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Číslo 1.

"Cestovní horečka” vládních a stranických orgánů

Vážné změny v Československu ?
Na sklonku minulého roku docházely z Československa soukromé i polo- lut a neutěšené hospo
oficielní zprávy, které naznačovaly, že se chystají významnější změny, které dářské poměry hrají roli
ovlivní život obyvatelstva. Jugoslávské prameny uvedly, že se jednalo o pro nejvýznamnější. Přesto
nikavých změnách na schůzi ústředního výboru KSČ ve dnech 18. a 19. však překvapuje rozsah
ohlášených opatření. Buprosince 1963.
Rudé právo z 20. 12. pak potvrdilo, že se zasedání ÚV KSČ v té době dou-li provedena do dů
skutečně konalo a že se zabývalo "ideologickou prací strany”. K tomu sledků, nutně ovlivní a
dodalo, že "ÚV KSČ rovněž projednal zprávu o přezkoumání kritiky pro dále i uvolní poměry do
nesené na IX. sjezdu KSS v červnu 1950 v souvislosti s bojem proti ma.
buržoaznímu nacionalismu ve vedení strany na Slovensku a přijal k ní jedno
Vládní výbor pro
myslně rezoluci, která bude projednána v orgánech a organizacích strany.”
turistiku
Obsah rezoluce otištěn nosti”, jak napsalo Rudé ohlásilo mnohá daleko
Ke koordinaci všech
nebyl, ale jde v ní prav právo 18. 12. 1963 v sou sáhlá opatření, která ma opatření se ustavil "Vlád
děpodobně o další ústu vislosti se zprávou o něk jí umožnit zvýšený ces ní výbor pro turistiku”,
pek slovenským revizio- terých hospodářských ne tovní ruch ze zahraničí, kterému předsedá ministr
nistům, shromážděným, úspěších, či zda se No ale slibuje také done vnitřního obchodu J.
hlavně ve Svazu sloven votnému podaří zastavit dávna ještě nemyslitelné Uher. Zpráva z prvního
ských spisovatelů. Jugo uvolňování, až se bude uvolnění jízd čs. občanů zasedání tohoto výboru
slávská zpráva dodává, cítit bezpečnější v sedle. do kapitalistické ciziny říká, že se má utratit v
(viz str. 3.).
že se před schůzí sešel
Uvolněné cestování
roce 1964 na podporu
Novotný několikrát s čs.
Ke snaze o získání za turistického ruchu 100
Zatím došlo ke sku
spisovateli.
tečně pronikavé změně hraničních turistů má miliónů korun. Budou
Novotný v tísni
jen v otázce cestování. Praha několik důvodů, z vystavěny nové hotely,
Čs. zpravodaj z New Československo nejen že nichž potřeba cizích va- (Pokračování na str. 2)
Yorku (23. 12.) komen
tuje: "To by naznačova
P í š i co c h c i..."
"
lo, že Novotný je v tísni
a že se snaží ze všech
sil dospět k nějakému
kompromisu s lidmi, kte
ří vedou oposici proti je
František Knoepfelmacher
ho režimu. Je zároveň
Drtivé vítězství ministerského předsedy Menziese v nedávných austral
možné, že s tím nějak
souvisí současná návště ských volbách je snad jediná poněkud příznivá událost poslední doby v
va zahraničního ministra jižním Pacifiku. Většina australského obyvatelstva si ani neuvědomuje, jak
revizionistické Jugoslávie kritická je situace v této části světa a jak celkem nejisté jsou americké záruky
Popoviče a nedávná náv obrany Austrálie.
Vnitřní struktura Aust by přispělo k dalšímu ALP, které vysílají dele
štěva Brežněva.”
Je předčasné spekulo ralské dělnické strany je mocenskému přesunu ve gáty na konferenci fede
vat, zda očekávané změ dnes taková, že její ví prospěch komunistické rální. Tato je pak nejny v Československu bu tězství ve volbách by bý Číny. Neutralistická vlá vyšším orgánem strany,
dou skutečně "rozsáhlý valo znamenalo nastou da v Austrálii by posílila rozhoduje o programu a
mi, základními změnami pení politicky nespolehli vliv váhavějšího křídla volí federální výbor stra
v celém systému naší čin- vé australské vlády a tím americké vlády, utvrdila ny. Parlamentní frakce
by Američany v přesvěd ALP podléhá disciplině
čení, že jsou v jižním Pa federálního výboru stra
Zklamání,
neochota cifiku
nevítanými vetřel ny.
Zajímavou (i když zčásti kontroverzní) úvahu o si
Na státní konference
tuaci v satelitních státech uveřejnil anglický novi ci a že by se odtud měli
nář K. S. Karol v levicovém týdeníku New States- stáhnout.
ALP vysílají asi osmde
man (6. 12. 1963). Článek, z něhož dále citujeme,
Po čistě
technické sát procent delegátů od
vystihuje jednu z příčin, které nutí komunistické stránce by asi došlo k
bory. Systém "společných
pohlaváry k částečnému uvolnění a tím vyburcová
ní obyvatelstva z apatie ke všem opatřením režimu. vážným komplikacím na kandidátek” v odboro
“Nová a velmi vážná krize ohrožuje východoevrop poli diplomatické a vo vém hnutí umožnil, že se
ské satelity. Není tak výbušná jako krize z podzimu jenské spolupráce, neboť dostalo značné procento
1956, ale je stejně nebezpečná. Ve Varšavě, v Praze
nebo v Budapešti nejsou patrny známky revoluce, Američané by těžko dů odborů do komunistické
ale i řadový návštěvník pozná hluboký pocit zkla věřovali vládě, která ve ho područí a že je proto
mání tamních lidí.... Situace se v jednotlivých ze svých řadách trpí spře- na státních konferencích
mích liší. Zdá se, že Maďarsko je na tom lépe než žence komunistů. Na věci ALP dobře organisovaná
Československo nebo Polsko. Ale podklad nespoko nic nemění, že předseda
a mocná skupina delegá
jenosti je všude týž a pochází z týchž příčin ...
Proč si vlastně Poláci a Češi stěžují? Gomulkova strany a jiní z federál tů, kteří, ač sami nejsou
a Novotného odpověď je jednoduchá: “Zpomněli, ních předáků ALP jsou komunisty, podléhají ko
jaké to bylo za dřívějších režimů, jsou nevděční, a osobně odpůrci komunis
jejich chutě nejsou ohraničeny skutečnými možnost mu a ti že by se pokou munistickému vlivu o dis
ciplině. Mizivé procento
mi u nás, ale tím, o čem si myslí, že je běžné ve vy
vinutých průmyslových státech západní Evropy.’’ V šeli ve vojenské spolu komunistických funkcio
této trpké analyze je troška pravdy.... Lidové de práci s Američany pokra nářů má tak ze svých po
mokracie platí velkou cenu za sociální rozdělení (me čovat.
zic v odborech možnost
zi úzký kruh vedoucích a ostatní, mezi něž se už řadí
Těžištěm politického dirigovat nebo alespoň
i členové komunistické strany a nižší funkcionáři).
Nedostatek uvědomění, neochota obyvatel k zapojení rozhodování strany jsou ovlivňovat politiku demose, jsou hlavní překážky..."
tzv. státní konference (Pokračování na str. 2)

Australské
volby a jihovýchodní Asie

apatie,

Dubnové plénum ÚV KSČ přehodnotilo a ce
lou stranu seznámilo s neblahými jevy v období
let 1949 - 1954. Ukazuje se však, že některým
soudruhům dodnes nejsou plně jasné některé
ideologické otázky, např. úloha lidových mas a
další. Současně vyplynuly na povrch názory lidí
ideově nepevných, kolísavých živlů, kariéristů,
tzv. nedoceněných i uražených osob. Společným
znakem pro vystoupení těchto lidí je útok na
samé základy strany, na zásadu demokratického
centralismu, na dobrovolnou a uvědomělou stra
nickou disciplinu, na vedoucí úlohu strany.
Pavel Hron, předseda ústřední kontrolní a re
vizní komise KSČ - RP, 17. 12. 1963

STARÝ NOVÝ ROK
Vousatí dědečkové opouštějí obrázky novinových
kresličů na jedné straně a na druhé do nich lezou
oplácaná batolata. Tu a tam vybuchne zátka od
šampaňského a klesne občan zmožený požitky novo
ročního hodokvasu. Televizní stanice přinesou spe
ciální programy, které se vyznačují tím, že jsou stejně
slabomyslné jako programy, jež nejsou speciální. No
vináři zjistí jako každoročně masově, že opět pře
houpl se nový rok a lidstvo kráčí odhodlaně vpřed,
pokud jim ovšem zbude stránka nezamořená novo
ročním poselstvím nějakého potentáta.
Když se to tak vezme, on toho ten nový rok obyčejně
mnoho nového nepřinese. Je pravda, že se stanou
nové věci. Turci si třeba vzpomenou a začnou kvůli
Kypru válku s Řeckem. Francouzi se možná po krát
kém přátelství pustí do křížku s Němci, protože začali
po Adenauerově odchodu zase používat slovo “nein”.
Sovětský svaz možná vyvine nový tlak proti Berlínu.
Na jihu Spojených států třeba vybuchne nová bomba
a zabije další černochy. Noví diktátoři možná někde
povedou starými ulicemi davy dalších nacionalistic
kých zabedněnců. Arabové si to možná znovu roz
dají s Židy a jeden s druhým. A, samozřejmě, pan
Smith si koupí nové auto, protože pan Jones měl
nové auto.
Ale stanou-li se opravdu některé z těch věcí, budou
to věci opravdu nové, nebo jenom nejnovější odra
zy věcí tak starých, jako je lidstvo?
Většina těch věcí bude nová pro rok 1964, ne však
pro světové dějiny. Budou to jenom výsledky starých
nerozlučných lidských druhů: výsledky nenávisti,
předsudků, nesnášenlivosti, hlouposti, primitivismu a
malichernosti.
Jestli bomba v Americe zabije černocha a nůž v
Africe podřízne bílý krk, bude to nová bomba, nový
černoch, nový nůž a nový krk, ale stará rasová
nenávist.
Jestli noví diktátoři povedou znovu davy ulicemi,
Francouzi se znovu začnou prát s Němci a Turci s
Řeky, budou to noví diktátoři a nové pranice. Budou
to však také výsledky prastarého primitivismu, který
nám našeptává, že jsme na základě křestního listu
něco lepšího než národy vedle a že tedy máme histo
rické posláni nebo nějaký jiný historický nesmysl.
Jestli komunisti znovu zvýší tlak proti Berlinu,
bude to sice výsledek poměrně nové ideologie, kte
rá by však nevznikla a nemohla se udržet bez strašně
starých nenávistí.
A nezmění-li se v novém roce svět, ani my se
příliš nezměníme. Ti, co jsou v Austrálii, budou dá
le nadávat na Austrálii, ti v Americe budou dále na
dávat na Ameriku, ti v Anglii na Anglii a ti v Ně
mecku na Německo. Budeme dále “vědět”, že tam,
co jsme, to nemůže být v pořádku, protože je to tam
jiné, než to bývalo doma. Dále budeme malíčkem
řešit problémy, na něž jinde nestačí štáby odborníků,
hádat se o malichernosti a organizovat se - pokud
možno bez práce.
Nic z toho ovšem není nové. Byli jsme tací od
začátku, a malichernost je vlastnost starší než náš
exil.
A tak, když se to tak vezme, ono toho opravdu
pod sluncem není mnoho nového a ani nový rok na
tom moc nezmění.
Někde vybuchne zátka od šampaňského, někde
klesne občan zmožený novoročním hodokvasem, ode
jde stařeček a přijde batolátko, někde napíše novo
roční poselství president a jinde ho někdo napíše
králi nebo královně.
Rok za rokem bez valných změn.
Svět jde časově dopředu s novými myšlenkami a
novými vynálezy, ale se starými malichernostmi,
nenávistmi a předsudky, které z něj činí ve věku
raket právě tak primitivní místo, jakým byl v době
kamenné.
—kw —
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Změny v Československu?
(Pokračování se str. 1)
motely, autokempinkové
tábory, zřízeny pojízdné
autoslužby, informační
střediska atd.
Počítá se, že např. do
Karlových Varů přijede
v letošním roce téměř
sedmkrát tolik hostů ja
ko v roce 1963. Do zahá
jení hlavní turistické se
zóny má tam být vybudo
ván motel v Gejzírparku
se 120 lůžky a autokempink pro 200 automobilů.
Lázeňští zaměstnanci se
stěhují z hotelů do sou
kromí, aby uvolnili po
koje pro hosty. V hotelu
Sevastopol bude dokonce
otevřen speciální "košerrestaurant”.
Lidová demokracie pí
še (12. 12.), že "pro za
hraniční hosty budou při
praveny lovecké revíry s
vysokou zvěří, pro rybá
ře pstruhové potoky a
pro sportovce golfová
hřiště”.
"Několik tisíc” do
kapitalistických států
Podle zprávy pražské
Práce (14. 12.) prohlásil
ředitel Čedoku, že tato
cestovní kancelář počítá,
že v roce 1964 přijede
do ČSSR prostřednictvím
Čedoku kolem 100.000
lidí z kapitalistických stá
tů vedle 210.000 ze zemí
socialistického
tábora.
Do ciziny prý odjede "asi
180.000
pracujících.

Např. do Bulharska má
jet přes 30.000, do NDR
až 60.000, do Sovětského
svazu kolem 17.000, do
Rumunska 18.000 a do
Jugoslávie kolem 10.000
pracujících. Několik tisíc
našich občanů se také po
dívá do kapitalistických
států.”
Výhrady
Viza jsou nyní vydává
na cizincům i Čechům a
Slovákům -usedlým v ci
zině velmi liberálně a
urychleně, a zmínky o
"zrádném exilu” jaksi ne
nápadně zmizely z úřed
ního slovníku. Výhrady
proti návštěvníkům z ci
ziny jsou zatím řídké
(Praha uvedla výslovně,

že jsou z návštěvy vylou ale i královské přijetí, se
čeni zaměstnanci rozhla vypořádává s problémem
su Svobodná Evropa, ve v dopise mnichovskému
doucí organisací Sudet- "Českému slovu”:
ských Němců a osoby
"Nemohu souhlasit s
"sloužící jiným organisa- cestami do Českosloven
cím, jejichž činnost je ne ska z toho jednoduchého
přátelská
Českosloven důvodu,
že - jelikož
sku”) .
všichni naši lidé z domo
Je nesporné, že domov va nemohou svobodně
bude po nynějším uvolně vyjíždět na návštěvu do
ní - ať už je to uvolnění západního světa - nemů
dočasné nebo trvalejšího žeme my ve svém smut
rázu - lákat k návštěvě ném exulantském posta
mnohého exulanta. S vení využívat pro naše
touhou vidět domov se neobjektivní city jakékoli
musí každý nějak vypo výhody k návštěvě Česko
řádat. Rafael Kubelík, slovenska, které nám dá
kterému by Českosloven vá komunistický režim
sko z propagačních důvo čistě z propagačních a
dů ochotně zaručilo ne prospěchářských důvo
jen volný pobyt a odjezd, dů.”

6. 1. 1964

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

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

ÚŘEDNÍ OZNÁMENÍ:
KAROLÍNĚ ODVÁRKOVÉ:
Vezměte na vědomí, že Váš manžel VÁCLAV OD
VÁRKA podal proti Vám žalobu na rozluku svého
manželství s Vámi z důvodu, že nežijete v manžel
ském společenství. Přejete-li si vstoupit do sporu
nebo podati soudu jakákoli sdělení, musíte podati
žalobní odpověď u vedoucího rejstříku rozvodů kraj
ského soudu v Darwinu (Registrar in Divorce, Supreme Court, Darwin).
Stejnopis žaloby lze obdržet u nížepodepsaného
nebo jest Vám žaloba k nahlédnutí v úřadovně ve
doucího rejstříku krajského soudu v Darwinu (Offi
ce of the Registrar, Supreme Court, Darwin).
H. W. Bauer, B. A., L. L. B.
lst floor, Burns Philp Blg.,
Cnr. Smith & Knuckley Sts.
ukázaly, že ALP nemůže ce s ním vede k zradě a k
D A R V IN , N. T.,
ve volbách vyhrát, nezba- vlastnímu zániku.
právní zástupce žalující strany.
V Indonésii pokračuje
ví-li se vlivu komunistů
a neusmíří-li se s Demo vnitřní hospodářský roz
kratickou dělnickou stra vrat, maskovaný agresiv
nou. Tato okolnost mů ní výbojností. Komuni
že mít vážné důsledky stická strana Indonésie
ústavní, neboť australská je největší organisací své 18. 12. V Moskvě demon 26. 12 Východoněmecká
zastřelila 18letého
demokracie je založena ho druhu v nekomuni- strovali afričtí studenti policie
mladíka, který se pokusil
proti diskriminaci.
na britském systému stické Asii a denně roste 19. 12. Čínský zahraniční uprchnout do západní čá
dvou stran, z nichž se a sílí. Své úsilí soustře ministr Ču-en-laj je na sti Berlína.
obě považují za možné ďuje hlavně na agitační návštěvě Egypta, odkud 27. 12. Západoněmecký
vládní strany. Ztratí-li a organisační práci mezi odjede do dalších afric kancléř dr. Erhard nav
kých států.
štívil presidenta Johnsona.
jedna z nich naději, že zbídačelými zemědělci.
20.12. Při požáru na řecké 29. 12. Bulharský zástupce
by mohla být zvolena,
Zdá se, že se austral turistické lodi Lakonia za u Spojených národů Ivan
ztratí tím funkci účinné ské vládní kruhy utěšují hynulo v Atlantiku 130 Georgiev byl žalován v
Sofii pro špionáž ve pros
oposice, a britský demo vírou, že se v případě po cestujících.
kratický systém dvou kusu o komunistický pře 21. 12. Amerika vyslala pěch Spojených států. Žá
dal pro sebe trest smrti.
vrat v Indonésii postaví námořní flotilu do Indic 1. 1. 1964 Rhodeská fede
stran selhává.
kého oceánu v souvislosti
Taková situace by tamní armáda na odpor. s nebezpečím vojenského race se rozpadla. Njasko
mohla vést k jakémusi Tato víra je klamná. In- konfliktu mezi Indonésií a a Severní Rhodésie se osa
mostatnily, Jižní Rhodésie
australskému
bonapar- donéská armáda se rekru Malasií.
zůstává pod vládou bílé
tismu či gaullismu. Poli tuje téměř výlučně ze ze 22. 12. Na Kypru vypukly menšiny.
nepokoje
mezi
řeckým
a
ticky nekontrolovatelná mědělského proletariátu, tureckým obyvatelstvem 2. 1. Na ghanského diktá
moc ministerského před je vyzbrojena hlavně so ostrova. Zprávy mluví o tora, presidenta Nkrumasedy Menziese je snad větskými zbraněmi a in několika stech zavraždě ha, byl spáchán nezdaře
ný atentát. Je to čtvrtý
sovětským ných osob.
již nyní pro blaho demo filtrována
atentát na jeho život za
24.
12.
Východoněmecké
technickým personálem.
kracie příliš veliká.
úřady povolily Němcům 11/2 roku.
Je tudíž za nynější situa ze západního Berlína nav 3. 1. Spor Indonésie s Ma
*
*
ce nepravděpodobné, že štívit během vánoc pří lasií se dále přiostřil. Fili
Všude jinde v jižním
se postaví komunistům buzné ve východní části. pínský ministr zahraničí
Pacifiku a v jihovýchod
Možnost využilo několik Lopez navrhuje novou
na odpor.
ní Asii se situace zhoršu
desítek tisíc Němců. Jed schůzku zástupců obou
Nezbytný
předpoklad
ná prý se o trvalé usnad sporných stran k pokusu
je. Zdá se, že vojenská
o urovnání sporu.
vláda v Jižním Vietnamu pro konsolidaci poměrů nění styku obyvatelstva
obou částí města.
u
tohoto
souseda
Austrá

své pozice nezkonsolidoElektrotechnické práce
vala a že tam komunisté lie je nastolení schopné a
NÁBYTEK
všeho druhu
získali v poslední době pevné vlády, která by se a jiné truhlářské práce
spolehlivě
provádí
snažila
řešit
hospodářské
řadu vojenských úspě
odborně a rychle
a
sociální
problémy
země
chů. Brutální a neobratná
Lasla Furniture Co.
V. JÍLEK
maj. S. Smeták
likvidace Diemova reži a která by se odvrátila
752 Warrigal Rd.
mu posílila přesvědčení od výbojné politiky pre
5 Railway Place
CHADSTONE,
Vic.
sidenta
Sukarna.
Za
ži

East
Ri
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mond,
Vic.
asijských politiků, že je
Tel.
56-8547
vota
presidenta
k
těmto
Tel.
42-7184
americký liberál tvor ne
spolehlivý a že spoluprá- změnám asi nedojde.

Austrálie a jihovýchodní Asie
(Pokračování se str. 1)
kratičké strany, pro kte
rou volí téměř polovina
australských voličů.
Komunistický vliv na
výběr funkcionářů a po
slanců ALP je značný a
postupně zhoršil kvalitu
demokratických kádrů.
Kdyby ALP vyhrála vol
by, dostali by se nevy
hnutelně na důležitá
vládní místa i dvojníci
Fierlingerů, Laušmanů a
Davidů, z nichž každý by
se pokusil "umístit” i hej
na drobnějších nohsledů.
Poslední volby však

-Naše rovyUPŘESNĚNÁ TERMINOLOGIE
První mezinárodní symposion o teoretických
otázkách přírodní ohniskovosti nákaz začalo 26.
listopadu v Obecním domě v Praze.... Praž
ské symposion, první tohoto druhu na světě, se
bude také zabývat zákonitostmi přírodní ohni
skovosti nákaz v osídlené krajině. Čtyřdenní
symposion, uspořádané Parazitologickým ústa
vem ČSAV ve spolupráci s některými předními
ústavy Sovětského svazu, bylo pověřeno Mezi
národní parazitologickou konferencí v březnu
letošního roku upřesnit mezinárodní terminolo
gii pro problémy výzkumu přírodní ohniskovosti nákaz.
Rudé právo, 27. 11. 1963
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AMERICAN
TAILORS
★
50 Bourke Street
Melbourne, C. 1
Telefon 32-2245
VEDOU V PÁNSKÉ MÓDĚ

ZE DNE NA DEN

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

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

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

6. 1. 1964
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-3Bytové problémy v Československu

Pod úrovní Španělska

— Rozsah bytového ma P. F. Pigalevem. Předná některé organisace nema
jetku, který spravují ná šeli o zkušenostech stra jí mít přístup k jednání.
Před druhou světovou válkou bylo Československo v bytových otázkách
— Krajský soud v Brně
rodní výbory a jejich or nických orgánů KSSS.
ganizace bytového hospo — Čs. občan německé ná odsoudil pro špionáž k mezi prvními státy Evropy. Po válce se tato situace značně změnila a po
dářství, se zvýšil od roku rodnosti S. Halama byl od šesti letům vězení rakous patnáctileté vládě komunistů je bytová situace ve srovnání se západní Evro
1957 o 127%. Z celkového souzen k 10 letům žaláře kou příslušnici Johannu
bytového fondu je nyní za vyzvědačství ve pro Sehlapperovou. Pochází z pou přímo katastrofální.
Životní úroveň, pokud jde o bydlení, je ovšem ještě vyšší v satelitních
česko-německého manžel
75%
v socialistickém spěch Německa.
vlastnictví. Je to 140.688 — Nakladatelství Naše ství. Žila s mužem v Ra státech než v samotném Sovětském svazu. I v Československu a v ostatních
domů s 973.242 byty. Cel vojsko vydalo knihu T. kousku, ale dojížděla za satelitech dává však komunistické plánování přílišnou přednost konstrukci
ková hodnota je 76 mi Broda a E. Čejky “Na zá matkou a sestrou do Brna. továren před obytnými domy, což se na úrovni bydlení musí projevit.
padní frontě”, která je Pracovala prý pro zápaliard korun.
— Podle Lidové demokra historií čs. vojenských jed doněmeckého agenta AuPodle statistických ú- té má 577 místností na mají čtyři nebo více čle
cie působilo na území notek na Západě. V recen era.
dajů, uveřejněných v mě 1.000 obyvatel, a v Ma nů v rodině, avšak pou
Československa v roce zi Jana Křena čteme v Ru — V Jáchymově byl obje síčníku "East Europe”, ďarsku (699 místností). ze 12% bytů má více než
1962 718 advokátů, kteří dém právu, že kniha “uvá ven nový radioaktivní lé
měli zastoupení celkem v dí na pravou míru ne čivý pramen. Množstvím je dnes Československo,
Srovnáme-li počet oby tři místnosti. 30 procent
125.372 případech. V prv správné, přezíravé a sek a kvalitou prý předčí pokud se bydlení týče, v
všech bytových jednotek
ním pololetí 1963 v tářské názory na vojáky všechny známé evropské určitých odvětvích poza vatel a místností, bydlí sestává pouze z jedné
v Československu prů
ze západní emigrace, jimž radioaktivní termy. Posta
63.599 případech.
— Ve Štúrově byla zahá —i když mnozí z nich poz- čí pro léčbu 2.000 pacientů du za Španělskem a do měrně dvě osoby v jedné místnosti.
konce i Řeckem, dvěma
Další problémy
jena výstavba Jihosloven- ději zklamali - nelze upřít denně.
místnosti a v Sovětském
ských celulózek a papíren, jejich zásluhy v protifa — Japonská společnost Hi- zeměmi, které mají nejTato statistická data
které mají být jedním z šistickém boji”.
taci Zosen postavila pro nižší životní úroveň v zá svazu dokonce 2.7 osob,
zatímco v Maďarsku 1.43 nevystihují celý tamní
největších kombinátů to — Zplnomocněný ministr ČSSR nákladní loď "Ko padní Evropě.
Ghany podepsal v Praze šice” o výtlaku 25.500 tun.
hoto druhu v ČSSR.
a v Polsku 1.73 osob. bytový problém. Stížno
— Podle předběžných úda rámcovou dohodu o zříze 6. prosince na ní vyplula Počet bytů a obyvatel Průměr západní Evropy sti na nedostatky ve vy
jů se v roce 1963 zvýšila ní čs. montovny traktorů 33člená posádka s kapitá
Srovnáme-li počet by je 0.91 (nejnižší má Bel bavení bytů elektřinou,
hrubá zemědělská pro a zemědělských strojů v nem Rusňákem z Japon
tů
na 1.000 obyvatel, gie 0.69 a nejvyšší Řec plynem, topením, koupel
dukce asi o 6 procent pro Ghaně, která bude mít ka ska do Indie.
ti předcházejícímu roku. pacitu 400 až 500 trakto — Sovětská delegace v če jsou i tři nejvyspělejší ko 1.87, které je stále nami atd. stoupají a při
Rostlinná výroba stoupla rů ročně. V současné do le s Brežněvem přijela do satelitní země, Českoslo ještě lepší než ČSSR).
řadil se nemalý problém
asi o 15%, ale živočišná bě je v Ghaně asi 1.200 ČSSR na oslavu 20. výročí
další: zvětšila se vzdále
Sudety vedou
klesla o 2%. Výroba krmiv traktorů, většinou česko smlouvy o přátelství. Do vensko, Polsko a Maďar
nost mezi byty a praco
se zvýšila asi o 24% a slovenských.
Moskvy odjela čs. delega sko, daleko za západo
Nejpříznivější bytové višti.
dosáhla úrovně roku 1961. — V ČSSR je nyní 31 roz ce, kterou vedl J. Hend- evropským průměrem. V
Vyšší byla sklizeň pšeni hlasových vysílačů a na rych.
podmínky
v Českoslo
Československu připadá
Nedostatky bytů nutí
ce o 6.3%, kukuřice na více než 90% území re — V doplňovacích “vol na 1.000 obyvatel 280 vensku má pohraniční
obyvatele, aby i v přípa
zrno o 30.8%, brambor o publiky je dle RP možný bách” do NS dostal Martin
bytů, v Maďarsku 276 a území, z něhož byli vy dě změny zaměstnání
23% a cukrovky o 25%. příjem televize.
Vaculík (Brno) 99.25%
Průměrná denní dojivost — 2. prosince bylo v již hlasů a Jiřina Turečková v Polsku 235, kdežto v stěhováni Němci. V se zůstávali v dosavadním
krav se snížila o 0.20 litru, ních oblastech Českoslo (Opava) přesně totéž: "zaostalém”
Španělsku verních Čechách připadá bytě, i když je od praco
v nákupu mléka činí dluh venska slabé zemětřesení. 99.25% hlasů.
na jednu osobu průměr
299
bytů.
viště velmi vzdálen. Pro
za 10 měsíců zhruba 100 Větší škody nebyly hlá — Od 1. října 1963 byla
ně 12.1 čtverečních met
Pokud
jde
o
počet
miliónů litrů.
šeny.
výroba moto
rů obývací plochy, za to také bydlí velká část
— Novotný udělil Řády — V čele překladatelské soustředěna
cyklů a skútrů do jediné místností, vykazuje Čes tímco okres Čadca na zemědělců, kteří byli pře
práce předsedovi Kraj sekce SČSS je dr. Oldřich ho závodu v Brodci n. S. koslovensko na 1.000
ského svazu výrobních Král a doc. dr. Jiří Levý. Jednotný typ motocyklů obyvatel 499 místností, Slovensku má průměr na vedeni do průmyslu, na
družstev v Č. Budějovi — Po vzoru KSČ “rozho však bude dále označován
jednu osobu 5.5 čtver. dále na venkově, odkud
cích L. Hofmanovi a členu dla se” i Čs. strana socia názvy Jawa, ČZ a ESO, Sovětský svaz 370 míst
cestují denně do měst.
korespondentu ČSAV a listická vyměnit členské protože jsou v cizině po ností, kdežto Řecko 535 metrů. Průměr v celém Statistika uvádí, že se v
akademiku SAV L, Knep- průkazy strany.
místností. (K srovnání Československu je 9.5 letech 1950 až 1960 v
pulární.
povi.
— Mladá fronta psala o — Slovenský časopis Sme- USA: 1.500 místností na čtver. metrů.
ČSSR zvýšilo cestování
— Průměrná měsíční hru rozporech ve Světové fe na útočil na legendu o dě
Československý bytový do zaměstnání o 70 pro
bá mzda u zaměstnance v deraci demokr. mládeže. du Mrázovi, kterou se re 1.000 obyvatel). Zajíma
národním hospodářství či Přípravný výbor sjezdu žim snažil potlačit legen vé je, že je průměrný problém dále vynikne, cent.
nila od 1. 1. do 30. 9. loň výkonného výboru SEDM du o Mikuláši a Ježíškovi. byt v Československu uvedeme-li, že je tam
I toto stálé denní pu
ského roku 1.380 Kčs.
EEC/Č menší než v Polsku, kte- 37% domácností, které
v Djakartě oznámil, že
— Počet majitelů televiz
tování robotníků v Česko
ních oddělení byl ke kon
slovensku
představuje
ci září 1963 1,558.000.
pro
tamní
sociology
pal
— Koncem září měla
čivý problém, jak svědčí
ČSSR 13,981.000 obyvatelů, z toho 9,685.000 v česobčasné diskuse v čs. no
kých krajích a 4,296.000
vinách.
E.U./cg
Obyvatelstvo Československa je v poslední cizinců u nás, ale i našich v cizině. Postěžoval
no Slovensku.
době probouzeno z apatie náhlou vyhlídkou na si při té příležitosti, že zatímco čs. zastupitelské
— Orgán Svazu sloven
CHCETE, ABY SE VAŠE
ských spisovatelů Kultúrmožnosti cestování do zahraničí. Z pražských úřady vyřizují nyní cizincům viza nejdéle do
děti naučily hrát na kte
ny život má novou redak
Literárních
novin
(14.
prosince
1963)
se
doví

48
hodin,
musí
čs.
občané
čekat
na
víza
do
ka

rýkoli hudební nástroj?
ční radu: Pavol Berta, Jodáme, že "již brzy se otevřou hranice republi pitalistických zemí dlouhé týdny a někdy i marně.
VOLEJTE (Melb.)
zef Bob, Michal Chorváth,
51-7012
ky a naši lidé je budou překračovat po tisících, Vyslovil naději, že s uvolněním cestování z
Agneša Kalinová, Roman
Kaliský, Peter Karvaš,
A. CHROMOVSKÝ
možná po desetitisících”. Každý prý na vlastní Československa změní a zjednoduší i kapita
Alexander Matuška, And
oči uvidí, jak to v cizině vypadá. V článku je listické státy tuto praxi, neboť z čs. strany k
rej Mráz, Ladislav Novoznovu uváděn příklad Maďarska a popisováno, tomu byla dána příkladná iniciativa.
meský, Vladimír Petřík,
POJIŠT Ě NÍ
jak tam se otevření hranic osvědčilo. Kritik Li
Klička se také zmínil o zjednodušeném cesto
Ján Prohácka, Karol Rodomů, bytů, podniků,
senbaum, Ján Rozner a Juterárních novin A. J. Liehm přímo navrhuje, vání mezi socialistickými státy. Od 1. ledna 1964
Work. Compensation,
raj Špitzer. Z dosavadních
aby se Československo začalo ubírat maďarskou se může např. cestovat do Maďarska jen na
aut, povinné ručení
členů red. rady odpadli
ŽIVOTNÍ,
občanskou legitimaci s výjezdním povolením, te
cestou!
oba čeští (J. Hájek a F.
úrazové a nemocenské
V čs. domácím tisku se objevují stále častěji dy bez pasu a víza.
Vrba) a oba maďarští čle
odborně provede
nové (M. Molnár a T.
diskuse a články o problémech cestování do za Náměstek ministra zahraničí byl plný opti
R.C. KUGLER
Tóth), takže se nová re
hraničí a turistiky vůbec. Celostátní čs. týdeník mismu o budoucích prospektech Československa
(Melb.) XL 2421
dakční rada skládá vý
Kulturní tvorba (č. 50-1963) přináší interview jako turistické atrakce. Československo je prý
hradně ze Slováků.
s náměstkem ministra zahraničí O. Kličkou, dosud neokoukané a navíc je to země za tzv.
— Vláda udělila titul za
sloužilého umělce akade
který v něm prohlásil, že rozšíření cizineckého Železnou oponou, jak doslova prohlásil. Západ
JOGURT
mickému malíři Janu Bauruchu a turistiky může přinést zmírnění meziná ní turisté jsou prý už přesyceni jízdami do Fran
Smetana (nezahušt.)
chovi a Novotný udělil
rodního napětí, neboť "vzájemné poznání je cie, Itálie a Španělska, kdežto Československo
Sýry - Tvaroh
Řád republiky velvyslanci
bude něco nového, osvěžujícího.
Vždycky žádejte
v NDR Gustavu Součkovi
vždy k prospěchu”.
jen to nejlepší:
a Řád práce prof. dr. Šte
Kulturní tvorba k tomu podotýká, že na Zá
Na to mu řekl reportér Kulturní tvorby Vla
fanu Fišerovi z Vysoké
padě
není
už
dávno
pokládáno
cestování
do
dislav Stanovský: "Jistě, ale pak to poznání
Farrall - Hayward
školy ekonomické v Bra
musí být opravdu vzájemné, oboustranné. Za ciziny za luxus a "tak by to mělo být i u nás”.
tislavě.
Irrewarra Co. Pty. Ltd.
Doufejme tedy, že turistický ruch bude sku
— V ČSSR byla skupina
tím se však - jak se zdá - uvažuje o návštěvách
85 City Road,
“lektorů” ÚV KSSS, ve
zahraničních turistů u nás, ale ne obráceně . . .”. tečně oboustranný, bez diskriminace a kádro
South Melbourne
dená prvním zástupcem
vání.
M.
Zvára,
USA
Klička odpověděl, že se plánují nejen návštěvy
Tel. 62 - 4682
vedoucího oddělení stra
nických orgánů ÚV KSSS

Cestovat se bude
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Kukátko do ČSSR
OSLAVY VÝROČÍ NÁRODNÍHO DIVADLA
Dne 18. listopadu, v jubilejní den definitivního
otevření Národního divadla, sešli se umělci a pra
covníci naší první scény na slavnostním, shromáždě
ní, jemuž spolu s vedoucími pracovníky ND předse
dali ... V. Koucký, tajemník ÚRO V. Koukol a před
seda ÚV Odborového svazu zaměstnanců školství a
kultury J. Štěpánek... Ministr dr. Č. Císař ve svém
projevu zhodnotil historické poslání ND jako význam
ného uměleckého ústavu, povzbuzujícího národní
hrdost a lidskou vznešenost, zdůraznil možnosti roz
voje, jichž se ND dostalo v posledních letech, a
vytyčil jeho základní současné úkoly: s vášnivou
uvědomělostí a mistrovským uměním zasahovat do
nejžhavějšího života, pomáhat realizovat nejprogre
sivnější myšlenky a tendence dějin... Stranické i
Státní orgány pozorně sledují činnost ND a jsou pev
ně odhodlány řídit vývoj naší přední scény, aby
stále výrazněji vynikal její socialistický profil...
Ministr poté předal 16 umělcům dekrety o propůjčení
a udělení státních vyznamenání a čestných titulů ..
Žád republiky Z. Štěpánkovi, Řád práce arch. J.
Svobodovi a M. Kůrovi, národními umělci prohlá
sil V. Bednáře, J. Pivce a B. Blachuta, zasloužilými
umělci L. Červinkovou, Š. Štěpánovou, M. Glázrovou,
V. Vejražku, J. Němečka, V. Malceva, J. Grussa, P.
Kočího a B. Prokeše. Vyznamenání Za vynikající prá
ci dostal K. Kalaš. 20 pracovníkům ND ministr
udělil čestný titul “zasloužilý člen ND” a dalších de
set bylo- vyznamenáno titulem “zasloužilý pracovník
ND”.
Lidová demokracie 19. 11. 1963
O PROLETÁŘSKÉM PŮVODU
Dlouho a tvrdě ... vládlo dogma o neposkvrněnosti
proletářského původu, takže jsme v proletáři viděli
za všech okolností nej progresivnějšího činitele. Vy
jadřovali jsme to dokonce podle schematu: “On se
sice toho dopustil..., ale na druhé straně třeba uvá
žit, že jde o třídně uvědomělého soudruha”. Zákon
původu byl jako zákon dědičnosti. Jenže zatím co
jsme se v biologii nebo v pedagogice dovedli vědecky
vypořádat s pavědeckým přeceňováním dědičnosti,
tady jsme upadli do čirého idealismu. S nadšením
a z jakési flagelantské extáze se uvolňovala místa těm,
o kterých jsme věřili, že nebudou kolísaví. Zapomně
li jsme při tom na Engelsovu definici, že inteligent
je ten, kdo se živí převážně duševní prací. Tedy byl-li
někdo až do včerejška zámečníkem a dnes se stal
soudcem, tak se dnes začal živit převážně duševní
prací - a stane se z něho zítra kolísavý inteligent? ...
A. Rašla, Kultúrny život, 16. 11. 1963
KONEC POZEMKOVÝCH KNIH
Místní národní výbory běžně sledují evidenci
veškeré půdy podle jednotlivých sektorů, vlastníků
či obyvatelů, ploch i kultur. Každou změnu je nutno
hlásit a zapsat do evidenčních listů, odkud se soustře
ďuje do okresních středisek geodézie a kartografie.
V souvislosti s vydáním nových správních kodexů
dochází i k změně v evidenci právních vztahů k
nemovitostem. Převody pozemků a dalších nemovi
tostí, změny v jejich vlastnictví, ale i vznik a zánik
veškerých užívacích práv k půdě a nemovitostem
budou nadále vedeny a evidovány u orgánů geodé
zie a kartografie ... A jaký bude osud dosavadních
pozemkových knih? Zcela důstojný: přejdou jako
historicky cenný materiál do opatrování státních no
tářství. Nové záznamy v nich už prováděny nebu
dou, ale výpisy z nich budou ještě po určitou dobu
sloužit oprávněným osobám.
Zemědělské noviny, 23. 11. 1963
ODBORÁŘSKÉ ÚKOLY
Základní organisace Revolučního odborového hnu
tí mají za úkol věnovat zvýšenou pozornost volbám
do místních lidových soudů, zejména v závodech odvětví dopravy, stavebnictví, státního a družstevního
i obchodu a na státních statcích, ve kterých se pro
jevují závažnější provinění. . . Musí též prohloubit
výchovnou práci... a orientovat ji na boj s nešvary,
které ohrožují plnění hospodářských a výrobních
plánů, proti soustavně absentujícím pracovníkům a
proti těm, kdož hrubou nedbalostí porušují techno
logickou kázeň a bezpečnost práce.
Práce, 21. 11. 1963
TŘI ROKY VĚZENÍ ZA PRODEJ VLASTNÍHO
ZBOŽÍ
Pan Zvoníček se stal obětí starých zvyků. Již
tenkrát, kdy pyšně postával před svým krámem,
nad jehož průčelím se skvěl firemní štít “F. Zvoníček o spol., opravna a čistírna koberců”, již tehdy
bylo jeho vášní koberce nakupovat a prodávat... Ta
to záliba mu zůstala i v době, kdy se změnil z prospe
rujícího živnostníka v pružného vedoucího provo
zovny. Jako památku na těžce oželenou živnost si
ponechal 160 koberců. Měl však s nimi určité potíže.
Manželka mu totiž nedovolila přeměnit byt ve skla
diště. A tak panu Zvoníčkovi nezbylo, než “vhodným
způsobem” využít skladovacích prostorů v Ústředí
uměleckých řemesel... Pod novým firemním štítkem spokojeně a čile obchodoval. Za posledních pět
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Z činnosti Společnosti pro vědy a umění a jejích členů

Nejlepší vizitka
V roce 1959 vyšla v Budapešti anglicky kniha maďarského navrátilce Miklóse Szabó "Professional
Émigrés”. Tento bývalý poslanec maďarské malorolnické strany, který se po návratu do Maďarska
dal plně do služeb nynějšího režimu, se v ní snaží zdiskreditovat především exil maďarský. Ve
svých úvahách však bagatelisuje význam všech exulantů z komunistických států. Snad aby do
dal knize punc hodnověrnosti, připouští v ní přece jen výjimku: "Jedině Čechoslováci získali ně
jaký vliv v amerických universitních kruzích”.

Knížku jsme si připomněli při listování publikacemi československé Společnosti pro vědy a
umění z N. Yorku, která má přes 600 členů, z nich|ž asi dvě třetiny působí na amerických a kanadských
universitách. Posuďte sami. Citujeme zkráceně z jediného čísla měsíčníku "Zprávy SVU” (listo
pad 1963) a z jediného oběžníku tiskové služby SVU (č. 1., prosinec 1963):
II. Sjezd čs. kultury v dvě tradice ceske literaDr. F. Dvorník
Velkou Moravu s poslá
tury, další tři eseje se
ním "vyučovat ve víře”
zahraničí
o Velké Moravě
zabývají českou literatu
a ne "víru zvěstovat”,
Druhý sjezd svobod rou v letech 1918-1938,
Čestný člen SVU Dp. jak tvrdili do nedávna
né čs. kultury se koná 1948-1953 a v nynější do dr. F. Dvorník, profesor
historikové. Přednášející
11.-13. září 1964 na Co- bě. Dva eseje věnuje au Harvardovy
university se zmínil také o výstavě
lumbijské universitě v tor Karlu Čapkovi a T. (Dumbarton Oaks) a
"Velká Morava” v Brně,
New Yorku. Bude to G. Masarykovi. Pro an autor řady vědeckých kterou osobně shlédl, a
řádný sjezd Společnosti glosaské čtenáře jsou vel knih z historie Slovanů, o letošních konferencích
pro vědy a umění v Ame mi zajímavé eseje o čes přednášel 3. prosince ha slavistů v Brně a Nitře
rice (SVU), spojený s kých námětech v anglic universitě
Georgetown Zdůraznil, že nové ar
hodnotnými přednáška ké literatuře a o poměru ve Washingtonu na téma cheologické objevy na
mi na téma "Českoslo K. H. Máchy k anglické "Střední Evropa. Příchod Moravě a Slovensku ma
vensko v minulosti a literatuře. Konečně devá křesťanství mezi Slova jí mimořádný význam.
dnes”. Přednášet se bu tý esej se zabývá němec ny”. Přednášku pořáda Jeho přičiněním se o ně
de anglicky (nebo v ji kým podílem na literatu ly společně fakulta histo zajímají odborníci ve
ných jazycích) a zvláštní ře v Čechách. Knihu rických věd tamní uni svobodném světě, kteří
sekce bude proslovena možno objednat na adre versity a washingtonská mohou vynikajícím způ
česky nebo slovensky. se: O. Černý, 1826 Har pracovní skupina SVU. sobem přispět k odbor
Vedle vědeckého prog vard St., N. W., Washin Předsedali společně dě né interpretaci vykopákan fakulty prof. dr. vek.
ramu bude uspořádán gton 9, D. C., USA.
Penn a předseda pracov
Kniha
českého
vědce
o
pro účastníky sjezdu a
7. prosince dostal Dp.
ní skupiny SVU dr. M. dr. F. Dvorník z rukou
hosty umělecký večer s
Euratomu
Kybal. Dr. Dvorník shr
českým a slovenským
Nakladatelství Oceana nul historii byzantské mi kardinála Spellmana v
kulturním pořadem. Na
(New Yorku cenu za vy
v New Yorku vydalo an
rozdíl od minulého sjez glickou knihu člena vý se sv. Cyrila a Metoděje nikající vědeckou práci
du ve Washingtonu, kte boru SVU Jaroslava G. na Moravě a zdůraznil, v oboru theologie.
rý skončil mimořádným Polacha "Euratom. Its že oba světci přišli na (Pokračování na str. 6.)
úspěchem, má být část Background, Issues and
přednášek věnována také Economic Implications”.
analyze dnešního Česko Je to první soustavná stu
slovenska z umělecké, die atomické Evropy.
vědecké a kulturní strán Předmluvu k ní napsal
ky. Uvažuje se také o přední americký národo
studijích přínosu čs. exu hospodář v oboru ato
lantů západnímu světu, o mické energie dr. S. H.
přednáškách o kulturním Schurr.
vztahu ČSSR k cizině Symposium o výzkumu
apod. Přednáškovou část
měsíce
sjezdu organizuje dr. M.
Ing. Karel Velan svo
Rechcígl, 1703 Mark La
ne, Rockville, Md., USA, lal jménem SVU do
organizační záležitosti ří Montrealu na McGillovu
dí dr. J. G. Lexa, 47-16 universitu na 6.-8. ledna
Austel Place, Long Is 1964 vědecké symposium
Přispějte k tomu, aby se
land City, N. Y. 11101, o výzkumu měsíce a me
ziplanetárního prostoru.
vaše sny splnily
USA.
Jako
hlavní
řečníky
po

Kniha esejů o české
zval prof. dr. V. Hlava
ULOŽTE SI NĚCO
literatuře
tého z university státu
O KAŽDÉ VÝPLATĚ
V holandském nakla Indiana, který matema
datelství Mouton & Co. ticky dokázal správnost
v Haagu vyšla pod zá jedné Einsteinovy teo
Založte si vkladní knížku u
štitou SVU nová kniha rie, a prof. dr. Z. Kopa
profesora srovnávací li la z university v Man
NATIONAL BANK
teratury na Yaleově uni chesteru, který je pova
versitě dr. René Wellká žován za jednoho z nejSAVINGS BANK
"Eseje o české literatu významnějších badatelů
ře”. První esej analyzuje o měsíci.
let prodal koberců za 50.000KČS. Leč všechno má
svůj konec. Zbylých 133 kusů se mu již nepodařilo
prodat, protože byly zajištěny a “sběratel” žalován
pro spekulaci. Soud nevzal v úvahu jeho tvrzení, že
koberce shromažďoval pouze z uměleckých důvodů
aže jejich sbírkou chtěl ve vhodné chvíli obohatit
nějaké muzeum. Zato pan Zvoníček musel vzít v úva
hu rozhodnutí soudu pro Prahu I, který mu uložil
tři roky odnětí svobody nepodmínečně a 50.000 Kčs
peněžitého trestu.
Večerní Praha, 2. 11. 1963

LIMITED
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THE NATIONAL BANK
OF AUSTRALASIA LIMITED

-5-

H LASDOMOVA

6.1.1964

John Fitzgerald Kennedy: "Why England slept”

O politice demokratické vlády

Americký týdeník "Time” uveřejnil na podzim roku 1961 neobyčejnou
fotografii z podzimu 1939. Byl na ní mladý muž a četl londýnský list "Daily
Mirror”. Na první straně listu jste mohli číst dva velké titulky: "Hitler
posílá urychleně milión mužů na západní frontu” a "Český lid revoltuje”.
Pod touto fotografií bylo napsáno: "Autor John Fitzgerald Kennedy v roce
1939 ...” Na podzim 1961 byl už autor osm měsíců v Bílém domě a jeho
kniha o událostech, které vedly před 25 lety k Mnichovské dohodě, "Proč
Anglie spala” vyšla právě v druhém vydání.
Byla to původně disertační práce studenta Harvardovy university, který
ztrávil rok 1939 jako americký reportér v Anglii. Jeho studie, vydaná po
prvé v roce 1940, vyvolala ihned mimořádný zájem.
Kennedy v ní zdůraz plány nikdy netajily.
Velká Británie nepři
"Demokracie je nej- pravila včas na válku s
ňuje, že demokracie, po
stavená tváří v tvář ag lepší forma vlády”, píše Hitlerovým Německem
resivní diktatuře, se mu Kennedy, "protože je za a dochází k závěru, že
sí připravovat na válku, ložena na respektování na tom mají největší vi
jako by chtěla skutečně člověka jako rozumné by nu dva britští politikové:
bojovat. Vysvětluje to tosti. Z dlouhodobého Baldwin a Chamberlain.
analogií: rohovník se ne hlediska je tedy demo Avšak britská veřejnost
může propracovat do kracie nadřazeným sys má dle autora také vinu.
správné psychologické a témem. Avšak z hledis
"Věřím”, píše dále,
fyzické kondice pro zá ka krátkodobého má vel "a řekl jsem to již něko
likrát, ze jsou vůdcové
pas, o němž vážně po ké slabosti”.
"Jakmile demokracie, odpovědni jen za své vi
chybuje, že se vůbec
uskuteční.
budovaná hlavně pro ny, pokud jde o vládní
Autor pak sleduje mír, soutěží s vládním politiku, ale nikdo je ne
chyby a falešné naděje, systémem, který nemá může vinit za chyby ce
kterým podléhala brit zájem o trvalé hodnoty, lého národa . . . My Ame
ská politika v předváleč se systémem, který je vy ričani jsme v letech 1930
ných letech. Zatím co budován hlavně pro vál a 1931 obviňovali ze
se Anglie i ostatní evrop ku, je demokratický sys všeho, čím tehdy trpěla
ské demokracie příliš tém v nevýhodě.”
naše země, - od sucha až
"A demokracie”, do po světovou krizi -, teh
spoléhaly na ženevskou
Společnost národů a ne dává Kennedy, "si musí dejšího presidenta Herrealisticky doufaly v ú- uvědomit svou slabost a berta Hoovera. Kdyby
spěch tehdejší odzbrojo- musí se naučit dobře chom byli pokračovali v
vací konference, nevěno střežit své svobodné in takovém sebeklamu, nik
valy pozornost dlouho stituce, chce-li dále exi dy bychom se nebyli na
učili i po takové zkuše
dobým cílům fašistických stovat ...”
Kennedy pak zkoumá nosti ničemu. Vyřídili
a nacistických vlád, ačko
li se tyto vlády svými příčiny toho, proč se bychom tento problém

SENZACE V THÉBÁCH
— Ergé —Théby, 21. dne měsíce Krokodýlů
AUDIENCE U FARAÓNA
Jeho faraónské veličenstvo farao Merenptah III.
přijal dnes ve svém paláci v Memfidě zástupce
hebrejského obyvatelstva p. Mojžíše a p. Árona, kte
ří mu předložili své pověřovací listiny. Po úvodních
projevech setrvali všichni tři v delším srdečném
rozhovoru. Není nijak přehnané tvrdit, že toto set
kání na nejvyšší úrovni je počátkem nové etapy v
rozvoji egyptsko - hebrejských styků.
Théby, 23. dne měsíce Krokodýlů
PODIVNÝ ÚKAZ VYSVĚTLEN
Vody Nilu mají, jak známo, v poslední době ná
padně červenou barvu. Mnoho našich čtenářů nám
o tom napsalo ve svých dopisech. Na vysvětlenou
a navzdory různým divokým domněnkám odpovídá
me, že voda Řeky je nadále zdravotně nezávadná a
po převaření ji lze použít i k pití. Celá věc podle
všeho souvisí se zahájením provozu nového kombi
nátu na barvení látek u III. kataraktu. Jakmile bude
kolaudována tamní čistírna odpadních vod, podivný
úkaz, v němž někteří spatřovali zlé znamení, zmizí
sám sebou.
Théby, 29. dne měsíce Krokodýlů
ZPRÁVY Z DOMOVA
Očekávané stoupnutí hladiny Řeky mělo tentokrát
za následek výskyt většího počtu žab a vodních ha
dů, s kterými přišli do styku i obyvatelé výše polo
žených čtvrtí. Zvláště zajímavé exempláře ropuchy
veliké nám do redakce přinesl příslušník palácové
stráže p. Snofrev. Požádal nás, abychom upozornili
veřejnost a zvláště školní mládež, že není vhodné
brát ropuchy do rukou, což tímto činíme.
Théby, 8. dne měsíce Apisova
TAKOVÁ JE NAŠE MLÁDEŽ
Skupina studentů Základní kamenické školy v Thébách vysoko překročila svůj závazek z minulého mě
síce. Mladí vyhubili celkem 5.671 much a 11.007 ko

jako otázku našeho vedění a neudělali bychom
nic, aby se podobné věci
již neopakovaly . . . De
mokracie a kapitalismus
jsou instituce, které pra
cují pro svět míru. Je na
ším problémem, jak na
jít nejvhodnější způsob
obrany před světem vál
ky . . .”
Takto formuloval pre
sident John Fitzgerald
Kennedy své názory na
politiku
demokratické
vlády a demokratického
státu v soutěži s totalit
ním režimem jíž jako
student v roce 1940.
Roku 1960, kdy byl
zvolen presidentem Spo
jených států, dostal za
úkol provést své názory
také v praxi. A o to se
pokoušel až do osudné
ho pátku, kdy ukončila
předčasná smrt jeho mla
dý a slibný život.
Není také bez zajíma
vosti si připomenout, že
už i jako senátor v době
berlínské krize, v pro
sinci 1959, znovu připo
mínal své stanovisko z
doby mnichovského apízmentu, když prohlásil:
"Myslím, že musíme
prokázat své rozhodnutí
bojovat. Jinak bychom
měli v Berlíně velmi
vratkou pozici. Kdyby-

márů. Dosáhli již průměru 280.6 much a 49.9 komára
na osobu. Kdo je bude následovat?
Théby, 11. dne měsíce Apisova
NÁŠ STÁT OPĚT V ČELE
V Aeskulapově paláci v Thébách zahájilo své jed
nání IV. mezinárodní symposion o boji proti nakaž
livým chorobám. S velkým zájmem byla přijata zprá
va, že Egypt jako prvá země na světě zavádí povinné
očkování proti moru a neštovicím. Zasedání symposia
se denně účastní na 3.000 předních epidemiologů z
celého Středomoří.
Théby, 27. dne měsíce Apisova
STATNÍ PŮJČKY OSÍDLENCŮM
Na výzvu předsedy Státní dosídlovací komise při
jíždějí do hlavního města prvé rodiny a jednotlivci
z okrajových pouští. Novým osídlencům byly slav
nostně předány dezinfikované domy a mají rovněž
možnost získat za výhodných podmínek půjčku na
nákup nej důležitějších potřeb.
JAKÉ BUDE DNES POČASÍ?
Tlaková níže nad Středozemním mořem postupuje
zvolna k jihovýchodu. Přes den zataženo s možností
atmosférických poruch, místy bouřky. K večeru opět
krupobití. Průměrná denní teplota plus minus 28
stupňů.
Théby, 8. dne měsíce Žní
VĚTŠINA ÚRODY JEŠTĚ NA POLÍCH
Zatímco v Deltě žně pomalu končí, přicházejí z
jiných oblastí znepokojivé zprávy o pomalém postu
pu sklizňových prací. To nutí k zamyšlení, uvážíme-li,
jaký důraz kladou kněží a sám farao na včasné skli
zení letošních žní. Některé nedostatky, které se sem
tam projevily, jako např. potíže s opatřováním ná
hradních dílů k srpům, jsou urychleně odstraňovány.
Tím víc překvapuje, když někteří na vesnici zapo
mínají, co je jejich hlavním úkolem, a na úkor
sklizně se věnují sbírání a sušení kobylek. Na tom
ničeho nemění skutečnost, že se tyto objevily v po
někud vyšším počtu než jiná léta. Nejdřívě žně, po
tom kobylky!
Théby, 15. dne měsíce Ryb
OZNÁMENÍ KOMISE PRO PŘÍPRAVU OSLAV
Vzhledem k mimořádné situaci, způsobené napro-

NA NOVÝ ROK
Ivan Kr a sko

Je šedé nebo, zdá sa smútiť
sťa oko s nevyplakanými žialmi . ..
Ja sám som, dumám, dumám
a vietor tiahle spieva žalmy.
Hla, lístok nečakaný nikdy. Drahý
mi býval kdys’. Známe ťahy
vpísané dodnes niekde v mojej hrudi.
Atrament ešte čerstvý, rudý,
ač dávno schne, i mal čas vyšedivieť,
a ručka pisatelky malá, chladná, biela
mi posial ešte z mysle nevymrela ...

A predsa prešly roky, roky,
čo život nepokojný, búrnotoký
vzal v prúd ma, ženie ďalej, ďalej,
že nedohliadnuť rúčky bielej malej ...
Dnes zdá sa, že tá ruka drahá
po rokoch zrovna na dušu mi čiaha,
no pocit budí, jak ked’ vločka snahu
by dopadla na hruď holú, nahú . . .
A šedé nebo zaplakat’ chce žialmi . ..
Ja sám som, dumám. Vietor spieva žalmy ...

chom zaujali ve věci Ber
lína totéž stanovisko ja
ko svého času někteří
Angličané - že totiž ne
stála Praha v roce 1938
zato, aby pro ni vypukla
válka -, pak by byli obča
né západního Berlína po
hlceni komunisty . . .”
Tak uvažoval nadšený
obránce demokratického
zřízení, tragicky zesnulý
president Spojených stá
tů J. F. Kennedy.
V. N. Duben, USA.

Chutný a výživný

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

“KEREN”
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9-2 75 2

stou tmou v celé zemi, překládá se začátek lampióno
vého průvodu na 10. hodinu dopolední. Občané a
masové složky dostaví se nejméně jednu hodinu před
průvodem na obvyklá seřadiště.
Théby, 22. dne měsíce Ryb
NOVÁ ORGANIZACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ SE
OSVĚDČILA
Spojený maloobchod hlásí, že plán obratu v tomto
měsíci bude pravděpodobně vysoko překročen. Po
slední týden znamenal pro pracovníky v distribuci
zatěžkávací zkoušku. S vypětím všech sil se ji poda
řilo zvládnout, takže i neočekávaná poptávka po sko
povém mase, která se projevila u hebrejského oby
vatelstva, mohla být plně uspokojena. Zvlášť veliký
zájem byl o tzv. velikonoční beránky. Upozorňujeme
hebrejské hospodyňky, že v příštím čísle přineseme
několik nových receptů na úpravu skopového.
ZA THÉBY KRÁSNĚJŠÍ
Dopisovatelé nám hlásí, že v mnohých čtvrtích
věnují občané velkou péči vzhledu svých příbytků.
Aniž to kdo nařídil, sami se rozhodli, že brigádnicky
natřou dveřní rámy vysoce trvanlivou barvou na
ochranu před povětrnostními živly. Již zdaleka sví
tí jejich domy červení. Takový čin je nutno pochvá
lit, zvláště rozhodnou-li se ve zkrášlování pokračovat.
Théby, 23. dne měsíce Ryb
UPOZORNĚNÍ
Omlouváme se našim čtenářům, že pro nedostatek
místa nenaleznou v tomto čísle pravidelnou rubriku
POHŘBY DNES.
Théby, 23. dne měsíce Ryb
DOŠLO PŘED UZÁVĚRKOU
Dnes odpoledne se na Hlavním nádraží rozloučili
představitelé kněžstva a vlády v čele s faraónem
Merenptahem III. s dvoumiliónovou skupinou na
šich hebrejských spoluobčanů, kteří se rozhodli sád
lit a zúrodnit ladem ležící půdu v Palestině. Pánové
Mojžíš a Áron vřelými slovy ocenili pochopení a
pomoc, kterých se jim dostalo od samotného Merenptaha III. Slavnosti byli přítomni také zástupci diplo
matického sboru, kteří prohlásili, že podobná akce
nemá ve světových dějinách obdoby.
Host do domu, Brno, listopad 1963
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Z NEZNÁME ČS. HISTORIE:

Příprava zavraždenia T.G.M.
Dr. Juraj Slávik
Ked’ myslím na hrozný čin, ktorý vyhasil život amerického prezidenta Kennedyho a na po
mýlená osobu, ktorá tento atentát proviedla, připomínám si nenormálneho vraha, ktorý zastřelil
francúzskeho prezidenta Paul Doumera a ktorý sa připravoval zabit’ prv prezidenta T. G. Ma
saryka v Československu. Tento vrah, Rus Pavel Gorgulov, bol francúzskym súdom odsúdený
na smrť a popravený. Ináč však možno medzi týmito dvoma prípadmi viesť paralelu.
6. mája 1932 zastřelil Gorgulov 75-ročného francúzskeho prezidenta, ked’ tento otváral výsta
vu knih v parížskej výstavnej sieni. Kedže tento ruský emigrant žil vyše 10 rokov v Českoslo
vensku, prv než odišiel do Francie, francúzska policia previedla podrobné vyšetrovanie života
tohoto fanatika a vraha, ináče povoláním lekára, ktorý vykonával i lekársku prax niekolko ro
kov na Morave.
Gorgulov bol v svrhníku uvedený do salónu, a
Keď Gorgulov nadiktoval do zápisnice priznanie,
inspektor francúzskej policie bol vyslaný s touto keď som tam prišiel - hovořil v zápise - , mal revolver
zápisnicou na ministerstvo vnútra do Prahy. Bol vo vrecku, držal ho jednou rukou a druhou mi podá
som v tej dobe od roku 1929 do 1932 ministrom val znovu vizitku. Mal v úmysle ma zastřelit’ v oka
vnútra Československem vlády, ktorej predsedal Fran mihu, ako sa podívám na vizitku. Vtom však vstúpila
tišek Udržal. Francúzskeho policajneho inspektora otvorenými dvermi do salónu moja žena, aby sa po
priviedli do mojej kancelárie na pražskom hrade a dívala, kto prišiel tak zavčas na návštevu. Na rukách
on mi po vylíčení svoj ho poslania odevzdal opis ce mala malého nášho syna.
“Zrazu zjavila sa vo dverách Madonna”, písal ďa
lého zápisu, ktorý Gorgulov nadiktoval.
V tomto zápise som čítal podrobné vylíčenie, ako lej Gorgulov, “a ja som nebol vstave strielať. Za
Gorgulov za počiatočného bolševizmu ušiel z rodného koktal som len, že prídem inokedy do kancelárie
Ruska, ako sa skrýval najprv v moravských horách ministra a rýchlo som odišiel z domu”.
Policajný inspektor chcel zvediet, či je líčenie
a potom sa usadil na Morave, kde začal vykonávat’
Gorgulovovo pravdivé. Mohol som mu potvrdit, že
lekársku prax.
Gorgulov hovoril, že sa odhodlal protestovat’ pro to, o čom hovoril Gorgulov, sa skutočne stalo. Neveti tým nešťastiam, ktoré postihly jeho národ, a preto del som ovšem, že vtedy chcel zastrelit’ prezidenta
sa rozhodol ukázat’ celému svetu biedu svojho náro Masaryka a mňa a že nosil so sebou revolver.
Gorgulov potom pokračoval, že keď sa mu nepoda
da. Uvažoval, že túto biedu najlepšie ukáže svetu,
keď zabije nejakú vynikajúcu osobnost’. Rozhodol rilo ani druhý raz zastrelit’ Masaryka, čítal v novi
nách o novej volbe francúzského prezidenta a odišial
sa tedy zabit’ prezidenta Masaryka.
Šiel ho navštívit do letného sídla, zámku Topol- do Paríža, aby si jeho vybral za svoju obeť.
Francúzský policajný inspektor nám na ministerčianok, a mal vo vrecku svojho kabáta revolver.
Prišiel na četnícku stanicu, cez ktorú musel prejsť, stve vnútra nechal opis Gorgulovovej zápisnice. Sám
keď chcel db topolčianskeho zámku, a mal v ruke som si tiež uložil do mójho archívu jej opis.
rusku knihu. Povedal, že hodlá venovat’ túto knihu Prezidentovi Masarykovi som ovšem o tomto zá
prezidentovi Masarykovi na pamiatku. Četníci ho pise Gorgulova tiež referoval. Vytýkal som mu,
však nepripustili do zámku a radili mu, aby knihu ovšem velmi zdvorile, že vždy namietal proti tomu,
poslal prezidentovi poštou. Gorgulov tedy odišiel a aby byl strážený, a že sme často museli skovávať
plánoval zavraždenie prezidenta Masaryka pri inej pred nim členov bezpečnostnej služby, ktorí boli urče
příležitosti.
ní ho strážit’. Gorgulovov prípad bol ovšem dókazom,
Vtedy prezident Masaryk bol v Praze a Gorgulov že bezpečnostná služba má povinnost’ strážit’ zvlášte
prišiel tiež do Prahy. Dozvedal sa, že prezident bude prezidenta, lebo duševne vyšinutý maniak je nebez
na predstavení Borisa Godunova v karlínskom Va pečným pre život velkých osobností.
rieté, na ktorom spieval slavný ruský basista Fedor
Šaljapin, a rozhodol sa, že na tom predstavení Ma
saryka zastrelí. Připravil si nabitý revolver, ale ne ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
mohl sa priblížit’ k lóži prezidenta, okolo ktorej sme
s policajným prezidentem umiestnili celé stromy a
kre, v ktorých bolí umiestnení strážnici. Gorgulov — Čs. výbor v Boulder, universitě v Berkeley v
preto odišiel k východu z divadla, aby prezidenta Colorado, pro vybudování Kalifornii.
zastrelil, keď bude z divadla odchádzať. Po skončení čs. oddělení “Středoevrop — Čs. nakladatelství Uni
predstavenia sa však obecenstvo vyhrnulo na ulicu, ského domu” na Kolorad- versum Press v New Yor
aby pozdravilo prezidenta. Gorgulova odtlačili na ské universitě zvolil tyto ku vydalo novou knihu
stranu, a preto zase nemohol uskutečnit’ svój zámer. činovníky: předsedou plk. českého uměleckého foto
Gorgulov ďalej líčil, ako premýšlal, kto mu zne amer. letectva H. J. Mráč- grafa Viléma Kříže “Conmožnil zastrelit’ prezidenta Masaryka a prišial na ka, místopř. F. Matějku, versation”. V knize je
to, že to bol minister vnútra. Preto prišial na druhý členy dr. F. Hradila, A. J. sedm básní Paula Valérydeň zavčas ráno navštívit’ mňa do bytu. Služobná Cífku, vedoucího slovan ho, doprovázených sedmi
doniesla mi jeho vizitku: “Dr. Gorgulov, lekár, ského oddělení při Kolo- Křížovými fotografiemi z
radské universitě prof. Prahy a Paříže let čtyři
Hodonín”.
Thomsona a prof. češtiny cátých.
tamtéž dr. K. Vojáčka.
— Bývalý čs. vyslanec v
— Šéf anestesie v armádní Itálii Vladimír Vaněk sta
nemocnici Waltera Reeda ví na ostrově Elba své tře
ve Washingtone pplk. Jan tí přímořské lázně v Itá
Jeníček měl na starosti lé lii. V Římě založil speciál
pro domácnosti, hotely, restaurace
kařskou pomoc pro případ ní studijní kancelář na zři
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY
potřeby, když poslední zování lázeňských středi
dva američtí astronautové sek “Italian Residence
nakoupíte nejvýhodněji přímo u výrobce
Consultants”, která má ko
kroužili kolem země.
— Člen Viktoriánského respondenty v celé Evropě.
PETRÁŇ STEEL PRODUCTS
symfonického orchestru v — Starosta Čs. sokolstva v
Melbourne hobojista Jiří zahraničí dr. A. Hřebík
Tancibudek bude hosto byl zvolen starostou jed
24 Murdock St., Clayton, Vic.
vat v únoru v Torontě na né z největších sokolských
Telefon 544-3311, mimo prac. dobu 97 -2249
koncertu
Torontského žup v USA, slovenské žu
symfonického orchestru, py “Ludovít Štúr” v Chi
řízeného Waltrem Suss- cagu, která sdružuje 38
slovenských
sokolských
kindem.
ZLOBÍ VÁS OČI?
jednot, které mají 3.300
—
V
mnichovském
státním
Bolí Vás hlava?
divadle zpíval v Offen- členů.
Noste brýle od OPT A!
bachově Orfeu v podsvětí — V New Yorku vyšly
čs. exulant Jiří Staněk.
anglické básně J. Martín
— Čs sochař Franta Běl- ka, který žije v Arizoně,
ský je místopředsedou pod názvem “Songs of the
Sdružení britských socha- Desert”.
řů-portretistů.
— Vídeňská sokolská jed
Capitol House, 109 Swanston St.
— Jaroslav Richter byl nota Tyrš oslavila 75 let
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
promován doktorem medi trvání. Projev měl br. F.
cíny na lékařské fakultě Kolář.
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
Loyolovy university v — Spolupracovník čs. ka
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
tolické mise v Londýně
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, Chicagu.
— Eva Černá pracuje v dr. A. V. Menšík (bratr
v nutných případech telegraficky
biofysickém výzkumu na pí. Baťové) se dožil 80
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HLASDOMOVA

NEJLEPŠÍ VIZITKA
(Pokračování se str. 4 )
Z činnosti členů SVU
ve zkratce
— Jan Tříska z univer
sity v Stanfordu v Kali
fornii se stal ředitelem
tamních "Studií komu
nistického systému”, kte
ré financuje Fordova na
dace.
— Vladimír Kabeš na
stoupil místo právního
poradce
ministerského
předsedy Konžské repub
liky v Leopoldville.
— Dr. Jaroslav Vaněk,
který přednáší národní
hospodářství na Harvardově universitě, vydal v
rámci publikačního prog
ramu doktorských diser
tačních prací vysoké ško
ly "Massachusetts Insti
tute for Technology”
svoji studii "The Natural
Resource Content of Uni
ted States Foreign Trade, 1870-1955”. Dr. Va
něk byl také pozván již
několikrát výbory US
kongresu, aby se jako
odborník vyslovil o růz
ných opatřeních, které by
měl kongres uvážit.
— Frant. Kaše napsal na
universitě Jiřího Washingtona ve Washingto
nu disertační práci pro
doktorát politických věd
na téma "Sovětská teorie
lidové demokracie. Přís
pěvek ke studiu proletářského státu”.
— List "Revue de Metaphysique et de Morale”,
který vychází ve Francii,
uveřejnil článek profeso
ra filosofie na universitě

v Bostonu dr. Milice Čap
ka k 50. výročí smrti
amerického filosofa Williama Jamese.
— Profesor hudby na
universitě státu Washing
ton v Seatle Vilém So
kol, žák Otakara Ševčí
ka, je úspěšným organi
zátorem a dirigentem
orchestru 120 mladých
hudebníků "Youth Symphony Orchestra of the
Pacific Northwest”.
— Dr. V. Kučera je již
třetí rok docentem češti
ny na universitě v Omaze. Přednáší též češtinu
na universitě státu Nebraska v Lincolnu. Připra
vuje novou učebnici "Let
us speak Czech”.
— Vojtěch N. Duben
přednášel ve Washingto
ně na téma: "Ledy se
hnuly. Kulturní kvas v
Československu”.
Byly
to ukázky ze studie, kte
rá má vyjít v nejbližší
době knižně v New Yor
ku.
— Autor mnoha studií o
amerických
Indiánech,
profesor "Verde Valley
School” v Sedona v Ari
zoně, Z. Salzman, byl
jmenován ředitelem této
školy.
Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

let. Byl mu udělen papež Členové přípravného sjez
ský řád “Bene Merenti”. dového výboru: F. Wolf,
— Ředitel Baťova kon předseda, Z. Pražak, mí
cernu v Londýně dr. V. stopř.,
L.
Hromádka
Černý dostal papežské vy (10809 Vernon Ave., Cleznamenání “Pro ecclesia veland 25, USA) jednatel,
et pentifice”.
M. Vorisová pokladní, B.
— Malíř J. Očadlík vysta Kašpárek zapisovatel.
voval v Ženevě a připra — Na valné hromadě So
vuje výstavu svých obra kola Washington byli zvo
zů v Rennes ve Francii. leni: starostou M. Neu
— Fontána, zhotovená čs. mann, místost. G. Šoltis
sochařem F. Fojtem, je na a G. Toula, jednatelem J.
známce, kterou vydala Parma, účetní G. MaňhaKenja u příležitosti vy lová, pokladní R. Friedri
hlášení nezávislosti.
chová, vzdělavatelkou M.
— Dr. B. Chudoba napsal Lejková, náčeln. F. šťo
pro “Sudeten Bulletin” víček a A. Dankuličová.
studii pod názvem “Vzor — Redaktor
“Orgánu
sovětské politiky: ČSR ČSA” v Chicagu J. Chmekvěten 1938”.
líček napsal další českou
— Na valné hromadě So divadelní hru “Lincolno
kola San Francisko byli va první láska”, která bu
zvoleni: starostou A. Ko de provedena dramatic
houtek, místost. G. Bosák kým odborem ČSA 15.
a J. Kučera, jednatelem března 1964. Autor se na
a vzdělavatelem J. Spánek. rodil ve Vídni a do Ame
— 6. prosince zemřel ná riky přišel v dětských le
hle v New Yorku ve věku tech. Navštěvoval českou
52 roků major dělostřelec doplňovací školu v Chica
tva Vladimír Pavlík. Se gu a studoval češtinu na
zemřelým se nad hrobem střední škole.
rozloučili E. Ransdorf za — Žáci české školy v New
RSČ, gen. Dastich za Svaz Yorku sehráli 15. prosin
čs. důstojníků a prof. Bu- ce pohádku “Hloupý Hon
šek za odbočku ČSNRA. za mezi duchy”. Hru upra
— Třetí sportovní hry a vila a společně s A. Kopři
sjezd čs. sportovců se bu vovou nacvičila učitelka
dou konat ve dnech 5. až školy Jarmila Uhlířová.
7. září 1964 v Clevelandu.
C/SVU/AL
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Dopisy redakci:
PAPEŽ V “ČESKÉM DOMĚ” V JERUSALEMĚ
Z dopisu, který jsem dostal z Jerusalema, uvádím:
“Nyní ta hlavní zpráva: Svatý otec bude spát při
své pouti do Palestiny dvě noci v budově Apoštolské
delegace, což značí v našem “Českém domě”.Msgre.
Bartoš se bude v hrobě obracet potěšením, že jeho
dílo je tak vyznamenáno, že tam bude bydlet první
papež, který od dob sv. Petra přichází do Sv. země.
Jinak je celá Palestina vzhůru nohama s přípravami
na jeho příchod. Zatím nevím, jak se na něj připra
vují na druhé straně (psáno z izraelského Jerusaléma), ale zde se např. bude dělat asfaltová silnice
na horu Sion, kde chce papež navštívit večeřadlo a
v Dormitriu (basilice p. Marie) sloužit mši sv. Pak
pojede do Nazaretu ...”
Na vysvětlenou doplňuji: “Český dům” byl posta
ven těsně před válkou pro kněze, kteří chtěli konat
biblická studia přímo ve Svaté zemi. Byl postaven
zásluhou Msgra. A. Bartoše, profesora brněnského
Alumnátu a předsedy Palestinského poutnického spol
ku, který pořádával pravidelné poutě do Svaté země.
Dům byl dán do správy čs. řeholníkům řádu Těšitelů.
Prvním superiorem byl P. Longin Gáborik, který je
nyní v Chathamu v Kanadě. Po komunistickém pře
vratu v Československu přestala všechna finanční
podpora z vlasti, takže byl nynější správce domu P.
Damian Mlýnský nucen pronajat dům Apoštolské de
legaci. Doufejme, že bude dům v brzké době opět
sloužit účelu, pro který byl postaven.
J. Jelínek, Malvern
PROHLÁŠENÍ K PROHLÁŠENÍ (Pokrač.)
K dopisu p. Pokorného v minulém čísle HD: Opis
článku Sudetendeutsche Zeitung byl uveřejněn ve
Věstníku Ústředí (září 1962) a oběžník Čs. klubu v
Queenslandu z února 1963, str. 4, předání Věstníku
potvrzuje. Poukazem na neinformovanost se nelze
vyhnout odpovědnosti, neboť jde o přímé projevy a
resoluce schůze, což sudetští Němci vyzdvihují, pro
tože to slouží zájmům bývalých henleinovců. Dalším
dokladem úrovně na téže schůzi “zástupců čs. exilu
v Austrálii” je všeobecně známé projednávání udání,
které dal sekretář českých separatistů. - S. Pokorný
dále tvrdí, že zahájil v Austrálii akci k sjednocení
exilu na demokratickém podkladě. Ve skutečnosti
začal sjednocování falešným obviněním Čs. klubu v
Adelaide, rozšiřováním nepravd o popíjení předsedy
Ústředí Nového s dr. Ecksteinem, o přijetí gramo
fonových desek a fámou o přemlouvání a donucení
zástupců čtrnácti národů k účasti na festivalu umění.
...Faktem je, že před zahájením této “sjednocovací
akce” existovalo jednotné Ústředí, jehož byl S. Po
korný druhým místopředsedou. Z této funkce měl
právo podat návrh na konání mimořádného sjezdu,
což učinil, ale měl také povinnost přijmout demo
kratické rozhodnutí většiny zastupitelstva, které jeho
návrh zamítlo a potvrdilo termín řádného sjezdu o
dva měsíce později. - Náš boj o osvobození Českoslo
venska je bojem politickým, to je logické. Stranickopolitický boj v exilu však vede k nejednotě, dělí nás
na frakce a proto nemá oprávnění. Patnáct let stranicko-politického kálení je dostatečným důkazem. V
hádání bez konce mohou pokračovat jen politicky
nevyspělí straničtí zaslepenci. Politický výbor pro
svobodné Československo v USA representuje jen
část národa a exilu, a ze čtyř politických představi
telů byl pouze dr. Lettrich zvolen doma předsedou
strany. Podstatná část národa a exilu, včetně většiny
bývalých poslanců, tento sbor neuznává.
A. Trávníček, jednatel Čs. klubu v J. Austrálii
JEDNA Z ČSSR
— Šel Novotný kolem Blaníku, kde spí Bla
ničtí rytíři a čekají, až se Čechům povede nej
hůř, aby jim přišli na pomoc, a povídá starostli
vě: "Jen se, kluci, nenechte vyhecovat!” FEC

V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe

FORD FALCON
obrátíte-li se na I. Herzoga
v COMMERCIAL MOTORS
110 Commercial Road, Prahran
Telefon 51 - 1535, večer 94 - 4247
Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet
V sobotu zavřeno

DĚKUJEME SRDEČNÉ
za všechna přání, která nám došla z různých
koutů světa k vánocům a do nového roku. Po
čet pohlednic a dopisů s mnoha přátelskými slo
vy velmi potěšil.
Všechna blahopřání do roku 1964 upřímně
opětujeme.
Hlas domova

DOMOVA

Austrálie
Z
ÚSPĚCH ČS. ARCHITEKTA
Obrázkový týdeník “Canberra Weekly” uvádí me
zi nejpozoruhodnějšími stavbami roku v australském
hlavním městě vyhlídkovou restauraci “Carousel”.
Má originální tvar, je stavěna kruhovitě a stěny
jsou skleněné. V čísle z 13. prosince přináší “Canber
ra Weekly” snímky z oficielního otevření budovy,
prováděném senátorem Gortonem. Je tam i foto
grafie arch. Miloše Jakla z Melbourne, který stavbu
navrhoval.
TŘI SVATBY
— 20. prosince 1963 se ve Wellingtonu na N. Zélan
dě oženil Jan Drga.
— 28. prosince 1963 měli svatbu v Sydney funkcionář
tamního Sdružení L. Kantůrek a M. Kolaková.
— Richard “Guma” Toman ze Sydney překvapil
všechny přátele vánoční gratulací “Monique a Ri
chard Tomanovi přejí...” Tajný sňatek se konal 23.
prosince v Melbourne.
Gratulujeme! HD
ZDRAVOTNÍ ASISTENT ZACHRÁNIL “MRTVÉ”
DÍTĚ
Pod tímto titulem proběhla australským tiskem
zpráva, že Vladimír Kohout, jediný běloch široko
daleko na pobřeží ostrovů Nová Británie, zachránil
život dítěte, které považovali domorodci za mrtvé
a které chtěli právě pohřbít. Podle zprávy ministerstva zdravotnictví na Nové Guinei prováděl Kohout
zdravotní prohlídky ve vesnici blíže obce Gasmata,
kde zjišťoval případy tuberkulosy, když mu domo
rodci hlásili, že pohřbívají předčasně narozené dítě,
které zemřelo, protože je matka nemohla krmit. Ko
hout však zjistil u dítěte nepatrný tlukot srdce a s
úspěchem se je pokusů oživit. Zůstal pak ve vesnici
kvůli dítěti přes týden a to v chatě, kterou mu dali
domorodci k disposici. Dítě měl v krabici vedle poste
le a krmil je kondensovaným mlékem. Později se
mu podařilo zařídit převoz do misionářské nemocni
ce, kde se už dostalo do normálního zdravotního
stavu.
ÚMRTÍ
23. prosince 1963 zemřel v Melbourne po delší ne
moci ve věku 64 roků výrobce houslí František Ži
vec. Zesnulý čs. uprchlík si získal zvláště v hudebním
světě mnoho přátel. V pozůstalosti jsou též další (ne
dokončené) housle pro slavného virtuosa R. Ricciho, který byl velkým propagátorem Živcových hou
slí po celém světě.

ZŘÍZENÍ SOKOLOVNY ODLOŽENO
Výboru T. J. Sokol v Sydney se nepodařilo sehnat
v dané lhůtě potřebný kapitál £ 12. 350 na zakoupení
domu a pozemku, kde měla být zřízena sokolovna a
čs. středisko v Sydney. Těm, kteří Sokolu poskytly ke
koupi půjčky, byly obnosy vráceny. Výbor se bude
snažit uskutečnit plán později.
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SPORTOVCI ROKU 1963
Co se ještě nepodařilo žádnému sportovci, dosáhl
nyní sovětský výškař Valerij Brumel. V anketě svě
tového tisku skončil v r. 1963 opět na 1. místě a stal
se tak po třetí za sebou sportovcem roku. Kromě
Brumela zůstal však v žebříčku nejlepších sportovců
roku proti r. 1962 už jen Francouz M. Jazy, r. 1962
osmý, nyní desátý.
1. Valerij Brumel (SSSR) - posunul světový rekord
ve skoku vysokém na 2,28 m
65 bodů
2. John Pennel (USA) - světový rekordman ve skoku
o tyči, zdolal jako první tyčkař 17 stop
- 5,20 m
62 bodů
3. Don Schollander (USA) - jako první plavec 200 m
volný způsob pod dvě minuty, naposledy,
už po čtvrté, v Osace 1:58,4 min. 54 bodů
4. C. K. Yang (Národní Čína) - překonal dosavadní
světový rekord Američana Rafera Johnsona
v desetiboji, když jeho výkony byly ohod
noceny 9.121 body
47 bodů
5. Johnny Nilson (Švédsko) - postaral se o senzaci
mistrovství světa v rychobruslení v japon
ské Karujzávě, když zde porazil světovou
elitu a vytvořil zároveň tři světové rekor
dy: na 5.000 m, 10.000 m a v rychlobruslařském čtyřboji
24 bodů
6. Jimmy Clark (Skotsko) - automobilový mistr svě
ta formule I
19 bodů
7. Jurij Vlasov (SSSR) - mistr světa ve vzpírání
těžké váhy, vzepřel nový světový rekord v
olympijském trojboji 557,5 kg
19 bodů
8. Jacques Anquetil (Francie) - po čtvrté v r. 1963
vyhrál nej slavnější silniční cyklistický zá
vod Tour de France
13,5 bodů
9. Gerhard Hetz (Německo) - nejlepší evropský pla
vec
11 bodů
10. Michel Jazy (Francie) - zaběhl světový rekord
na dvě míle a časem 3:37,8 min zlepšil do
savadní evropský rekord St. Jungwirta
o 0,3 vt.
10 bodů

Kvalitní a levné
PONOŽKY
pánské a chlapecké prádlo

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

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :

Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
ŠŤASTNÝ A VESELÝ ČECHOSLOVÁK
”
Majitel stánku v melbournské tržnici p. Rudolf “ C O R T E Lbrandy
27/3
19/6
Oppelt dostal předběžné úřední povolení k výrobě francouzská
destilátu z plodů tropického stromu mango, který 70% importovaná
roste většinou divoce v severních částech Austrálie. “CORTEL-GOLD MEDAL”
28/9
21/Kromě toho dostal značnou publicitu v tisku a roz francouzská brandy
hlasu po celé Austrálii. Novinářům a v rozhlasovém 70% importovaná
interview v Queenslandu prohlásil, že zřídí první “COMBEAU”
výrobu v queenslandském Townsville. Doufá, že se francouzský cognac
47/29/destilát, který se má jmenovat “Hoxy” (což prý “COMBEAU”
značí v domorodé řeči “šťastný a veselý”) stane 70% importovaný francouzský
australským národním nápojem a že jeho výroba Fine Cognac
50/9
31/bude mít příznivý vliv na osídlení severních částí “OLDSTURT”
Queenslandu. Předpokládá, že výroba v Townsville jihoaustralská brandy
21/16/9
dosáhne 100.000 galonů ročně.
Pan Oppelt nám předložil v kanceláři Hlasu do
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
mova spoustu výstřižků z novin, úředních i neúřed žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
ních dokumentů, dobrozdání a dopisů z různých dáme též pivo.
koutů Austrálie, z nichž lze zjistit, co vyráběl dě
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
deček pisatelky před 100 lety z plodů mango v Indii ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
nebo kde rostou lepší stromy mango než v Towns účtujeme 3/6 za dovozné.
ville, event. jaké názory na věc má ta která místní
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
odbočka obchodní a živnostenské komory. Při tom
jsme se od p. Oppelta dozvěděli, že hodlá začít se
ve Viktorii a po celé Austrálii
zřizováním výrobny v Townsville v nejkratší době,
Volejte 314 - 6281
tj. jakmile likviduje své obchodní závazky v Mel
bourne. Jedná už o zřízení akciové společnosti a
shání spolupracovníky na vedoucí místa. Tvrdil,
J. KINDA & CO. PTY. LTD. i1
že se naskytá výhodná příležitost pro zdatné na
šince a později i možnost mimořádně výnosné in
Wine & Spirit Merchants
j
vestice pro všechny krajany, kteří by vložili kapi
104
Millers
Rd.,
North
Altona,
Vic.
tál do akcií jím zakládané výrobní společnosti.
Nakonec nám p. Oppelt i zazpíval písničku, kte
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
rou sám složil, a která má pomoci v propagaci
příštího australského národního nápoje. “Až tu pís
ničku uslyšíte v rozhlase a na televizi, bude to zna Jméno : ...............................................................
mení, že “Hoxy” začíná svou vítěznou cestu do
australských hotelů a domácností”, řekl p. Oppelt. Adresa : .................................................................
“Hoxy” má dozrát dva roky po destilaci.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jana Piálka ze Želetavy na Moravě, Jaroslava Ko-mana (zpráva), Jindřicha Činčeru z Vys. Mýta a
Zdeňka Rybišara (odjel na Nový Zéland).
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Českoslovenští hokejisté na zájezdu v Kanadě

Kanada - Československo 3:2( 1: 1,2:1,0:0)
Čs. hokejové národní mužstvo skřížilo své hole s Kanaďany na mnohých evropských kluzištích
i v USA, ale ještě nikdy nedošlo mezi representanty obou zemí k mezistátnímu utkání na kanadské
půdě. Tuto tradici přerušilo nyní utkání v metropoli britské Kolumbie, v městě Victoria, kde zvítežili Kanaďané šťastně 3:2. Střetnutí mělo dramatický průběh a hrálo se podle kanadských pravidel,
což jistě bylo velkým handicapem Čechoslováků. Oba kanadští rozhodčí nepískali zákroky Kanaďanů
u mantinelů, držení rukama i jinak tvrdou, někdy až záludnou hru domácích hráčů, která není v
Evropě dovolená.
Čs. team vedl v druhé třetině brankami Cvacha
a Golonky 2 : 1, avšak při oslabení Kanaďané vy
rovnali na 2 : 2 a tři minuty před koncem prostřední
třetiny vsítili vítěznou branku. Čs. trenér Anton
dvě minuty před koncem utkání odvolal z ledu golmana Dzurillu, aby se mužstvo pokusilo s šesti hráči
v poli o vyrovnání, ale Kanaďané skvěle bránili.
Trenér kanadského národního mužstva Pater Da
vid Bauer se po zápase netajil názorem, že čs. muž
stvo patří k favoritům olympijského turnaje v Innsbrucků. Vedoucí čs. výpravy s dr. Andrštem v čele
mluvil před novináři o šťastném vítězství Kanaďa
nů, kteří podle jejich slov doplatí v Innsbrucku na
svou tvrdou hru častým vylučováním. -Nejlepšími
čs. hráči byli podlé prvních zpráv z Kanady brankář
Dzurilla,: obránce Tikal a z útočníků Vlastimil Bubník, Golonka i mladý jihlavský Cvach. - “Zlí jazykové” tvrdí, že jediným čs. hráčem, kterému tvrdost
Kanaďanů nevadila, byl bratislavský Golonka, kte-

rý se prý po zápase divil, že za své přestupky nebyl
také vyloučen.
Kromě 1. střetnutí s representačním teamem Ka
nady utkalo se čs. národní mužstvo v době uzávěrky
tohoto listu ještě s dvěma teamy: v městě Calgary
prohrávalo, sice ještě na počátku poslední třetiny
s výběrem provincie Alberty 2:3, ale skvělým zá
věrem zvítězilo 7 : 4, a v Trailu podlehli Čechoslo
váci kanadskému výběru 1 : 4. Utkání přihlížel tam
ní rodák, náš bývalý slavný trenér Matěj Buckna,
kterému se i po porážce hra čs. teamu líbila. Vedoucí
čs. výpravy dávají v těchto zápasech možnost všem
20 hráčům, protože hledají nejvhodnější mužstvo pro
Innsbruck a tak je tyto porážky nemrzí.

POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ

Listárna

Malý oznamovatel

J. M. San Francisko:
Díky za adresy. — J. K.
Hollywood: Dopis odeslán.
— D. K. Berwyn: Díky za
dopis s komentářem. — E.
T. Monterey: Díky za do
pis a inf. — A. S. Bruxelles: Díky za adresy. — F.
J. W. Vancouver: Potvrz.
dopis a zprávu. — K. Š.
Sydney: Díky za výstři
žek. — J. S. Waverley: Dí
ky za upoz. Pod dopisy

HLEDÁM pracovní dovo
lenou ve vzdál. místech
Austr. Kdo by byl ochoten
podat mi informace z míst
Fremantle, Mt. Isa, Dar
win a New Guinea, jakož
i z Canberry. Prosím o
zprávu do HD.

uveř. plná jména, když s
tím pisatel souhlasí. — B.
H. Fairfield: Díky za vý
střížky.
HD

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256

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

IX. ročník nej vyšší evropské fotbalové soutěže
klubových celků, Poháru evropských mistrů, má už
čtvrtfinalisty. Po pražské Dukle, holandském
Nejlepší čs. sportovci roku všechny
PSV Eindhoven a Partizánu Bělehrad se kvalifiko
Stejně jako předešlá léta uspořádali čs. sportovní valo v předvánočním týdnu zbývajících pět teamů.
novináři i tentokrát anketu o nejlepších čs. sportov O senzaci se postaralo mužstvo západoněmecké Bo- — Fotbalisté Slovana Bratislava vyřadili v 2. kole
cích r. 1963, ze které vyšel vítězně 26-letý veslař russie Dortmund, které porazilo v odvetě doma Ben- soutěže držitelů trofejí vítěze Waleského poháru
Václav Kozák, který se stal v Kodani mistrem Evro- fiku Lisabon 5:0 a po porážce v Lisabonu 1 :2 Borough United 1:0 a 3:0 a probojovali se do
postoupilo mezi osm nejlepších teamů Evropy. Účast čtvrtfinále této soutěže, kde jejich soupeřem bude
py ve skifu.
2. Ludvík Daněk - diskař, vytvořil nový čs. re- ve čtvrtfinále PEM si zajistil také pětinásobný vítéz skotský Celtic Glasgow, který zvítězil nad Dynamem
trofeje Real Madrid, který vyřadil Dynamo Buku- Záhřeb 3:0 a 1:2.
kord 60,97 m
3. Svatopluk Pluskal - fotbalista, pravý záložník čs. rešť 3:1 a 5:3, oba milánské teamy: obhájce Po — Průběh mezinárodních lyžařských závodů “kri
národního mužstva a Dukly Praha. háru evropských mistrů AC Milán (vyhrál nad švéd teria prvního sněhu” ve francouzském Val ď Isere 4. Eva a Pavel Romanovi, dvojnásobní mistři světa ským přeborníkem Norrkaeppingem 1:1 a 5:2) a jasně naznačil, že na olympijských hrách v InnsbruInter Miláno (vyřadilo francouzského mistra AS Mo- cku mohou hrát dobrou roli i sjezdaři a slalomáři
v krasobruslení.
5. Josef Němec - rohovnický mistr Evropy v těžké naco 1:0 a 3 :1) a osmým účastníkem je švýcarský USA. Po vítězství Američanky Saubertové v obřím
FC Curych, který sice hrál na neutrální půdě v Římě Slalomu žen vyhrál tu speciální slalom veterán
váze.
amerického teamu Bud Werner, který získal i prven
6. -Ludmila Véberová - obhájila titul mistryně světa s tureckým Galatasaray Instanbul ve třetím utkání ství
v kombinaci.
i po prodloužení nerozhodně 2 : 2, ale o jeho postu
ve vodáckém slalomu.
7. Vladimír Andrs a Pavel Hofman - veslaři, mistři pu rozhodl los, což je poprvé v historii této soutěže. — V kvalifikačním utkání pro účast mezi osmi nej17. prosince bylo pak v Curychu provedeno rozlo- lepšími teamy olympijského turnaje v ledním hokeji
Evropy ve dvoj skifu.
střetnou se Čechoslováci s Japonci.
8. H. Zdražila - světový rekordman ve vzpírání střed sování 4 čtvrtfinalových párů PEM: Dukla Praha vPakInnsbrucku
má čs. team v Innsbrucku tento program: 29. 1.
bude hrát s fotbalisty - Borussie Dortmund (první
ní váhy.
s vítězem utkání Německo - Polsko (Německo
9. Jiří Švec - zápasník, na mistrovství světa v Häl- střetnutí se má hrát 4. III. v Praze, odveta 18. III. hraje
representují západoněmečtí hokejisté, kteří zvítězili
singborgu získal stříbrnou medaili. v Dortmundu), AC Milán nastoupí proti Realu Mad nad
východoněmeckým teamem ve dvou zápasech
10. Věra Čáslavská - gymnastka, vyhrála všechny rid, Inter Miláno se utká s Partizánem Bělehrad a celkovým
brankovým poměrem 8 : 7), 31. 1. s muž
tituly mistryně republiky v gym holandský PSV Eindhoven narazí na švýcarský FC stvem SSSR,
1. 2. s vítězem utkání Finsko - Rakousko,
Curych.
nastice.
4. 2. s vítězem střetnutí Norsko - Švýcarsko, 5. 2. s
DALŠÍ MEZINÁRODNÍ KOPANÁ
USA (za předpokladu, že vyřadí Rumuny), 7. 2. s
Brankář fotbalistou roku
V závěru roku 1963 do minutě), - Belgie porazi Kanadou a 8. 2. se Švédském.
Stejně jako minulá léta uspořádal i letos francouz šlo ještě k několika mezi la ve Valencii nečekaně — K příštímu, už VIII. mistrovství světa v kopané,
ský odborný fotbalový časopis “France Footbal” anke státním fotbalovým utká Španělsko 2:1,- SSSR které bude probíhat v červenci r. 1966 v Anglii,
tu nejlepších fotbalistů roku. Mezinárodní jury, slo ním: v Turínu zvítězila remisoval v Casablance s se přihlásil rekordní počet 68 států. Brazílie a Anglie
žená ze zástupců 19 států, vyhlásila pak v Paříži vý Itálie nad Rakouskem Marokem 1 : 1 (SSSR za (mistr světa a pořádající stát), postupují přímo. Zbý
sledek. “Zlatý míč” a titul nejlepšího evropského 1 : 0, - a fotbaloví olym chránil od porážky domá vajících 66 států bude rozděleno do kvalifikačních
fotbalisty r. 1963 získal poprvé brankář L. Jašín z pionici Rumunska zde na cí obránce, který si dal skupin k zápasům o 14 zbývajících míst. Kvalifikační
Dynama Moskva, který v anketě dostal 73 hlasů. neutrální půdě vyřadili z vlastní gól), - v Tunisu skupiny budou vylosovány 30. - 31. ledna 1964 v
Odborníci ocenili jeho skvělý výkon v prvních 45 mi- účasti v Tokiu finalisty hrálo Tunisko s Alžírem Curychu.
nutách utkání mezi světovou jedenáctkou a výběrem posledního olympijského, 0 : 0, - a v kvalifikaci — Na “Závodu Emila Zátopka”, který se běží každo
Anglie 23. října v Londýně, kde byl Jašín beze spo- turnaje Dány ve třetím africké skupiny pro olym ročně v Melbourne, překonal 18. prosince 261etý
ru nejlepším mužem na hřišti. Další pořadí: 2. Rive- rozhodujícím zápase, když pijské hry v Tokiu zvítě Australan Ron Clarke dva světové rekordy: běžel
ra (AC Milán), 3. Greaves (Tottenham Hotspur), vyhráli 2 : 1 (vítězná zilo v Teheráně mužstvo 6 mil v čase 27 min. 17.6 vt., čímž zlepšil o 26.2 vt.
4. Law (Skotsko), 5. Eusebio (Benfika Lisabon), 6. branka padla až 've 111. Iránu nad Irákem 4 : 0. dosavadní rekord Maďara Sandora Iharoše a 10.000 m
doběhl v čase 28 min. 15.6 vt., čímž překonal re
Schnellinger (Německo), 7. U. Seeler (Německo), 8.
kord Pjotra Bolotnikova, SSSR, o 3.2 vt. Závodu
Charlton (Manchester United), 9. Trappatoni (Itá
Hokejová
liga
lie), 10. Suarez (Inter Miláno). V anketě “France
přihlíželo — 26 diváků!
nejvyšší hokejová soutěž má nyní delší přestáv —
Austrálie ztratila Davisův pohár, když v napína
Footbal” je uvedeno pořadí 25 hráčů, mezi nimiž jsou ku,Čs.způsobenou
jednak zájezdem čs. národního muž vém zápase podlehla Americe 2 : 3.
dva Čechoslováci: 13. Masopust, 24. Pluskal.
stva do Kanady a USA, jednak olympijskými hra
— Přehled vítězů ankety: 1956: Matthews (Anglie), mi
v Innsbrucku, které začínají 29. t. m.
1957: Di Stefana: (Real Madrid), 1958: Kopa (Fran —
HLAS DOMOVA
Všechna ligová mužstva sehrála po 22 zápasech,
cie), 1959: Di Stefáno (Real Madrid), 1960: Suarez a tak
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
se
nyní
soutěž
rozdělí
na
dvě
poloviny.
Muž

(nyní Inter Miláno), 1961: Sivori (Itálie), 1962: Ma stva na 1. - 6. místě budou bojovat o titul mistra
Adresa: Hlas domova,
sopust (ČSR), 1963: Jašín (SSSR).
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
ČSR, kluby na 7. - 12. místě o sestup a další pořadí.
Telefon: 42 - 5980
Pořadí: 1. ZKL Brno 40 bodů, score 169 : 54; 2.
S. K. SLAVIA MELBOURNE
Kladno 34 bodů; 3. Bratislava 29 bodů; 4. PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
hraje první zápas letního poháru v sobotu 11.
jednotlivý výtisk s 2/-.
Sparta Praha 28 bodů; 5. Jihlava, 6. Pardu
ledna 1964 v 8 hodin večer na hřišti kriketového
bice (oba. po 25 bodech). — Druhá skupina: PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
klubu v Sth. Melbourne proti Lions. Slavia hraje
7. Vítkovice, 8. Litvínov (oba po 19 bodech); platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $ 5.- nebo
ve skupině B, v níž jsou též: Hellas, Polonia a Lions.
9.Plzeň 17 bodů; 10. Litoměřice 12 bodů; 11. ekvivalent v jiné méně. — Výši leteckého příplatku
Ve skupině A hrají JUST, George Cross, Wilhelmina
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
Zlín 10 bodů; 12. Chomutov 6 bodů.
a Juventus.

Ve zkratce

