. Proto tím kuriozněji vypadá článek (článek
nápadně skromný a zastrčený) v Rudém právu z
23. srpna 1963. který strohým úředním jazykem sdě
luje :
“Před vyšším vojenským soudem bylo ve dnech
24. - 31. července vedeno trestní řízení proti býva
lému plukovníkovi ministerstva vnitra Antonínu Pr
chalovi a bývalému plukovníku ministerstva vnitra
Karlu Košťáloví, kteří do roku 1956 zastávali funkce
náměstků ministra vnitra. Byli odsouzeni za poru
šování zákonnosti při vyšetřování a konstruování
nepravdivých obvinění v souvislosti s politickými
procesy v letech 1949 - 1954. Antonín Prchal byl
odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 let a
Karel Košťál v trvání 7 let. U obou byla vyslove
na ztráta občanských práv. V roce 1957 byli za po
rušování zákonnosti z období politických procesů v
letech 1949 - 1954 odsouzeni k trestu odnětí svobo
dy bývalí vyšetřovací pracovníci ministerstva vnitra
Bohumil Doubek a Vladimír Kohoutek.”
Mlýny rotaček Rudého práva melou opravdu po
malu. “Vyšší" vojenský soud odsoudí dva náměstky
ministra vnitra (kteří sloužili ještě pod Karolem
Bacílkem), a trvá to měsíc, než Rudé právo na to
přijde. A šest let je stará překvapující zpráva, že
také někdo v socialistickém Československu odsou
dil menší gorily z ministerstva vnitra.
Ale navíc : dva lidoví plukovníci, kteří persekvovali staré straníky, pykají za hříchy ministrů vnitra,
z nichž poslední je dosud členem Ústředního vý
boru KSČ a poslancem Národního shromáždění. Pykati je třeba podle šarže, pykati třeba poskrovnu.
FEC/tp

"Zároveň letošní osla
vy se staly vítanou pří
ležitostí pro všechny revizionistické
živly
na
Slovensku, které se po
kusily alespoň částečně
očistit historii Slovenské
ho národního povstání
od lží, jimiž se KSČ v
dobách stalinismu snaži
la zkreslit a zmenšit je
ho význam,” dodává Čs.
zpravodaj.
Celostátní oslavy

Na Jankovském vršku
u Bánovců nad Bebravou
se konala hlavní oslava
u mohyly padlých pří
slušníků partyzánské bri
gády Jana Žižky.
Snad aby patřičně usměrnil tón oslavy, zú
častnil se jí slovenský ko
munista číslo dvě a ná
stupce odstraněného Karola Bacílka Alexandr
Dubček.
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V Kežmaroku se ko
nala vzpomínková slav
nost na hradě, kde bylo
Němci povražděno 27
slovenských partyzánů.
V Praze se konal slav
nostní večer v Hudebním
divadle v Karlině, jehož
se zúčastnili ministr ná
rodní obrany generál
Bohumír Lomský, tajem
ník ÚV KSČ A. Krček.
V pořadu vystoupili
Čs. státní soubor písní
a tanců a bratislavské
Divadlo poezie.
V Bratislavě se kona
ly oslavy v Domě čs. sovětského přátelství, na
nichž měl hlavní projev
Samo Falťan.
Přehodnocení historie

Týž řečník pak refe
roval o přehodnocení
významu
Slovenského
národního povstání na
(Pokračování
na str. 2)

by. Fr. Váňa,
Richmond E. 1., Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.

PORTRÉT GEN. DE GAULLEA
Francouzský president de Gaulle patří k nej
zajímavějším, ale také nejobtížnějším postavám na
ší doby. Kdokoliv může postavit před naše oči
obraz de Gaullea se svatozáří nad hlavou.
Může ukázat na jeho organizaci francouzského
odporu ve druhé světové válce, na jeho nespor
nou odvahu, na realistické řešení alžírského pro
blému a na vítězný zápas s OAS.
Je však ještě snazší nakreslit obraz de Gaullea,
bez něhož by se svět rád, nebo dokonce s nad
šením, obešel. Stačí připomenout jeho autokratic
ké sklony, jeho tvrdohlavost, jeho zastaralý na
cionalismus a hlavně jeho rozbiječskou činnost uvnitř Evropského hospodářského společenství a ce
lého západního spojenectví.
Oba ty obrazy je kdykoliv lehké nakreslit. Ale
vykreslit jeden objektivní obraz tak kontroversní
postavy není ani lehké, ani jednoduché.
Někdy se zdá, že je obtížnější s de Gaullem sou
hlasit než mu rozumět.
Jeho minulost hodně vysvětluje. Je příslušníkem
armády, která nepoznala vítězství, ale zná doko
nale trpkost porážky. Je příslušníkem národa, kte
rý patřil k největším velmocem, ale který vlivem
okolností upadl do relativní mocenské bezmocnosti.
A patří ke generaci, která se klaněla zlatému te
leti národní slávy.
Připočtěte k tomu historické spory Francie s An
glií, nevyřízený účet s Američany, kteří kdysi da
li přednost Giraudovi před de Gaullem, a podřad
nou roli, již jemu - “vůdci Francie”, přidělili ve
válečném Londýně, a máte dostatečný motiv k je
ho často podivnému počínání.
Důležitost těchto skutečností pro vykreslení por
trétu generála de Gaulle nelze podceňovat. Bylo by
však omylem se domnívat, že samy o sobě vy
světlují všechno.
De Gaulle má obyčejně pro své stanovisko lo
gické vysvětlení.
Možná nejpodivněji, probíráme-li hlavní rysy je
ho politiky, vypadá na první pohled jeho zaujetí o
vlastní francouzský nukleární arzenál.
Jak, řekne si člověk, může pár francouzských ja
derných bomb přispět k obraně západního světa
v době, kdy jsou americké arzenály přeplněny ja
dernými “vymoženostmi”, schopnými zničit celý
svět jednou za třikrát.
Jenomže, tak se alespoň zdá, de Gaulle není
schopen myslet v pojmech západního světa. Myslí
v pojmech Francie.
Americká politika “nukleárního zastrašení” byla
podle něho platná a z hlediska Francie spolehli
vá jenom tak dlouho, dokud měly Spojené státy
nukleární monopol. Tenkrát, říká de Gaulle, bylo
úplně věrohodné, že by Američani v případě so
větského útoku na západní Evropu použili své
nukleární síly k obraně spojenců.
Situace se však podle de Gaullea změnila roz
hodujícím způsobem v té chvíli, kdy Sovětský svaz
získal vlastní arzenál nukleárních bomb a spolehlivé prostředky k jejich dostřelu na kterékoliv místo
Spojených států. Od té chvíle přestal de Gaulle
věřit americkým zárukám a začal se ptát, byli-li
by Američani v případě nutnosti opravdu ochotni
riskovat svá města pro záchranu měst francouz
ských.
Možná že ano a možná že ne. Jenomže “možná”
pro de Gaullea není dost silné slovo.
Jediným praktickým řešením, bez ohledu na ná
klady a politické důsledky, je tedy pro něho vlastní
francouzské nukleární “zastrašení”.
Jeho způsob myšlení lze dobře hájit. Je však
zakotven v minulosti.
Nemůže-li se Francie spolehnout na Spojené stá
ty, Německo se nemůže spolehnout na Francii, Itá
lie na Německo a Belgie s Holandskem na Itálii.
Nikdo se nemůže spolehnout na nikoho, každý musí
mít svou malou bombu, a jsme zpátky tam, kde
jsme byli - v starém evropském nacionalismu, v
jehož úmrtí jsme začínali doufat.
Portrét generála de Gaullea je těžké namalovat.
Nejlépe by se na takovou práci hodil Rembrandt
- hodně tmy se sporadickým paprskem světla.
Což už je ovšem zase jenom obraz subjektivní. -kw-
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INDIE V NESNÁZÍCH
(Pokračování se str. 1)
ale také v celém západ
ním světě.
Prvním otazníkem je
nové soustředění čín
ských armád v Hima
lajích, druhým rostoucí
pakistanské síly v Kaš
míru a třetím rozsah a
hloubka nové spoluprá
ce Pakistanu s Čínou.
Indie, která
vypadá
jako by se právě pro
budila z růžového snu,
se musí ptát, je-li nový
čínský útok pravděpo
dobný, jestliže ano, ja
kého bude rozsahu a ja
ké budou jeho cíle a
jestli je opravdu možné,
že by takový útok mohl
být koordinován s pakistanským útokem na Kaš
mír.
A tytéž otázky si musí
klást na Západě, pro něž
má bezpečnost Indie,
přes všechny hříchy mi
nulosti, mimořádný vý
znam.

Válka nervů
Nadhozené otázky nel
ze zodpovědět s plnou
jistotou. Nezdá se však
pravděpodobné, že
by
byla Rudá Čína bez so
větské pomoci ochotna
riskovat plnou srážku se
Spojenými státy a že by
byl Pakistan útokem na
Kašmír ochoten ztratit

životně důležitou pomoc,
která mu dále plyne z
Washingtonu.
Je daleko pravděpo
dobnější, že jde Číně i
Pákistánu především o
podlomení
indického
hospodářství a zlomení
indického vůdčího posta
vení v Asii.

Indická vláda nejspíše
usoudila, že nějaká vel
ká ofensiva na severu ne
ní pravděpodobná. Zku
šenosti minulého roku,

spolu s novým soustře
děním čínských a pakistanských sil, ji však stej
ně nutí k velkým vojen
ským výdajům, které mu
sí mít nepříznivý vliv na
plánovanou
industrialisaci země a na celou ži
votní úroveň.
Nové problémy, vy
plývající z, čínského a
pakistanského tlaku, ta
ké odhalily všechny sla
biny Néhrúovy vlády,
zatím co její téměř ne-

stydatý útěk od kdysi
"posvěceného” neutralismu podlomil Néhrův
přeceňovaný morální sta
tus.
I když se nějaká neo
mezená vojenská akce na
severu nedá očekávat, je
viditelnjé, že válka nervů,
jíž dnes proti Indii ve
dou Čína a Pákistán, mů
že být stejně nebezpečná,
ne-li nebezpečnější, než
přímý vojenský útok.
— kw —

Oslavy manifestační
("Pokračování se str. 1)
slavnostní schůzi vědec
kého kolegia historie Slo
venské akademie věd.
Rudé právo o jeho
projevu napsalo se zřej
mou nevolí :
"Hlavní referát - kan
didáta věd Samo Falťana o koncepci a názorech
na vývoj ozbrojeného bo
je slovenského lidu a
diskusní příspěvky dal
ších historiků a přímých
účastníků srpnových událostí (v roce 1944 pr.) přispěly k důklad
nějšímu osvětlení histo
rie povstání . . .

historickými dokumenty,
např. s dosud neznámý
mi směrnicemi moskev
ského vedení KSČ vede
ní strany na Slovensku
z 23. srpna 1944.

o jeho národních, demo
kratických a sociálních
kořenech:

"Slovenské
národní
povstání, které mělo ce
lonárodní charakter, sta
Směrnice v podstatě lo se fakticky začátkem
schvalují postup sloven národní a demokratické
ských komunistů při pří- revoluce . .."
pravě ozbrojených akcí
Dubček dále zdůraz
a schvalují Slovenskou
ňoval zásluhy odsuzova
národní radu jako ve ných komunistických údoucí orgán národně o- častníků povstání Smidsvobozeneckého boje . .." keho, Husáka a NovoDůraz na národní ráz
meského a postavil se
Ať to zní jak. chce su proti zlehčování úlohy
še, v podstatě to zname odbojných jednotek slo
ná : Falťan mluvil o vli venské armády :
vu dogmatismus a kul
"V této souvislosti by
Soudruh Falťan sezná tu osobnosti a předložil
la v nedávných letech
mil účastníky zasedání i nový materiál, který utéž nesprávně hodnoce
s některými důležitými kazuje, že historie pov
na i činnost některých
stání byla ústředním vý komunistů z vedení KSS
borem KSČ úplně zfal a Slovenské národní ra
šována, zejména pokud
dy, zejména soudruha
se týče stanoviska teh
Gustava Husáka a sou
dejšího vedení Komunis druha Laco Novomeskétické strany Slovenska.
ho . .."

Naše rovy

ABY SE NETEPLOFIKOVALO!

Jsme na vysokoškolské brigádě Českosloven
ského svazu mládeže v Lovibani, posluchači 4.
a 1. ročníku stavební fakulty Slovenské vyso
ké školy průmyslové. Jsme zaměstnáni u np.
Stavoindustria, která má určité styky po strán
ce kulturní a sportovní se Slovenskými magnezitovými závody. Píše se rok 1963. Dově
děli jsme se, ž0 v Slovenských magnezitových
závodech toho času pracuje rakouský odbor
ník, inženýr v oboru teplofikace. Protože chce
me volný čas inteligentně trávit, a přitom získat
víc poznatků nejen odborných, rozhodli jsme
se požádat vedení Slovenských magnezitových
závodů o zprostředkování besedy, respektive
debaty s občanem rakouské příslušnosti. Při
vyřizování této věci jsem dostal od ředitele
magnezitových závodů tuto odpověď :
Soudruhu, s tím vůbec nepočítejte, to vůbec
nepřichází v úvahu, jak vůbec můžete chtít ně
co takového od nás, abychom mezi vás, stu
denty, pustili člověka ze Západu, z kapitalis
tické země, který by vám dělal přednášku besedu . . . Co vás, stavaře, může zajímat od
borník na teplofikaci?
A dále : to si musíte nejprve opatřit povole
ní od ministerstva vnitra přes Veřejnou bez
pečnost, Vysoké technické učení, organizaci va
ší školy, okresní výbor Československého svazu
mládeže, a potom přijďte, ale bez toho je vy
loučeno.
Pavel Lioskovský v Kultúrnom životě, Bra
tislava č. 33., 17. 8.1963.

To už je politická satisfakce
(alespoň
její
podstatná část) tzv. buržoazním
nacionalistům,
kteří se dnes domohli re
víze svých trestních pří,
ale jimž byla osobní po
litická satifakce odepře
na potvrzením vyloučení
z řad komunistické stra
ny.

ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČNĚ,

ukládáte-li u

NATIONAL
SAVINGS

Čs. zpravodaj pokra
čuje: "Dubček zdůraznil,
že je třeba zbavit se ba
lastu, zanechaného kul
tem osobnosti a místo ob
vyklého
zdůrazňování
"sociálního” charakteru
povstání výslovně mluvil

BANK

LIMITED

ZE DNE NA DEN
3.9. Americké vyslanectví
v Saigonu udělilo právo
asylu přednímu budhistickému mnichovi Kvangovi, který je jedním z ve
doucích protivládní oposice v Jižním Vietnamu,
a odmítlo žádost Diemovy vlády o jeho vydání.
4.9. Indický ministr obra
ny Kavan obvinil Krišnu
Menona a tri generály z
indických neúspěchů v
dřívějším konfliktu s Čí
nou. Indické jednotky ne
byly naprosto připraveny.
5. 9. Při letecké katastro
fě nedaleko Zurichu ve
Švýcarsku zahynulo 80
cestujících.
6.9. Devět Chorvatů z
Austrálie přešlo ilegálně
jugoslávské hranice. Byli
zatčeni a obviněni z te
roristické činnosti.
7.9. Jižní Afrika požáda
la, aby byly dány pod
její správu tři britské dr
žavy uvnitř Jihoafrické
unie.

Na potvrzení celostát
ního pobouření nad fal
šováním historie napsala
i komunistická Pravda v.
Bratislavě :
"Slovenské
národní
povstání nebylo záleži
tostí buržoazie, nebylo
však ani výlučně věcí ko
munistů, bylo hnutím ce
lonárodním. Účastnily se
Oslava v Bánovcích, na něm nej širší vrstvy
jíž se účastnil Dubček, národa.”
měla pochopitelně nejúTo je zatím nejblíž,
řednější ráz.
kam se dostalo "přez
Ale ani Dubček se ne koumávání
historie” k
mohl nezmínit o tom, že historické pravdě.
předchozí
"odsuzování
FEC/vm
Slovenského národního
povstání pro buržoazní
ZLOBÍ VÁS OČI?
nacionalismus bylo in
Bolí Vás hlava?
spirováno kultem osob
nosti”.
Noste brýle od OPT A !

Pryč s balastem!

BANK

OPTO
Capitol House, 1C9 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

8.9. Komunistická Čína
obvinila Sovětský svaz z
protičínských
provokací
na sovětsko-čínských hra
nicích.
9.
Při lesních požárech
ve státě Parana v Brazí
lii zahynulo 250 osob a
více než 300.000 lidí je
bez přístřeší.
10. 9. Ben Bella byl zvo
len prvním alžírským pre
sidentem.
12.9. Francouzská vláda
odmítla protesty Austrá
lie, Nového Zélandu, Pe
ru a Čile proti připravo
vaným nukleárním poku
sům v Pacifiku.
13.9. Americký admirál
Hayward odhadl, že v Pa
cifiku operuje přes 100
sovětských ponorek.
— Francouzská vláda ohlásila řadu drastických
opatření, která mají za
stavit pokračující inflaci.
14.9. Zvláštní komise Spo
jených národů zjistila, že
si převážná většina oby
vatelstva Sarawaku a Se
verního Bornea přeje utvoření Malasie. Nový
spolkový stát má být oficielně vyhlášen 16. tm.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
PLES
se koná v sobotu
5. října 1963 odpol.
v St. Michael Hall,
Brougham St.
North Melbourne

HLAS

16.9. 1963

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na cestě z Moskvy do
mů se v Praze zastavili
generální tajemník Ko
munistické strany Austrá
lie Sharkey a její před
seda Dixon. "Besedovali”
s vedoucím tajemníkem
ÚV KSČ Jiřím Hendrychem. Komuniké oznámi
lo, že KSČ a KSA jsou
zcela zajedno ve všech
zásadních otázkách "boje
za mír". ÚV KSČ zaslal
také Sharkeymu blaho
přejný telegram k 65. na
rozeninám.
— Antonín Novotný jme
noval novým českosloven
ským velvyslancem ve
Spojených státech dr. K.
Dudu. Dr. Miroslav Rů
žek, dosavadní velvysla
nec, byl pověřen novými
úkoly.
— Zemědělské noviny ze
17.8. tr. referovaly příz
nivě o koncertu České fil
harmonie v Salzburgu, na
kterém s ní hrál exulant
Rudolf Firkušný : "Více
než dvacet zemí si zase
poslechlo, jací jsme my
— Na Talech
vNízkých
Tatrách sě konala konfe
rence stavebních odborní
ků členských zemí Rady
vzájemné hospodářské po
moci. Hlavní úkol při ře
šení debat "připadl od
borníkům
výzkumných
ústavů inženýrských sta
veb v Bratislavě a Po
zemních staveb v Praze".
— Britský ministr obcho
du Erroll byl přijat v
Praze v Brzáňském palá
ci místopředsedou vlády

Přijetí byl přitomer. ná
městek ministra zahraničních věcí K. Kůrka.
— Pro studium na mezinárodní universitě v Pra
ze bylo vybráno 130 vy-

nich dohod přímo vlády.
Spojené národy, meziná
rodní, družstevní a odbo
rářská organizace”. Tito
studenti půjdou do jazy
kových středisek nebo na

některou z fakult univer
zity, kde se vyučuje fran
couzsky nebo česky.
— 29. srpna zemřel náhle
v Praze básník, spisova
tel a redaktor František
Němec, dosavadní č l en
redakce odborářského de
níku Práce a autor popu
lárních “soudniček”.
— 18. srpna došlo k vykolejení nákladního vla
ku v Chocni: “Souprava
úplně zatarasila choceň
skou stanici, takže trať
byla neprůjezdná.”
— V broumovské nemoc
nici zemřela ve věku 59
let
dlouholetá
členka
Městských divadel praž
ských Marie Lukášová.
— “Vzrůst nehodovosti
varuje”, píše Lidová de
mokracie. Za 1. pololetí
letošního roku bylo o
4376 nehod na silnicích
víc než roku loňského.
Způsobená škoda činí 38,
334.500 Kčs. Hlavní pří
činou nehod je nepřimě
řená rychlost.
— Koncem srpna se ko
nal v Praze mezinárodní
farmakologický kongres v
sálech Karlovy universi
ty v Praze. Zástupce sjez
du přijal Antonín Novot
ný, přítomni byli L. Jankovcová, Josef Plojhar a
přednosta
presidentské
kanceláře L. Novák. No
vou místopředsedkyní té
to organizace byla zvo
lena MUDr. H. Rašková
z pražské university.
— Velvyslanectví Výcho
doněmecké republiky oznámilo, že byl zrušen
východoněmecký konsulát
v Bratislavě, jehož funk
ce přejímá pražské vel
vyslanectví.
— Na počest státního ru
munského svátku se ko
nal na pražském vysla
nectví slavnostní večírek,
na který přišli Jiří Hendrych, tajemník ÚV A.
Kapek a tajemník F.
Penc.
— Antonín Novotný udě
lil redaktoru Večerní Pra
hy Vincencu Nečasovi k

jeho šedesátinám Řád re
publiky.
— V japonské loděnici
společnosti Hitaci u Hi
rošimy byla spuštěna na
vodu loď čs. zámořské
flotily. Byla pojmenová
na “Košice”. Její výtlak
je 25.000 tun a je to nej
větší obchodní plavidlo
zemí socialistického bloku.

— Pro zahraniční studen
ty strojnické fakulty v
Praze byl vydán sedmijazyčný slovník, připravený
pod vedním ing. L. Kárníkové.
Obsahuje 3200
výrazů z oblasti odborné
ho názvosloví.
— Ze soukromých prame
nů přichází zpráva o stáv
ce, která se konala v břez
nu 1963 na dole Nosek v
Tuchlovicích v kladen
ském revíru. Účastnilo se
700 horníků, kteří pro
testovali proti
zrušení
15% prémie za vzorné pl
nění plánu. Přijel prý
tam i ministr paliv Ol
dřich Černík, ale trvalo
čtyři dny, než horníci
znovu nastoupili práci.
— Podle soukromých
zpráv ze Salzburgu pro
jevovali členové České
filharmonie
neobyčejný
zájem o všechny zprávy
o Rafaelu Kubelíkovi. Z
rozhovorů s čs. hudební
ky bylo zřejmo, že členo
vé Čs. filharmonie, kteří
dodnes hledají po Václa
vu Talichovi důstojného
nástupce, by si přáli, aby
Českou filharmonii diri
goval Kubelík. Totéž přá
ní bylo ostatně vyslove
no už před několika lety,
kdy Česká filharmonie
hostovala v Austrálii.
— V ČSSR vydávaný
Prague News Letter otiskl velkou reportáž s
fotografií pozdních národ-,
nich umělců Jana Weri
cha a Jiřího Trnky. Čs.
noviny také přinesly zprá
vu, že Jiří Voskovec le
těl z USA do Kanady na
schůzku s Werichem.
FEC/PNL/ČSZ

-3Revize rozsudků se Slánským a jeho soudruhy

ZNĚNÍ ROZSUDKU
Československý zpravodaj (New York) z 28. srpna 1963 přinesl obsáhlé
výňatky ze znění rozsudku Nejvyššího soudu v revizním procesu Česko
slovenská socialistická republika versus Slánský a spol.
Hlavní citáty z obsáhlé zprávy o výsledcích revize stalinských procesů
z let 1949 - 1954 :
"Ve dnech 3. a 4. dubna 1963 Ústřední výbor Komunistické strany Čes
koslovenska doporučil Generální prokuratuře a Nejvyššímu soudu provést
revizi politických procesů z let 1949 - 1954 a učinit příslušné závěry. Ge
nerální prokuratura a Nejvyšší soud při provádění revize postupovaly
podle platných předpisů trestního zákona a trestního řádu a všechny sku
tečnosti z původního trestního řízení, které se konalo v mimořádně napja
té mezinárodní situaci, byly objasňovány na základě objektivně sebraných
důkazů a projednány na veřejných přelíčeních.”
Nejvyšší soud na zá
kladě návrhu Generální
prokuratury
jednotlivé
trestní věci projednával
v zákonných lhůtách a
učinil k nim tyto závěry:
1. V trestní věci proti
Rudolfu Slánskému a
ostatním (tzv. protistát
ní spiklenecké centrum)
byli rozsudkem Nejvyš
šího soudu
a. v celém rozsahu ob
žaloby zproštěni Rudolf
Slánský, Josef Frank,
Bedřich Geminder, Lud
vík Frejka, Otto Šling,
André Simone, Vladimír
Clementis, Evžen Loebl,
Rudolf
Margolius
a
Bedřich Reicin.
b. U Reicina zůstalo dů
vodné podezření, že se
dopustil trestných činů
zneužití služební moci,
nešetření služebních po
vinností a křivého obvi
nění. Za tuto trestnou
činnost nebyl v té době
žalován a vzhledem k
jeho smrti nemohlo být
nyní trestní řízení pro
vedeno.
c. Karel Šváb a Otto
Fischl zproštěni obžalo
by z. trestných činů pro
ti státu. U Karla Švába

Proces s “kariéristou”
Práce z 23. srpna 1963 se rozepsala o pro
cesu s Jiřím Kalinou, vedoucím odboru "gene
relu a inženýrských prací” Hutního projektu
v Praze. Ze způsobu, jakým o jeho procesu
Práce píše, je zřejmé, že žalované praktiky jsou
typické při výrobě "plnění plánů” v Českoslo
venských podnicích- Práce píše :
.
Rozkrádání socialistického vlastnictví - jak
zákon nazývá někdy prosté a jindy důmyslné
krádeže na společném majetku, jsou jenom men
ší částí škod, kterými naše hospodářství trpí....
Vážným případem, projednávaným u soudu,
bylo zkreslování výkazu o plnění plánu ... Ve
doucí tohoto odboru. Jiří Kalina, hrubě zkres
loval výkazy o plnění plánu připisováním neodpracovaných hodin, nebo neoprávněných
přesčasů nebo normohodin... Jiří Kalina při
znal před soudem, že ředitel pražské odbočky
E. Adler neústupně trval na stoprocentním pl
nění plánu (což je snaha každého vedoucí
ho). Jenže - když jednotlivé odbory neodved
ly příznivé výkazy, vracel jim je ředitel Adler
k opravě ! . . .
Co z takové praxe vzejde? Předražené účty
- Závody Slovenského národního povstání za-

platily o skoro jeden a půl miliónu víc než
měly. . .Důsledky Kalinova hospodářství se
projevily i ve Spojených ocelárnách np. Klad
no, ve Vítkovických železárnách v Třinci a
jinde ... A už nejde jen o peníze. Takovéhle
hospodaření zatemňuje představu o skutečné
kapacitě podniků . . . Prémie byly bičem, který
držel pevně v ruce. Dobře, a co odborová or
ganizace? Kalina vyměřoval prémie předsedovi
dílenského výboru i za nevykonané práce a
předseda zase bez výboru podepsal to, co mu
Kalina podstrčil. Ostatně to soud konstatoval
v rozsudku : "Obžalovaný zastrašoval podříze
né, nepřipouštěl kritiku, obklopoval se jen svý
mi oblíbenci, s nimiž na pracovišti pořádal pit
ky. Podceňoval společenské organizace a svým
diktátorstvím narušoval jejich činnost ... Vy
tvářením psychózy strachu vyvolal stížnosti a
někteří pracovníci raději z odboru odešli ve
snaze dostat se z Kalinova vlivu.” Jiří Kalina
byl odsouzen na 4 roky žaláře nepodmíněně.
Pět let po dopykání trestu nesmí zastávat žád
nou hospodářskou funkci, a musí zaplatit ne
oprávněně vyplacené prémie ve výši 28.000
Kčs.
FEC

bylo potvrzeno, že se do
pustil trestného činu zne
užití úřední moci k hru
bému porušování zákon
nosti. U Otto Fischla
bylo rovněž potvrzeno,
že se dopustil trestného
činu
zneužití
úřední
moci
k
obohacování.
V zhledem k rozhodnutí
presidenta republiky o
amnestii z 9. 5. 1960
bylo u Karla Švába a
Orto Fischla trestní stí
hání pro uvedené trest
né činy zastaveno.
d. V případě Rudolfa
Slánského vyšlo najevo,
že ve funkci generální
ho tajemníka se dopou
štěl a kryl porušování
zákonnosti, za něž nese
odpovědnost.
2. V trestní věci proti
Márii Švermové a spol.
rozsudkem
Nejvyššího
soudu byli v celém roz
sahu žaloby zproštěni
Marie Švermová, Hanuš
Lomský, .Ervín Polák,
Vítězslav Fuchs, Miku
láš Landa a Bedřich
Hájek.
U Jarmily Taussigové
zůstává důvodné pode
zření, že se dopustila
trestních činů křivého
obvinění a omezováni
osobní svobody. Šetře
ní v této věci není dosud
skončeno.
3. V trestní věci proti
Gustavu
Husákovi
a
spol.
byli
rozsudkem
Nejvyššího soudu v ce
lém rozsahu zproštěni
obžaloby Gustav Husák,
Ivan
Horvát,
Daniel
Okáli, Ladislav Novomeský a Ladislav Holdoš.
4. V trestní věci proti
Josefu Goldmanovi a
spol.
byli
rozsudkem
Nejvyššího soudu:
a. v celém rozsahu
zproštěni obžaloby Josef
Goldman,
Jan
Bárta,
František Fabinger, Jiří
Kárný, František Kolár,
Jaroslav Jičínský, Zde
něk Rudinger, Otto Eisler, Ivan Holý, Eduard
Outrata a Josef Smrkovský.
b. Matyáš Lewinter
zproštěn obžaloby z trest-

nich. činů proti státu. U
Matyáše Lewintera bylo
zjištěno, že se dopustil
trestného činu zneužití
úřední moci, a vzhledem
k rozhodnutí presidenta
republiky o amnestii z
9.5.1960 bylo trestní
zřízení
pro
uvedený
trestný čin zastaveno.
5. V trestní věci proti
Václavu Vlkovi a spol.
byli rozsudkem Nejvyššího soudu v celém roz
sahu obžaloby zproštěni
Václav Vlk,
Ladislav
Pluhař, Pavel Hrubý,
Bohumil Holátko, Fran
tišek Novák, František
Roušar a Oldřich Černý.
6. V trestní věci Šimo
na Drgače a spol. byli
rozsudkem
Nejvyššího
soudu v celém rozsahu
obžaloby zproštěni ge
nerálové Šimon Drgač,
Rudolf Bulander a Zde
něk Novák.

7. 'Rozsudkem Nejvyššího soudu byli dále v
celém rozsahu obžaloby
zproštěni Richard Slán
ský, Koloman Moškovič,
Vojtěch Jančík, Oskar
Langer, Osvald Závodský, Rudolf Feigl a Os
kar Kosta. Pokud jde o
Rudolfa Pešla byl pů
vodní rozsudek Nejvyššího soudu zrušen..
Zpráva dodává, že by
li už předtím "rehabili
tování” Arthur London,
Vávro Hajdů, Vilém
Nový, Josef Pavel, Os
kar Valeš, Antonín Svo
boda, Otakar Hromád
ko,
Bedřich
Kopold,
Géza Pavlík, Charlotta
Pavlíková, Karel Markus, Karel Vaš, Juraj
Vieska,
Pavel
Tichý,
Vladimír Haškovec a
"další”.
(Pokračování na str. 7)

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.
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Českoslovenští komunisté se tuží v boji proti Číňanům

SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Kukátko do ČSSR
SLOVÍČKO O BRANNOSTI NARODA
“Promiňte, s vojákem netančím...."
Toto jsme
slyšeli z úst hezké dívky na taneční zábavě ve Slo
vanském domě v Praze. Když jsme se opatrně ze
ptali proč, odpověděla bez rozpaků: “Každý kluk
na vojně zhrubne a stane se z něho nekulturní
tvor. Nevíte, o čem bych si s ním měla povídat?”
Vzpoměli jsme si na tuto episodku, když jsme se
sešli kolem stolu s četařem Janem Hurdesem, de
sátníkem Stanislavem Čermákem a vojíny Jiřím
Fajkou a Zdeňkem Reifem, abychom si pohovořili
o tom, jaké možnosti kulturně se bavit a žít vojáci v
hlavním městě mají. Vzpoměli jsme si na ni, pro
tože názor té dívky reprezentuje názor části naši
veřejnosti... Ale jak je to opravdu? Hurdes: “První
rok jsem sloužil ve vesničce na Těšínsku. Z kultur
ních stánků tam byla jen hospoda a kostel. V Praze
je to ovšem lepší. Až na to, že lístky jsou dost drahé.
Náš útvar dostává zadarmo vstupenky jen do Di
vadla čs. armády, ostatním divadlům musí zaplatit.”
Fajka: “To je ono! Na Vinohradech (v armádním
divadle - pr.) jsme každou chvíli, ale do Národního
jsem se za ten rok, co jsem v Praze, ještě nedostal”.
Hurdes: “Je v tom ještě jedna potíž. Jakmile je o
něco ve veřejnosti zájem, vojáci přijdou až na
posled...” Čermák: “Na čtení mám nejvíc času ve
službě. A nejvíc klidu. V kasárnách se klidný kout
na čtení hledá těžce...” Fajka: “Já když někdy
přijdu, jsem tak utahaný, že než abych četl, to si
radši lehnu...” Reif: “Máme kapelu. Kluci si
ovšem stěžují, že z ní nic nemáme. Semtam hra
jeme pro občanské výbory, ale hlavně zkoušíme.”
Večerní Praha, lO. srpna 1963

O KVALITĚ STAVEBNICTVÍ
Ten, kdo posuzuje kvalitativní stránku naší vý
stavby, nebude asi bez výhrad spokojen. Nedávno
napsal ministr výstavby s. inž. Takáč v Rudém prá
vu, že jen asi 20 procent naší bytové výstavby může
být hodnoceno značkou dobré kvality. To znamená,
že čtyři pětiny bytů jsou víceméně nekvalitní. U
ostatní výstavby je tomu asi nejinak... Nízká kva
lita je často u dokončovacích prací (ňapř. omítky,
obklady, podlahy a pod.), u dodávek výrobků (okna,
instalační zařízení) a jejich osazování... Zvláštní
soubor by mohly tvořit panelové domy, počínajíc
jakostí prefabrikovaných dílců a končíc osazovacími a spojovacími detaily. Na některých sídlištích
jsou budovy doslova znehodnoceny obvodovými pa
nely, které provlhávají, prómrzávají a v důsledku
toho se na vnitřních plochách usazuje plíseň. Ná
prava těchto škod několikanásobně přesahuje sní
žení nákladů, kterého bylo dosaženo vyšší produkti
vitou práce v prefabrikaci -. .
Rudé právo, 13. srpna 1963

ŠKODY ZAVINĚNÉ LHOSTEJNOSTÍ

PO DRUŽBĚ BORBA
Čínští soudruzi tvrdí, že českoslovenští soudruzi boří jednotu. Českoslovenští soudruzi viní z úchylkařství Číňany. Je to bitva, pro kterou se nejlépe hodí jugoslávské slovo "borba”, protože vysti
huje jak příčiny, tak způsoby, tak i podstatu sporu. Iniciativu zatím pevně drží českoslovenští ko
munisté - mají co zavírat a koho vypovídat. V uplynulých měsících zavřeli v Československu
Informační službu Nové Číny, vypověděli její redaktory. Vypověděli dále tajemníka čínského
velvyslanectví v Praze a jistého čínského studenta, kteří rozdávali oficielní čínské tiskoviny. Čínští
Studenti se mají v ČSSR na co těšit - čelí dnes osudu někdejších jugoslávských studentů, kterým
se ta tehdejší "borba” taky nevyplatila. Buďto se prohlásí solidární s pekinským režimem - a
budou vypovězeni. Nebo se přidají na stipendium -a budou puncováni doma jako zrádci. A etérem a po rotačkách lítají silná slova o štěpení jednoty, zrádcování a zaprodanectví.
Anglicky
vydávaný
Peking Review z 30.
srpna 1963 prohlásil:
"V záměrném pokuse
zničit jednotu socialistic
kých zemí oznámila čes
koslovenská vláda 22.
srpna tr., že pražská agentura čínské informa
ční služby bude muset
být do měsíce zavřena.”

Záměrná persekuce
Číňani si dále stěžo
vali, že československá
policie už dlouho potla
čovala distribuci čínské
ho informačního mate
riálu a že zavření agen
tury je jenom závěreč
ným činem plánovaného
pronásledování.
Rozhodnutí o zavření
kanceláře sdělil čínské
mu velvyslanectví ná
městek ministra zahra
ničních věcí Klička.
V úřední zprávě Cet
ka stroze oznámila, že
činnost čínské tiskové
služby byla zastavena
pro "rozšiřování pobu
řujících tiskovin”.
Podle
čínské
verze
českoslovenští
komuni
sté ani zprvu nevěděli,
co jim soudruzi z Číny
tisknou za podvrat pod
stalinskou lucernou.
Částí československého
protestu proti činnosti
Číňanů v Praze bylo to,
že z Prahy se rozesílal
propagační materiál do
sousedních
socialistic
kých zemí. Tím prý čín
ská agentura hrubě po
rušila tiskové zvyklosti.

Za první pololetí letošního roku vzniklo v Zápa
dočeském kraji 277 požárů, které způsobily škodu
4,907.000 Kčs. Proti stejnému období minulého roku
jsou škody vyšší o dva milióny korun. Pátrání po
Spor na vrcholku
hlavních příčinách ukázalo, že stále převážná část
požárů je způsobena nedbalostí a lhostejným po
Tyhle všechny stíž
měrem k ochraně socialistického vlastnictví ...
Rudé právo, 17. srpna 1963 nosti ovšem pražští propagandisté hladce vyvrá
JAK TO BYLO S OVOCEM
tili. Čínská agentura by
Pracujeme s manželkou v JZD. Já jako noční la uzavřena v zájmu mí
hlídač, žena ošetřuje prasnice a selata, má jich na ru, protože byla štvavým
starosti kolem stovky. Práce tedy až nad hlavu, takže
a
klubem
kolikrát není čas ani na přípravu pořádného jídla. střediskem
Onehdy přišla žena a povídá: “Sousedovic Anna se anarchistů.
mi pochlubila, že utržila za ryngle skoro stovku.
Československá tisko
Naše také dozrávají, tak je otrháme, ať nám při vá kancelář šla na to
bude nějaká stokoruna na malování.” Otrhat, jak
otrhat, ale kde vzít na to čas. No, nakonec se čas
POJIŠTĚNÍ
našel, místo spánku se trhaly ryngle Malvazinky.
domů, bytů, podniků,
Za ryngle platila Jednota 1.20 Kčs za kilo. Počítal
Work. Compensation,
jsem cestou, kolik utržím za naše krásné, jako ma
aut, povinné ručení
lované Malvazinky. Předčasně. Ráno přijel do Jed
ŽIVOTNÍ,
noty kurýr z Lipníka s příkazem, že se nesmí pla
úrazové a nemocenské
tit za ryngle víc než 60 haléřů. Věru, za tyto peníze
odborně provede
nestojí za to lézt na strom.... A tož, prosím vás,
povězte mi, jak se tyto protiklady srovnávají. Proč
R.C. KUGLER
nestojí za to je trhat, a ve městech je ho poskrov
(Melb.) XL 2421
nu...
Zemědělské noviny, 16. srpna 1963

ideologicky:
Českoslo
venský lid podporuje
akce sovětské vlády, jež
vyústily v úmluvě o zá
kazu jaderných pokusů
v atmosféře, kosmu a
pod vodou . . .
Nikdo však nepřed
stírá, jak se to lidem
snaží namluvit, čínská
vláda, že mír už byl úplně vybojován. Úmluva
o zákazu jaderných po
kusů je však mohutným
povzbuzením
k
další
cestě za pokrokem.
Vlády, které podepsaly Moskevskou dohodu,
potvrdily, že jejich ko
nečným cílem je úplný
zákaz jaderných pokusů
a totální odzbrojení pod
mezinárodní kontrolou.
Prohlášení čínské vlády
tato fakta zcela igno
ruje . . .”

PAISLEY

Prohlášení
českoslo
venské vlády dále hájí
sovětský postup na me
zinárodním poli:

Komu slouží Čína
"Čínská vláda dokazu
je, že Moskevská doho
da svazuje ruce i nezú
častněným
národům.
Které to země Rudá Čí
na skutečně hájí?
Bezpečnost socialistic
kých zemí je plně zaru
čena vojenskou mocí So
větského svazu a jejich
vlastními
obrannými
prostředky. Postoj ve
doucích činitelů Rudé
Číny dokazuje, že jedním
z jejich hlavních cílů je
výroba jejich vlastních
jaderních zbraní . . .
Československý lid by
uvítal, kdyby vláda Čín
ské lidové republiky se

HOME

stavěla realisticky k otázkám míru a mírového
soužití
mezi
státy s
rozdílným společenským
ůspořádáním.”
Tisková agentura Ru
dé Číny nezůstala nic
dlužna: "Uzavření naší
agentury v Praze nijak
nevyjadřuje pravé tužby
československých
mas,
které si přejí jednotu.
Českoslovenští
reakcionáři
Když indičtí reakci
onáři v roce 1960 zahá
jili hysterickou protičínskou kampaň, žádali
zavření naší agentury v
Netw Delhi.
A nyní jde socialisti
cká země tak daleko, že
následuje jejich příkla
du. Není to ostuda?
(Pokračování na str. 6.)

FURNISHERS

PTY. LTD

110 MILLERS RD., NORTH ALTONA, VIC.
kde krajané dostávají zvláštní slevu na jaký

koli nábytek, koberce, žaluzie, TV — radia,
elektrické potřeby a vše ostatní pro dům

oznamují otevření nové prodejny :

VELKOOBCHODNÍ DODAVATELÉ A VÝROBCI
199 HODDLE ST., COLLINGWOOD, VIC. - Telefon : 41 -1377
DEL C O dodává v ma
lém - i ve velkém pro
hotely, motely, kluby, ne
mocnice apod.

Celková zařízení nábyt
kem, koberci, air conditioning, TV aj. se zvláštní
službou
stavitelům a
architektům.
Využijte
příležitosti
a
informujte se nezávazně
na ceny všeho, co potřebu
jete pro svůj dům.

NAKUPUJTE
V DROBNÉM ZA
VELKOOBCHODNÍ
CENY !

MILOSLAV HÁJEK,
majitel
telefon : Altona 314-6968
Collingwood 41-1377
večer : 57-6585

Super Convair
MODEL 250
Lze použít jako ústřední topení
Během letní sezóny zvlášť snížené ceny

HLAS

16.9.1963

DOMOVA
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Filmové zpracování spojenecké invaze Normandie

Nejdelší den v historii
Bojiště a bitevní plátna zvící panoramatu Maroldovy Bitvy u Lipan
přišla znovu do módy díky televizi. Film, který musil hledat nové výbo
je do hloubky i šířky, aby udržel vybíravější klientelu, soustředil se v pod
statě na trojí druh panoramatických monstrosit : pokud nemá na zaru
čený a obsáhlý herecký park, soustřeďuje se na barvité cestopisy. Když
nemá námět veliký a širokoúhlý, vezme zavděk Cole Porterem, šedesáti
baletkami a omšelým zpěvákem. A když není po ruce ani jedno ani dru
hé, lze vždycky natočit válku.
Zásluhou laciných žoldnéřů ze zaostalých evropských států jako je Špa
nělsko a Jugoslávie jsme měli možnost zblízka pozorovat vřavu u Water
loo i Pekingu, Alama i Borodina, a bitevní ryk nám zevšedněl právě tak,
jako Čechoslovákům bitva o zrno.
Jsou však výjimky,
které potvrzují pravidlo.
Jednou z nich je Zuckorovo
monumentální
panorama prvních čtyři
advaceti hodin bitvy o
Evropu - spojenecké in
vaze Normandie 6. čer
vna 1944.
Z největší části je ten
to filmový přepis dějin
založen na autentickém
materiálu, sebraném Corneliem Ryanem v jeho
bestselleru
"Nejdelší
den”.
Filmová verze knihy
je ovšem rozšířena o
podružné
"filmovější”
episady
(francouzskou
výplň např. dodal Romain Gary).
Ani účinkování čtyři
ceti hvězd a spolupráce
tří režisérů filmu neuško
dily. Uškodilo-li mu ně
co, byla to reklama, kte
rá mu předcházela.
Nikdo kompetentnější
než sám maršál Erwin
Rommel nepokřtil den
spojenecké invaze. Rommel věděl, že osud Evro-

mlh na západě od Nor
mandie.
Filmově stejně pozo
ruhodná je gradace úvodních scén. Ze zdánli
Myslím, že nejpodivu vě nesouvisejících epihodnější na dramatické sod se spřádá jádro kon
stavbě filmu je vzácná fliktu, mohutně podbar
koordinace dramatické vované rytmem hudeb
ho napětí, docílená zřej ního doprovodu.
A ten je obstarán jed
mě nejen konečným se
střihem, ale i vzájemnou noduše a psychologicky
spoluprací a kontrolou úderně stále se zrychlu
jednotlivých
režisérů jící kadencí okovaných
(z nichž nám nejznáměj vojenských bot v pruší je Angličan Ken An- šáckém pochodu.
Ale byl by na omylu
nakin).
ten,
kdo by si myslil, že
Film se otvírá širokým
panoramatem opuštěné "Nejdelší den” je osla
anglo-amerického
ho pobřeží La Manche vou
vítězství
na Západě. Je
a do ztracena směrem k
ho
tvůrci
měli na mysli
anglickému břehu. Na
pláži není nic než jediná ještě jiné věci.
Jeho episody a drob
přilba,
zapomenutá
a
výmluvná. Ještě než se né konflikty, většinou
otevře první scéna, je to tragické a krvavé, se jim
podařilo spojit v souvis
balada v kostce.
Je málo tak drama lou mozaiku obrazu vál
tických filmových scén, ky, obrazu nadčasového
jako ta, v níž je v tomto a obrazu otřásajícího.
Útočící spojenci pro
filmu zachyceno konečné
vynoření se spojenecké žívají všechna zklamání,
ho loďstva z ranních bolesti i triumfy vojáctví

py bude rozhodnut na
plážích
Normandie v
prvních
dvacetičtyřech
hodinách invaze - v nej
delším dnu historie.

JAK DOŠLO K MÉMU SŇATKU
Z deníku Petra Krátkého, studujícího
VIII. A st. reálného gymnasia v K.

JO SEF ŠKVORECKÝ
Pokládal jsem vždy otce, majitele firmy Josef
Krátký & spol., Export—Import, za moudrého,
avšak nyní nejeví se mi věc již tak jasnou. “Za svo
je peníze hleď vždy obdržeti protihodnotu!” vště
poval mi otec. A přece, já, řídě se touto radou, jsem
tratil.
Do nedávné doby zachoval jsem se do té míry,
že jsem dosud ženy nepoznal. Ze všech dívek naše
ho ústavu, státního reálného gymnasia v K., zalí
bilo se mi nejvíce v Ireně Dittrichové ze sexty A.
A proto, také vzhledem k dovršení osmnácti let
rozhodl jsem se, že jmenovanou svedu. Za tím účelem počal jsem promýšleti podrobnosti.
Nejprve navštívil jsem místní drogerie, avšak
všude měly službu mladé prodavačky, a stal jsem
se proto do večera majitelem sedmi kartáčků na
zuby. Později jsem si uvědomil, že jsem v každém
obchodě mohl za té situace žádati jiný druh zboží —
leč stalo se. Nakonec poslal jsem do drogerie svého
mladšího bratra Josefa, avšak nemaje drobné, dal
jsem mu padesátikorunu. Nakoupil za celou, hlupák,
doufám však, že přebytky rozprodám v oktávě B,
v obou septimách, něco v sextě, něco možná i v
kvintě a zbytek Miroslavu Kunovi z kvarty A.
Poté zkoumal jsem počasí, ale vzhledem k dešti
vé předpovědi na celý příští týden jevilo se mi
nutností opatřiti krytou místnost.
Byt mých rodičů nepřicházel v úvahu, neboť na
še služebná Anna nikdy nevychází z domu, jakmile
mě přijde navštívit některá kolegyně ze školy. Ze
jména chodí mě navštěvovat kolegyně Jaroslava

a lidskosti stejně jako je
jich němečtí protivníci.
Slyšeli jsme námitku,
že "Nejdelší den” je pří
liš nestranný, protože ne
ukazuje jasně, na čí stra
ně bylo právo, ale na
čí straně byla síla.
Snad největším příno
sem "Nejdelšího dne”
je pocit, že divák viděl
za tři a půl hodiny den
historie, jak se tvoří, a
historie, jak zblízka vy
padá.
V pekle mechanizova
né války jsou nejpůso
bivější a nejlidštější ma
lé detaily :
americký voják, který
cítí, že musí prohrát
všechny peníze, vyhrané
v kostkách, aby zůstal
na živu,
francouzský venkovan,
který třeští nadšením,
když mu spojenecké lo
di bombardují domek na
kousku pláže,
německý generál, kte
rý ironizuje štábní
"kriegspiele”, a který je
diný
správně
odhadl
směr spojeneckého úto
ku,
jiný německý generál,
který si zvěstí o invazi
nehodlá dát zkazit zají
mavou partii karet,
francouzské jeptišky,
které jakoby' zázrakem
projdou křížovou palbou
z obou stran, aby ošetřo
valy raněné francouzské
vojáky,

Cuceová, která je do mě šíleně zamilována a ne
ustále se mě pokouší svést. Vyžaduji však od žen
přísné morální zásady, ovšem s výjimkou Ireny
Dittrichové, kde by mi byly na překážku.
Byt Ireniných rodičů rovněž nepřicházel v úva
hu pro svou polohu ve třetím poschodí a proto, že
hromosvod nachází se na opačně straně domu, takže
v případě překvapení únik by nebyl možný.
Nezbývalo, než najmouti hotelový pokoj. Zde
ovšem naskytly se další potíže. Hotel takzvaný
hodinový je v našem městě jen jeden, a jeho ma
jitelem je Irenin strýček, navíc horlivý to katolík.
A pokud' jde o hotely normální, jsou tu sice dva,
majitelem jednoho jest však p. Cuce, otec zmíněné
Jaroslavy Cuceové, který mě velmi dobře zná a
donesl by věc k sluchu mého otce. Druhý pak jest
proslulý štěnicemi, jež by mé plány mohly v ne
příznivém smyslu ovlivnit.
Bylo tedy třeba uchýlití se ke lsti. V úterý zajel
jsem vlakem do sousedního města H., kde bydlí dru
hý Irenin strýc, p. Josef Habr, a odtud jsem odeslal
telegram jeho jménem, objednávající na pátek dvou
lůžkový pokoj č. 3 v hotelu p. Cuceho. Ve středu
zajel jsem do krajského města a v půjčovně kostý
mů vypůjčil jsem si umělý plnovous, tweedové spod
ky a sportovní kazajku s anglickou čepicí. Takže
nyní zbývalo již jen vymysliti lest, jíž by mi Ire
na byla po vůli.
Vymyslil jsem nakonec vše velmi dobře. Ve čtvr
tek zajel jsem opět do sousedního města H., kde
jsem zakoupil zlatý prstýnek s akvamarínem a odeslal jsem Ireně dopis tohoto znění :
Milá Irenko,
musím Ti něco sděliti, ale aby o tom nevěděl ta
tínek. Má to být překvapení pro něj k narozeni
nám. Přijeď dnes, tj. v pátek odpoledne do hote
lu Beránek do pokoje č. 3.
Tvůj strýček Josef Habr
P. S. Přikládám prstýnek pro svou milou neteřinku.

PROLOG
Pavel

Javor

Sám dobrovolný uloživ si půst
ani verš nenapsat,
v němž není pravda celá,
jednou jsem ucítil křidélka drobná růst,
blesk třesknout oblohou,
která se dlouho tměla.
Pod dobrým nebem křičí
nad známým nebem plují
Srdce se nad tím někdy
že se ta cesta podezřele

kohouti,
astronauti —
kormoutí,
krátí.

Naslouchám — žasna —
písni mladých trav :
vrch — spád a vrch —
jediná dlouhá vlna.
Zas slyším píseň, kterou hučel splav
a je té písně duše zase plna..
Ale dnes jinak, trochu jinak zní,
(vteřinou horkou, kterou šlehne léto!)
Dříve než dozní sloka poslední,
chtěl bych vzdát díky za kus země této,

za to, že ještě křičí kohouti,
že tisknem k srdci hořkou vůni drti,
i když se srdce někdy kormoutí
nad tenkou stěnou života a smrti —

Jak májový déšť padá stroncium
a kosmonauti hvězdné dráhy matou.
Já se však raděj skloním k jedněm rtům,
o zem se opřu rozpraskanou patou

a budu pít, tak dlouze budu pít,
užaslý, vděčný poutník u studánky,
než vpadne vichr do přezrálých žit,
než padne soumrak na poslední stránky.

velitel skotského pře
padového oddílu, který
trvá na tom, aby plukov
ní dudák hrál, ať se dě
je, co děje,
párek anglických to-

míků, jejichž největší zá
žitek z invaze je setkání
se starostou francouzské
ho městečka, který jim
nutí šampaňské,’
(Pokračování na str. 6.)

V pátek úderem páté čekal jsem již v pokojí
č. 3. v hotelu Beránek, zcela připraven a opatřen
plnovousem k dokonání díla. Čas však plynul, a
kde nic, tu nic. Nechápal jsem, kudy se mohla
vlouditi chyba do mého plánu, a o půl šesté, ne
moha vydržet nervové napětí, sešel jsem dolů k
telefonu. A právě v té chvíli, kdy jsem vstoupil
do vestibulu z chodby, vstoupila zvenčí Irena se
svým strýčkem, p. Josefem Habrem ; p. Habr byl
v obličeji brunátný a v ruce nesl sukovitou hůl.
Dalšího vývoje událostí jsem nevyčkal, a otočiv
se, zastavil jsem se až u půdy. Zde jsem usedl,
a protože se mi jevilo téměř jistým, že z chysta
ného sejde, jal jsem se počítat svou ztrátu, vznik
lou nečekaným příjezdem skutečného strýčka, p.
Habra. Zdola zněly hrubé hlasy, já však jich ned
bal a počítal jsem :
Jízdné do H. a zpět v úterý
10,—Kč
Jízdné do H. a zpět ve čtvrtek
10,—Kč
Jízdné do krajského města a zpět
30,—Kč
Kartáčky na zuby (7 kusů á3,—Kč)
21,—Kč
Nákup v drogerii (včetně spropitného
bratru Josefovi)
51,—Kč
Půjčovné kostýmu
75,—Kč
Prsten (14tikarát. zlato)
150,—Kč
Pokoj v hotelu
40,—Kč
Spropitné v recepci
3,—Kč
Telegram
5,—Kč
Dopisní papír a známka
2,—Kč
Celkem
397,—Kč
Takovou ztrátu jsem přirozeně nehodlal nésti bez
náhrady. A tak, pamětliv otcových zásad, že za
své poctivé peníze třeba dostati protihodnotu, se
šel jsem o poschodí níž k bytu hoteliéra p. Cuccho a dal jsem se svésti Jaroslavou Cuceovou.
Bohužel, nedostal jsem za své peníze zboží kva
litní. Neměl jsem ovšem spoléhati na mladšího,
nezkušeného bratra, nýbrž vše vybrati si sám. Ja
roslava Cuceová se ocitla v jiném stavu a svatba
jest ohlášena, na příští týden.
(Host do domu)
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Deník Niny Kostěrinové
(Pokračování)
ROK 1938
10. ledna
A je po prázdninách. Na Nový rok bylo veselo.
Předtím přišly dobré zprávy. Ozval se Ilja, poslal
telegram, ale kupodivu z Čity a ne z Chapčerangy.
A taťka poslal peníze.
Z Dálného východu ještě přijel jeden taťkův
přítel - Andrjuša. Mladý, veselý a trošku výtržník.
Vyprávěl toho hodně o Dálném východě a o tať
kovi. Otázka jeho členství ve straně není ještě
vyřešena. Obviňuji jej ze spojení s bratry a s mno
hými, kdo jsou dnes prohlášeni za nepřátele lidu s Bucharinem, Radkem a ostatními. Taťka se před
revolucí s mnoha z nich znal, a teď jej z toho vi
ní. To jsem takový hlupák, že z toho vůbec ničemu
nerozumím?
Andrjuša žil u nás celý týden a rozhazoval pe
níze. Podaroval všechny čokoládou, koupil dort,
lístky do divadla ...
Dnes mi přišel dopis od Irmy z dětského domova.
Je jí velmi smutno a pláče. Chtěla by někam pryč
z dětského domova. Kdyby tu byl otec, vzaly by
chom ji k sobě . .. Ale mamka a babička?
5. září
Myslela jsem, že začnu své vyprávění dnešním
dnem, ale potom jsem se rozhodla: musím napsat
o všech třech posledních měsících. Změnily můj
život od základů.
Zkoušky mi dopadly líp než dobře - jenom z al
gebry jsem dostala dobrou, jinak samé výborné. A
tak zkoušky jsou za námi a já sedím a čekám. Tať
ka psal, že přijede rovnou do Chvalynska, ale dal
ší zprávy od něho nejdou. Poseděla jsem si, polenošila a pak se rozhodla jet do tábora. Okresní vý
bor mi dal dokonce plat. Hned jak jsem přijela,
situace v táboře mě zdrtila. Práce se ukázala po
čertech těžká. Děti jsou rozjívené a k práci s nimi
je třeba mít nervy jako špagáty. V prvních do
bách jsem dokonce plakala. A nejenom mně bylo
těžko. I Koljovi. Společná práce, společné těžkosti
a trápení nás sblížily a stali jsme se přáteli. Ze
začátku byl v dobrých vztazích s Achmetovem a
Šulginem, ale potom se s nimi pohádal. Řekla jsem
mu: “Pamatuj si, Koljo, že tady mezi dětmi, a
dokonce i mezi komsomolci nemůžeš mít a nemáš
přátele. A pamatuj si, že jenom já ti mohu být
tou nejlepší oporou v těžké chvíli.”...
Bylá jsem velmi ráda, když mě dva dny před
koncem poslali do Moskvy pro příjem věcí dalšího
běhu.
A doma jsem dostala ránu do hlavy: otec byl
zatčen.
. Ztratila jsem hlavu, zdivočila jsem a celá bez sebe jsem napsala Leně takový dopis, že jej bez meš
kání spálila. Doma u nás je nálada jako před koncem světa.
Rozhodla jsem se: pojedu znovu do tábora, a teď
už s jasným cílem - potřebuji peníze.
7. září
Jaký hrozivý stín padl na můj život! Zatčení
otce, to je taková rána, která mě přibíjí k zemi.
Dodnes jsem nesla hlavu zpříma a čestně, a teď...
Teď mj Achmetov může říci: “Jsme druzi v ne
štěstí.” Jen když si pomyslím - pohrdala jsem jím
a pohrdala jeho otcem, trockistou. A nyní na mně
dny a noci leží tíha: copak i můj otec je nepřítel?

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— V Detroitu v USA byl
letos utvořen “Výbor po
robených národů”. Z Čechoslováků jsou v něm J.
Sklenář, J. Beneš a L.
Demetr.
— Kniha Ferdinanda Pe
routky “Demokratický ma
nifest” byla přeložena a
vydána v těchto jazycích:
anglicky, francouzsky, tu
recky, portugalsky v Brazílii, Španělsky v Mexiku,
arabsky v Iráku a hin
dustánsky v Kalkutě. V
Indii vyšly také překlady
v urdu, tamilštině a malajštině.
— Synovec Bedřicha Sme
tany, H. Smetana, je šé
fem oddělení pro jaterní patologii ve výzkum
ném zdravotním ústavě
amerického válečného ná
mořnictva v Bethesda,
Md.
— Zdeněk Hruban z chi
cagské university před-

nášel v Atlantic City na
sjezdu Federace americ
kých společností pro' ex
perimentální biologii o
reakci buněk na podává
ní analogů. Tohoto sjez
du se zúčastnilo 30 vědců
čs. původu.
— Redaktor RSE J. Frank
má na Svobodné univer
sitě v Berlíně sérii před
nášek o dnešní vládní
soustavě v Českoslovem
sku.
— Bývalý profesor Kar
lovy university, nyní pro
fesor v Roma v USA, Sta
nislav Velinský vydal ob
sáhlou studii pod názvem
“Kosmické uspořádání a
naše duševní zdraví”.
— Doktor veškerého lé
kařství Karlovy universi
ty a doktor biochemie na
universitě v Cambridge
E. Kodíček byl jmenován
ředitelem “Dunn Nutrational Laboratory, Univer-

Ne, to nemůže'být, tomu nevěřím! To je strašlivý
omyl!
Maminka si vede- statečně. Uklidňuje nás, kamsiChodí, cosi komusi píše a věří, že nedorozumění
se brzy vyjasní.
Ve škole’ je všechno v pořádku. Novou komsomolskou vedoucí jsem zpravila o. našich rodinných
záležitostech. Uklidnila mě a poradila, ať si nezou
fám, nevěším hlavu. Svěřili mi znovu oddíl, i když
jsem se odvolávala na svoji situaci a'rozhodně od
mítala. Často jezdím na okresní výbor na instruk
táž, což mi zabírá mnoho času._
10. září
Doma je nepořádek, všichni chodí a mlčí, nikdo
nic nedělá. Babička pláče - náš otec byl jejím neimilejším zetěm. Byl taky přítelem jejího muže,
našeho dědečka, který padl v občanské válce. Po
dědečkově smrti nepřestal chodit k němu do rodiny,
a brzy na to,. ještě za války, se oženil s maminkou.
A ještě ke všemu nemáme žádnou zprávu o strýci
Iljušovi. Měl se už vrátit ze Zabajkalí a není po
něm ani vidu. Všichni jsme si řekli, že i on je
zatčen . ..
Maminka hledá práci. Za tatínka jsme neznali
nouze, ale teď se všecko zhroutilo .. .
Nemám se komu svěřit se svým trápením. Lena,
jak se zdá, nemá na mne myšlenky. Něco jí je,
mně nic ale neříká, schovává se přede mnou do
svého malého světa jako do ulity. . .
S Gríšou se asi brzy pohádáme. Vinu na tom
máme oba. Má se víc k Leně, mně říká "Ninka”.
Vyletím na každé slovo, které se mi nelíbí. Trhlin
ka mezi námi se rozšiřuje a prohlubuje. Mám už
takový charakter - v noci budu plakat, proklínat se
za příkrost, prchlivost,. a ráno si vést ještě příkře
ji a hruběji. Prchlivý charakter . . . Pravda, někdo
mi už .řekl, že vypadám jako Asiat, i charakter že
mám takový. Vybavuje se mi taťkovo vyprávěni o
našich předcích z otcovy strany. Tátův praděde
ček, nevolník, mél strašlivou silu. Utekl z poddan
ství. Byl mezi zbojníky, a když šli na Don, chy
tili ho. Přitom zlomil jednomu z nich ruku jako
nic a druhému ji div nevytrhl, jak mu za ni vzat
Přece jen ho ale svázali, vyplatili pruty a položi
vého poslali zpátky báryné. Báryňa sř se svým ne
volníkem v. síle nezadala - tak ho cepovala, až
si z něj udělala pacholka na lidi z vesnice. Otcův
dědeček, můj pradědeček, byl také silný, nepod
dajný člověk. Oženil se s děvečkou. Jednou báryňa
poslala pro- jeho ženu, nej vyhlášenější krajkářku
po. celém okolí. Pradědeček ji nepustil. Báryňa ho
volá k sobě. “Pročpak mi neposíláš ženu?" ptá se
ho. “Je má 'žena a musí dohlížet ta hospodářští a
na děti.” Báryňa měla u sebe přisluhovače - pra
dědovu tetu. Rána od ní vyřídila i nejzdatnější
chlapíky. Báryňa jí přikázala, ať nepokornéčo sy
novce' potrestá. Tetka mu tedy vlepila pohlavek
ale synovec to vydržel a dal jí takovou odpověď,
že odletěla napůl mrtva do .kouta. Potom praděde
ček vytáhl z holenice dláto (byl truhlář) a hnal
ze stavení panstvo i čeleď. Pak už jej báryňa ne
chala na pokoji.
Náš dědeček, taťkův otec, byl v mládi taky buj
ný. Kvůli hádce s pánem o dělnické platy podpálil
panské stavení a div nezardousil správce. Zúčast
nil se revoluce v roce 1905 L-občanskě války.
Tatínek trochu žertem říkal, že nám.
žilách bi
je krev s tatarským' kváskem. -Ano, jsme Skythové.
s šikmýma, žádostivýma očima ..."
A teď všichni z mladých Kostěrmů - i můj ta
tínek i strýček Míša - mají být nepřáteli lidu. Co
pak já, z jejich krve, tomu mohu věřit? .. .
( Pokračování příště )
sity of Cambridge”.
— Ivan Herben přestal
redigovat “Zprávy SVU”
a stěhuje se z USA do
Evropy.
— Profesor Northwestern
University v Chicagu A.
Hynek oznámil, že ame
rická vláda odložila z usporných důvodů uskuteč
nění plánu, na němž dr.
Hynek, pracoval tři roky.
Měl být vyslán do stra
tosféry obrovský balón, v
jehož zablombované gon
dole mělo být několik
hvězdářů, kteří měli zjis
tit příčiny třpytění hvězd
a jejich “mžikání”. Dr.
Hynek doufá, že se let
uskuteční v příštím roce.
— Profesor ekologie na
universitě ve Vancouveru
dr. Vladimír Krajina pro
vedl výzkum biogeoklimatických pásem v Arktidě.
Jeho letošní výzkumy ma-

jí být základem k další
mu biologickému průzkumu Arktidy.
— Bývalý zlínský šéfredaktor Antonín Cekota byl
pověřen koordinací styků
všech 68 Baťových spo
lečností. Dokončil knihu
“Psychologie vztahů v
průmyslovém podnikání”.
— Čs. národní spolky a
organizace v Clevelandu
pořádají ve dnech 11. až
13. října bazar ve prospěch krajanských novin
“Nový svět".
— 31. srpna byl slavnost
ně otevřen v Tampě na
Floridě "Slovenský dům”,
postavený péčí “Ústředí
slovenského sokola”.
— 24. srpna měli ve Wa
shingtonu svatbu redak
tor čs. oddělení Hlasu Ameriky dr. T. Vozarik a
čs. tenistka Z. Dalecká.
SVU/NH/AL/HD
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Po družbě borba
(Pokračování se str. 4 )
Chtěli
bychom říci
těm, kteří se bojí pravdy
a skutečností a kteří se
snaží vnést nesvár v na
še řady, že pravda ne
může být potlačená.
Naše zpravodajství
slouží věci spravedlnosti
a proto nemůže být vyhlazeno. Tím že vy, pánové, podlamujete jednotu dělnického hnutí a
dopouštíte se násilí na

vlastním lidu, odcizujete se vlastním lidem.
Českoslovenští čtenáři
budou mít jistě radost,
když si jednou budou
moci ověřit, jak jejich
tužby byly tlumočeny
československými
sou
druhy na straně jedné, a
jak se o ně starali sou
druzi čínští na druhém
konci světa. Rozhodně
není nad takovou do
jemnou jednotu.
PR/PNL

Největší krajanská dekoratérská firma

Exquisite Furnishing Co.
1 a Carters Ave., Toorak Village, Vic.
(za rohem Toorak Rd. - Parkování aut volné)
Telefon 24 -2044
Výhradní representanti prodeje

A.C.I. Fibreglass Fabrics
nové zázračné hmoty
Dekoračně nejkrásnější, nesráží se, nehoří,
neplesniví, odolná molům, nežehlí se atd.
Mnoho barev a vzorů. Též trvanlivá atrak
tivní linolea, která není třeba nikdy leštit.
Provádíme dokonalou dekorační službu
ze všech druhů materiálu
Vyžádejte si naši odbornou poradu a rozpočet.
Obojí je zcela nezávazné a zdarma.

Nejdelší den
(Pokračování se str. 5)
americký
parašutista,
který celých prvních 24
hodin jen "hledá válku"
a ani jednou neměl pří
ležitost vystřelit,
americký
generál
s
doutníkem, který řídí útok divize tak, jako kdy
by zařizoval nový úsek
tratě železniční dráhy,
německý
poddůstoj
ník. který za celý den
neměl čas si vyzout holinky, které si při popla
chu natáhl obráceně,
jiný německý generál,
který je si vědom, že dějiny se změnily proto,
že Fuehrer si vzal prášky na spaní a nikdo ho
nesmí budit.
a další a další.
"Nejdelší den" nene
chá nikoho na pochy-

bách, kde byla pravda
a právo.
Jeho tvůrcové však ta
ké dávají jasně znát, co
si myslí o hrůze a vražednosti války.
Jejich
komentář je obsažen v
závěrečné episodě filmu,
a je vysloven zraněným
britským letcem, který
zastřelil svého Němce,
byl zmrzačen protiletec
kou střelou a snaží se
utišit poděšeného ame
rického mládence, který
ani neví, čí je :
"Snad je to asi tak v
každé válce. Zůstávají
po ní jen mrtví, zmrza
čení a ztracení."

Je to obraz války, kte
rý před vic jak třiceti
lety přesně tak vykreslil
Remarque.
jun

PŘIPRAVOVANÉ PUBLIKACE O
ČESKOSLOVENSKU
V publikaci amerického ministerstva zahraničí v
sérii "Extemal Research Studies” jsou uvedeny mj.
tyto studie o Československu, na nichž pracují vědci
na amerických universitách:
I. Bonneli z Harvardské university : “Haškův Dobrý
voják Švejk” - rozbor. H. Freudenberger z Monta
na State University : “Průmyslová historie Česko
slovenska za posledních 200 let”, M. Graham z Ka
lifornské university : “Československo jako meziná
rodní problém, 38 - 48”. V. Holešovský z Columbijšké
university: “Životní standard v Československu”, S.
Koutník z Harvardské university : “Čechové v Rusku
1868 - 1948”. E. Kovtun z Kalifornské university
připravuje česko-americký anglický slovník, Boris
Pešek z Michiganské státní university pracuje na
knize “Národní důchod v Československu od r. 1946
do roku 1958”, R. Šturm ze Skidmore College “Čes
koslovenská bibliografie od roku 1918”, Otto Ulč
z Columbijšké university : “Třídní boj a socialistická zákonitost v čs. civilním právu”, B. Unterberger z Orange State College: “Československá účast
na ruské občanské válce v letech 1918 - 1920”, a
konečně J. Žáček z Occidental College píše knihu
“Palacký a marxisti”.

16. 9. 1963
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ZNĚNÍ ROZSUDKU
(Pokračování se str. 3)
"Značná část postiže
ných osob byla osvobo
zena, amnestována nebo
jim byl zmírněn trest,
jen u některých zůstal
trest nezměněn,” dodá
vá úřední zpráva. Pře
zkoumáno bylo prý cel
kem 481 případů.
Zpráva o průběhu re
habilitace
stranických
čistek však znovu po
tvrzuje :
"Stranické projednává
ní prokázalo, že mnozí
dříve nezákonně odsou
zení byli rovněž neopráv
něně vyloučeni ze stra
ny a proto plénum ÚV

KSČ rozhodlo vrátit jiní
členství ve straně.

Naproti
tomu
bylo
prokázáno, že někteří z
nich se dopouštěli hru
bého porušování organi
začního řádu a zásad
stranické práce.
Proto bylo rozhodnuto
potvrdit u Rudolfa Slán
ského, Otty Šlinga, Bed
řicha Reicina, Otty Fischla, Karla Švába a Jar
mily Tanssigové jejich
vyloučení se strany.
U některých dalších
byly vyvozeny stranické
závěry
úměrné
jejich
stranické odpovědnosti.”

Poznejte Austrálii
v krátkosti
THE ROYAL MELBOURNE SHOW 1963

19. — 28. září

1963

Podívaná roku na výstavišti
Royal Showgrounds, Epson Rd., Ascot Vale
Oficielní zahájení výstavy provede
J.E. guvernér Viktorie, generálmajor
Sir Rohan Delacombe, K. B. E., C. B., D. S.O.

dne 20. září 1963 ve 2.30 hod. odpoledne

BISTRO — STUDENÝ BUFFET —
PEČENÉ NA ROŽNI —
OBČERSTVENÍ VŠEHO DRUHU
Na výstavě budou tisíce zvířat ve stovkách od
růd - koně, dobytek, ovce, kozy, prasata, psy,
kočky, drůbež, holuby atd.
V aréně můžete vidět denně předvádění vybra
ných zvířat a závody
Domácké umění : Tisíce vystavených uměleckých
a řemeslnických předmětů
Letos nové: Nejmodernější zábavní park, vese
lá představení atd.
Cobb & Co. uvidíte též na výstavišti
Závody silných mužů
Ukázky krásných žen na módních přehlídkách
Vstupné 6/-, děti 1/-, rodinná vstupenka (dva
dospělí a čtyři děti) 12/-

Letos nové : Máte možnost shlédnout celou vý
stavu pohodlně z vyhlídkového vozu
KRÁLOVSKÁ HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA je vý
raznou vizitkou Austrálie. Měla by především zají
mat přistěhovalce, který se chce v rychlosti sezná
mit se všemi rysy australského venkova, poznat ži
vot lidí “v buši”, jejich záliby, práci, zábavy.
Na hospodářské výstavě jsou vystaveny všechny
druhy domácího zvířectva (např: přes tři tisíce
psů více než 80 plemen).
Vystaveny jsou také všechny druhy hospodář
ských strojů a ukázky australské zemědělské výro
by a průmyslových výrobků. Výstava zaujme vel
mi dětí.
Dospívající a dospělé zaujme volba královny krá
sy hospodářské výstavy, které se zúčastní kandidát
ky ze všech koutů Victorie.
Pro farmáře a lidi vážnějšího založení budou k
disposici tisíce zvířat, strojů a hospodářských vý
robků, stejně jako závody ve stříhání ovcí, výsta
va roun a přehlídka dámské vlněné módy.
Na výstavišti budou také zastoupena menší umě
ní, a jejich stánky budou letos daleko početnější
než tomu bylo v minulosti.
Stálá výstava australských vín přiláká mnohé
návštěvníky, jistě neméně než výstava ručních pra
cí, výšivek a jiných domácích výrobků.
Přijďte všichni v počtu co nejhojnějším na
Královskou hospodářskou výstavu 1963

VÝZVA

-7.

KRAJANŮM

Sokol Sydney složil zálohu na akrový pozemek
v Henson Parku (Dullwich Hill, asi 6 mil od stře
du města), kde je nyní dům a čtyři tenisové dvor
ce. Sokol tam chce vybudovat sokolovnu, letní cvi
čiště, sportovní hřiště a středisko krajanského ži
vota. Aby mohl být tento projekt uskutečněn, mu
sí sehnat Sokol do měsíce 10.000 liber. Pro jedno
tu je to částka nedostupná, ale pro celou krajan
skou veřejnost by mělo být sehnání peněz snadné.
Ústředí čs. dem. organizací vyzývá celou krajanskou
veřejnost, aby snahu Sokola plně podpořila. Své
dary nebo bezúročné půjčky posílejte na adresu po
kladníka Tělocvičné jednoty Sokol Sydney: R. Hosák, 72 Cook Rd., Centennial Park, NSW. Neza
pomeňte na staré české přísloví: “Kdo rychle dává,
dvakrát dává.”
Zachar, tiskový ref. Ústředí

SPORT V AUSTRÁLII

KOPANÁ V SYDNEY
PRAHA — APIA 2 : 2 (1:1)
Finálové utkání vedoucích klubů bylo sehráno za
ideálních podmínek před rekordní návštěvou 18.000
diváků. Praha nastoupila v roli favorita, ale nako
nec byla ráda, že zápas skončil nerozhodně. Zadní
řady Prahy hrály dobře. Brankář Lord a střední
záložník Jones byli oporami mužstva. Zato útok
plně zklamal. Obě branky. Prahy vstřelii Tristram,
když sám prodribloval obranou Apie. Křídelní útočníci Gauto a Blitz, kteří “táhli” útok Prahy po
celou sezónu, tentokrát nezahráli.
Opakovaný zápas, hraný 11. září večer při umě
lém osvětlení, skončil opět i po dvojnásobném pro
dloužení nerozhodně 2:2. 11.000 diváků vidělo 200
minut velmi rychlé kopané, plné vzruchu a dra
ČS. RODIČŮM V MELBOURNE
matických okamžiků. Lord v brance Prahy byl opět
Konečně se podařilo zajistit místnosti, v nichž by hvězdou zápasu a rovněž obrana a záloha podaly
se konala každou sobotu řádně vedená a úřední skvělý výkon. Útok dobře kombinoval, ale na tvr
uznaná česká doplňovací škola a to v Technical dou obranu Apie mu chyběl potřebný důraz. Obě
Teacheťs College, 11 Glenbervie Road, Toorak (u branky v prvém poločase padly z trestných kopů.
líce z Toorak Rd., první od Glenferrie Rd., - ko Ve druhém poločase se ujala vedení Apia, k če
nečná stanice elektr. č. 8, nebo elektr. č. 69 zast.
muž ji hodně pomohl silný vítr. Za Prahu vyrov
Toorak Rd. nebo vlakem do stanice Kooyong).
nal náhradník Tran-Bich.
—Z—
Žádáme rodiče všech dětí, které chtějí českou
KOPANÁ V M E L B O U R N E
doplňovací školu navštěvovat, aby se dostavili
SLAVIA — CROATIA 4:1 (2:1)
v sobotu 28. září 1963 ve 2.30 hod. odpoledne
Slavia začala stejně špatně jako- před týdnem
do uvedené školy, kde se provede zápis dětí a u
tvoří se rodičovské sdružení, které by projednali proti Juventusu, ale po poločase se rozehrála k dob
podrobnosti vyučování.
rému výkonu. Zařazením Bailishe do záholy trpěla
Současně prosíme všechny krajany, kteří mají hra celého mužstva a jeho vystřídání přineslo po
vhodné učební pomůcky, aby je české doplňovací poločase téměř okamžité zlepšení.
Nejlepšim hráčem Slavie byl Auchie, který hrál
škole zapůjčili nebo věnovali. Děkujeme.
v prvním poločase v útoku a v druhém v záloze.
Branky vstřelii Palmer 2, McLachlan a Auchie z
pokutového kopu.
NÁRODNÍ POUŤ
Vítězstvím nad Croatií a za pomoci Richmondu,
který nečekané porazil Wilhelminu, se Slávia zno
vu dostala na čtvrté místo v tabulce, které jí za
“NA ŠUMAVĚ”
jišťuje účast v celoaustralském mistrovství.
V neděli 29. září 1963 oslavíme svátek sv. Václava
Konečná tabulka viktoriánské ligy : JUST 34 bo
a zároveň 1.100. výročí příchodu sv. Cyrila a Me dů, Polonia 32, George Cross 28, Slavia 24, Wilheltoděje na Moravu.
mina 22, Hellas 21, Juventus 21, Lions 20, Meloourne 19, Hakoah 17, Croatia 16 a Richmond 10.
V Melbourne budou oPo skončení ligy byl rozhodnutím sboru rozhod
bětovány obě mše sv. za
čích jmenován kapitán Slavie, levý záložník Santrpící domov ; v 10. hod.
chez, nejlepším a nejslušnějším hráčem roku ve
v St. Patrick’s College a v
Viktorii.
11.30 hod. v kapli Bethlehem Hospitalu v Caulfieldu.

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

Odpoledne ve 2.30 hod.
posvětí generální vikář
Msgre. L. Moran “Na Šumavě” u Belgrave South
křížovou cestu, která by
la postavena na památku
1.100. výročí sv. Cyrila
a Metoděje. Potom bude
procesí ke kapličce Praž
ského Jezulátka, kde bu
de promluva, litanie k
českým patronům a mod
litby za domov.

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

Jediný krajanský kožešnický závod v Sydney

DE LUXE FURS PTY. LTD.

Prosím všechny krajany
o hojnou účast jak na
mši sv., tak na pouti “Na
Šumavě”.
Zvláště pro
sím ty, kteří mají možnost, aby přišli v národních
krojích. Nechť je 29. září vysíláno k Bohu co nejvíce modliteb za tolik trpící domov!
J. Peksa, duchovní správce
Od 3.30 hod. odpoledne se koná “Na Šumavě”
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat

majitel H. Huenlich
City House, 164 Pitt St., Sydney
Telefon MA 5041

GUMÁRENŠTÍ

MONTÉŘI
Hledáme odborníky na montování gumových
těsnění a vložek do strojů. Při této práci se
vyžaduje zkušenost a přesnost.

VYŠŠÍ MZDY, NEŽ JE STANOVENO
PRACOVNÍ ODĚV PŘIDĚLEN

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

PRAVIDELNÝ PŘESČAS

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

Žádejte osobně nebo písemně s předložením
osvědčení nebo místních pracovních potvrzení u :
Employment Officer,

:

HAMP T O N

Telefon 98 -5756
Hampton, S. 7

573

Hampton

St.

DUNLOP RUBBER
[AUSTRALIA] LTD.
NORMANBY ROAD, MONTAGUE. VIC
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HLAS

DOMOVA

16.9. 1963
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Otakara Pavlíka z Janovic n. Úhlavou (Brazílie?),
Jiřího Bartoše z Prahy, Jaroslava Sudora (N. Zé
land?) a Miroslava Semeráda (Melbourne?).

REDAKCI DOŠLO

Řídí

Kare 1 J a n o v s k ý,

Mnichov

Dukla Praha opět v čele ligy
Čs. fotbalisté mají už v těchto dnech naspěch. V posledních dvou týdnech
kola nejvyšší fotbalové soutěže, která přinesla zajímavé boje. Do čela ligy se
obhájce titulu mistra republiky, Dukla Praha, které však má jen lepší brankový
šími třemi teamy : Slovanem Bratislavou, Trenčínem a fotbalisty Ostravy, což
4. kole soutěže není nikdo beze ztráty bodu.
Nejzajímavějším střetnutím 2. kola 1. fotbalové li
gy bylo utkání Slovnaftu Bratislava s Duklou Pra
ha, které po velmi pěkném výkonu obou mužstev
skončilo nerozhodně 1:1, - Ostrava vyhrála v Ko
šicích Pospíchalovou brankou v 89.. minutě utká
ní 1:0, - Prešov prohrál v Hradci Králové vysoko
1:5, - pražská Sparta vyhrála derby nad Motorletem
Praha 3:1, - Bohemians zvítězil doma nad Slova
nem Bratislavou 2:0, - Kladno remisovalo s jede
náctkou ZJŠ Brna 1:1 a stejným brankovým po
měrem se rozešel nováček ligy Třinec s Trenčínem.
Největším překvapením 3. kola byla těsná poráž
ka slovenského nováčka VSS Košice v Praze s Duk
lou Praha 0:1, když vítěznou branku mistra ligy
vsítil až několik minut před koncem Dvořák, - Hradec Králové prohrál bez svého nej lepšího hráče
Hledíka v Trenčíně s domácí Jednotou nečekaně
vysoko 2:5, - ZJŠ Brno rozdrtilo doma Třinec 4:0,
- pražský nováček ligy Spartak Motorlet uhrál do
ma 1 bod se Slovnaftem Bratislavou, když utkání
skončilo 1:1, - Sparťané prohráli proti tradici v
Bratislavě se Slovanem vysoko 1:5, - Bohemians
ponechali oba body v Prešově (0:2), a Ostrava
zvítězila nad Kladnem 5:3.
V utkání 4. kola 1. ligy vedl Třinec doma nad
Ostravou ve 43. minutě 3:1, nakonec však byl rád
za nerozhodný výsledek 3:3, - bojovnější a rozhod
nější mužstvo Sparty porazilo na Letné Slovnatt
Bratislavu Kvašnákovou brankou v 75. minutě z
pokutového kopu 1:0, - Dukla Praha ponechala je
den bod na Kladně (3:3), - Motorlet Praha pro
hrál v Košicích 0:4, - Slovan Bratislava jen s nej
větší námahou porazil Prešov 3:2, - Hradec Krá
lové vyhrál doma nad ZJŠ Brno zaslouženě 2:1, -

Debakl čs. kajakářů
a kanoistů

a pražské střetnutí
skončilo 1:1.
Tabulka 1. fotbalové
scóre 9:4; 2. Slovan
va (všichni rovněž
bodů, 6. ZJŠ Brno,
9. Sparta Praha (po
naft Bratislava (po
nec (po 2 bodech);
re 2:12.

sehráli další tři
dostalo mužstvo
poměr před dal
znamená, že po

mezi Bohemians a Trenčínem

ligy : 1. Dukla Praha 6 bodů,
Bratislava, 3. Trenčín, 4. Ostra
po 6 bodech); 5. Bohemians 5
7. Hradec Králové, 8. Prešov,
4 bodech); 10. Košice, 11. Slov3 bodech); 12. Kladno, 13. Tři
14. Motorlet Praha 1 bod, scó

ČSR - JUGOSLÁVIE 124 : 87
Lublaň žila ve dnech 31. srpna až 1. září zcela
ve znamení mezistátního utkání ČSR-Jugoslávie, kte
ré přineslo i za velkého vedra několik velmi pěk
ných výkonů. V čs. družstvu, které zvítězilo podle
očekávání přesvědčivě 124:87. b., zklamali pouze
trojskokani a oštěpáři, ostatní dosáhli řadu výko
nů dobré evropské úrovně. Stejně jako už v mezi
státním utkání s Francií, byli i tentokrát velkou
oporou čs. teamů atleti technických disciplin. Stá
le dobrou formu má brněnský diskař Daněk, který
v Lublani vyhrál svou specielní disciplinu pěkným
hodem 58,68 m (druhý Žemba hodil 55,76 m), kladivář Josef Matoušek dosáhl 65,25 m. (Málek byl
za výkon 63,99 m druhý), vrh koulí vyhrál Skobla (17,96 m) a ve skoku o tyčí zdolal Tomášek lať
ku na 4,80 m.
Z běžeckých disciplin stojí za zmínku vítězství
Čechoslováka Salingera na 1.500 m za 3:42,2 min.
(druhý byl mladý Odložil 3:43,6 min.), Hruša na
400 m překážek za 52,4 vt., Jůzy na 800 m za 1:49.7
min. a čs. štafety na 4 x 400 m (Váňa, Nedělják,
Šlégr a Trousil) za 3:11,4 min. Překážkář Zháňal
a vytrvalec Tomáš doběhli ve svých závodech dru
zí, ale i oni dosáhli pozoruhodných časů. Tak Zháňalovi stopli na 3.000 m přek. 8:42,2 min. (závod
vyhrál Jugoslávec Špan za 8:40,5 min.) a Tomá
šovi na 10.000 m 29:53,8 min. (zvítězil Jugoslá
vec Červan za 29:53,8 min.).
Čs. lehkoatletické družstvo žen po pražském ví
tězství nad Rumunskem zvítězilo i v druhém ut
kání letošní předolympijské sezóny, když i bez své
nejlepší atletky, dálkařky Přikrylové, porazilo v
Lublani Jugoslávky 76:41 bodům. Kvarteto Faltusová, Stolzová, Králíčková a Lehocká zaběhlo 4 x
100 m za 46,5 vt., čímž zlepšilo o 0,1 vt. dosa
vadní čs. rekord.
Kromě mezistátního utkání ČSR-Jugoslávie došlo
ještě k několika dalším střetnutím : ve Stockholmu
podlehli švédští muži Finům 190:220 bodům, západoněmecké družstvo zvítězilo v Londýně nad vý
běrem Velké Británie 110: 101 b. a Řecko porazilo
v Aténách nečekaně lehké atlety Švýcarska 104:100 b.

Stejně jako z olympijských her v Římě vrátili
se čs. kanoisté a kajakáři i ze VI. světového šam
pionátu v kanoistice na hladkých tratích, které
probíhalo na bosenském jezeře Pliva u města Jajce,
bez medailí, což ostře kontrastuje s někdejšími tra
dicemi tohoto u nás tak populárního sportu. Nej
lépe si ještě vedl Polakovič, který v kanoi jednot
livců na 10.000 m obsadil 4. místo za Rusem Zamotinem, Rumunem Igorovem a Němcem Muellerem, - páté místo obsadil Nejezchleb a dvojice Vokál-Kodeš. Uvážíme-li, že na dosavadních pěti svě
tových šampionátech a šesti evropských mistrov
stvích v kanoistice na hladkých tratích získali už
Čechoslováci 6 titulů mistrů světa a 5 titulů mistrů
Evropy, je representace na jezeře Pliva velkým de
baklem čs. sportu.
Suverénními vítězi tohoto vrcholného světového
ZÁTOPEK PŘEKONÁN
podniku kanoistů a kajakářů se stali Rumuni, kte
Novozélandský
běžecký Ale ani ty nejsou v předří si domů odvezli 6 titulů mistrů světa, a vyhráli
olympijském roce v bez
tak celkovou klasifikaci národů před SSSR, Vý vytrvalec Bili Baillie se pečí, neboť přední svě
stal
hrdinou
mezinárodní

chodním Německem a Maďarskem. Čechoslováci by
toví vytrvalci mají letos
li na sedmém místě.
ho lehkoatletického mítin- na pořadu řadu význam
gu v Aucklandu, když tu ných mezinárodních pod
překonal dva 12 let staré niků.
světové rekordy Emila
Zátopka. V hodinovce za
Chutný a výživný
THE
běhl 20.189,8 m (Zátopkův světový rekord byl
20.052 m) a na 20.000 m
mu stopli skvělý čas 59:
PODMÁSLÍ &
28,6 min. (Zátopek 59:51,
KYSELÁ SMETANA
8 min.). Jestliže budou
★
SÝRY
oba tyto skvělé časy to
hoto novozélandského bě
K
dostání
ve všech
50 Bourke Street
žeckého fenoména uzná
potravinářských obcho
ny za světové rekordy,
dech a delikatesech
Melbourne, C. 1
pak už čtyřnásobnému oTelefon 32-2245
“KEREN”
lympijskému vítězi Zátopkovi zbývají v listině
Dairy Products P/L.
světových rekordů jen
Alphington, Víc.
VEDOU V PANSKÉ MÓDĚ
dva světové primáty z r.
Tel. 4 9 -2 7 5 2
1955: na 25 km a 15 mil.

AMERICAN
TAILORS

Jogurt

Malý oznamovatel

Vilém Špalek-Gran EmČALOUNÍKY A
bustero: “Středoamerické
TRUHLÁŘE
balady”. Edice Sklizeň,
Hamburg
13, Postfach
prvotřídní přijme
2700, Germany. 36 stran.
Lumír M. Soukup: “Ces Exquisite Furnishings Co.
la Carters Ave.,
ta a setkání”. Sbírka bás
Toorak Village, Víc.,
ní 1937 - 1960. Edice Zvěrokruh, Mnichov. 40 stran,
tel. 24 - 2044.
cena 1.50 dolarů.

- - Ve zkratce - — V sicilské Messině probíhal velký mezinárodní
basketbalový turnaj representačních teamů žen o
tzv. Pohár národů, jehož vítězem se staly Bulharky,
které ve finále porazily čs. družstvo 48:47 b. Třetí
byla Jugoslávie, 4. Itálie, 5. Rumunsko, 6. Maďarsko.
— Od 1. října mají nastoupit manželé Zátopkovi v
Djakařtě jako trenéři. Dana zde zůstane jen asi
tři měsíce, Emil s největší pravděpodobností celý
rok.
— Nejlepší stolní tenista ČSR v posledních letech
Ivan Andreadis bude v Indii připravovat indický
team na světové mistrovství ve stolním tenisu, kte
ré se uskuteční v r. 1965 v Jugoslávii.
— Na brněnském okruhu se poslední srpnovou ne
děli jel 13. ročník Velké ceny Československa, kte
rý skončil velkým úspěchem čs. závodníka Gustava
Havla, který na stroji značky Jawa vyhrál nejen
závod ve třídě do 350 ccm, ale i hlavní soutěž dne,
kategorii strojů do 500 ccm, kde porazil Švýcara
Taveriho na Hondě a několik dalších předních svě
tových motocyklistů. - Pěkného úspěchu dosáhl na
mezinárodním motocrossu v Salzburgu Čechoslovák
Válek, který zde vyhrál Modrou stuhu (startovali
společně jezdci strojů 250 ccm i 500 ccm).
— Mužstvo FC Basileje, které trénuje náš bývalý
internacionál Jirka Sobotka, zahájilo švýcarskou fot
balovou ligu vítězstvím v Curychu nad mistrem
země FC Curychem 2:0 a stejným brankovým po
měrem porazilo doma FC Sion, a vede tak po 2. ko
le tabulku švýcarské nejvyšší soutěže. Další přísluš
ník švýcarské 1. ligy FC Cantonal, který trénuje
bývalý hráč Bati Zlín Pepa Humpál, po porážce
v Lausanne vyhrál doma nad Chiassem 2:0 a. dělí
se s několika teamy o 3. - 12. místo.
— Technická komise mezinárodní federace házené
na svém zasedání v Paříži stanovila předběžný pro
gram kvalifikačních zápasů V mistrovství světa v
házené o sedmi hráčích, které bude uspořádáno ve
dnech 7. - 15. března 1964 v Československu. Z 25
representačních národních družstev si musí 16 vy
bojovat účast v kvalifikačních zápasech, - nejlepší
teamy z posledního světového šampionátu r. 1961
postupují přímo do hlavního kola. Jsou to mistr
světa Rumunsko, druhé ČSR, 3. Švédsko, 4. Východ
ní Německo, 5. Západní Německo, 6. Dánsko, 7. Is
land. Dalšími účastníky jsou zámořská mužstva Ja
ponska a Kanady. 16 nejlepších teamů pak bude
ve 4 skupinách bojovat o postup mezi nejlepší čty
ři. ČSR se střetne s Dánskem a s vítězi zápasů
Francie - Španělsko a Švýcarsko - Lucembursko.

Pennel skočil 5.20 m
23-letý Američan John Pennel překonal v Miami
jako první tyčkař světa výšku 17 stop, když skočil
fantastických 5,20 m, čímž zlepšil svůj vlastni svě
tový rekord, vytvořený 5. srpna letošního roku v
rámci mezistátního utkání USA-Velká Británie v
Londýně, o 7 cm. Po závodech prohlásil noviná
řům : “Dnes jsem skočil 17 a tři čtvrtě stopy, a
proto hurá k hranici 18 stop, k výšce 5,48 m!” Od
výkonu 520 cm k 548 cm je jistě ještě velký skok,
ale přední světoví odborníci jsou přesvědčeni, že
se to Pennelovi v budoucnu přece jen podaří. Podle
jednoho z nejlepších světových tyčkařů, Cruze z
Portorika, používá Pennel novou tyč ze specielní
ho skla, pružnějšího než normální laminát, která
není ještě na světovém trhu.

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 £ l/o/-.
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, S 5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

