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Nové zásady trestní politiky

Po literátech právníci
Poslední dobou se mluví nadějně o vážných změnách v Českosloven
sku. Každý teroristický režim povolí uvnitř, když se dostane do vážných
vnějších starostí. Uvolnění pak je znamením pro utlačované, aby zvedli
hlavy. Nepřekvapí proto, že po československých literátech, kteří zahájili
boj za volnost slova a uměleckého projevu, se teď ozývají právníci, vo
lající po "nových zásadách trestní politiky”.
Žádný z nás exulantů si nedělal iluze o právním řádu v Českosloven
ské socialistické republice. Pamatujeme přece ještě hromadná zavírání,
kdy pětičlenné "lidové komise”, složené z pouličních komunistických křiklounů, posílaly na dva roky do táborů nucené práce každého, na koho
partaj ukázala, a stereotypním důvodem "rozhodnutí” byl "záporný postoj
k lidově-demokratickému zřízení”.
I po takových zkuše
nostech však na nás pů
sobí trapně, když čteme
v pražském "Právníku”
z konce loňského roku
(č. 9/1963) takovéto "ná
vrhy na nové zásady
trestní politiky”:
"K trestnímu postihu
občana mohou orgány
činné v trestním řízení
přistoupiti pouze, je-li
podezření ze spáchání
trestního činu dostatečně
odůvodněno. Trestní ří
zení musí vést k objas
nění objektivní pravdy
při plném respektování
předpokladu neviny . .

Stíhání nevinných
"Při této objektivní ro
li funkce trestního posti
hu je vždy určité nebez
pečí, že se zapomene na
to, že jeho výsledek je
podmíněn
respektová ním práv stíhaného. Přes

zákonná ustanovení se
ještě zejména u orgánů
vyšetřování, ale nejednou
též u prokurátora a sou
du, projevuje tendence
soustředit pozornost na
materiály vyznívající v
neprospěch obviněného,
při nedostatečném zájmu
o materiály vyznívající
v jeho prospěch . . "
"Bez respektování presumce neviny a bez zjiš
ťování okolností prospí
vajících obviněnému ne
může žádné trestní říze
ní splnit svůj celý úkol.

Taková pochybení ome
zují ústavou zaručená zá
kladní práva občana a
jsou ve vážném rozporu
se základními zásadami
trestní politiky vůbec.”
Z tohoto návrhu vy
plývá přiznání, že v Čes
koslovensku zavírají li
di, aniž by proti nim
stávalo podezření z trest
ního činu, že trestní ří
zení nevede k objasnění
objektivní pravdy a že
se nedrží na zásadu ne
viny, pokud není proká
zán. opak. Prokurátoři i

soudci se tam dokonce
soustřeďují na průvodní
materiál proti obžalova
nému a obhajobu pře
hlížejí.

Nestíhání vinných
V tomtéž čísle "Práv
níka” se dočítáme o opač
ných případech :
"Rubem případu trest
ního stíhání. . . jsou pří
pady, kdy k trestnímu
postihu nedochází vůči
občanům, kteří svévolně
a hrubě porušují ekono
mickou disciplinu a způ
sobují společnosti velké
materiální ztráty. Dnes
naprosto nepostačuje pro
plnění významných úko
lů ve společnosti a státu
pouhá oddanost, socialis
tickému zřizení.”
Což zase svědčí, že
tam někoho vůbec nestí
hají za svévolné a hrubé
porušení zákona, když
prokáže "oddanost socia
listickému zřízení”. (s. 2)

Ofenzíva čs. revizionistů

Prožili jsme dobrý rok čs. kulturní politiky,
myšlení a tvorby. Ne že by všude kolem zrálo
a sládlo ovoce : leckde je spíš ještě kyselé. ..
(avšak) .. . Oživlo se myšlení, zesílila vůle vy
jadřovat bez zábran názory, polemisovat, kri
tizovat, experimentovat, vznikla celá série vý
znamných tvůrčích činů. Vzrostly požadavky.
Zakořeňovala se zásadovost, charakteřnost, ne
ústupnost. Metoda "Kam vítr tam plášť” se
stává trapnou. Lidé své názory říkají, obhajují
je, stojí za nimi... Tvůrčí odvaha, otevřenost,
pravdivost, osobní riziko, znalost faktů i sou
vislostí, to všg začíná být samozřejmým ... Ne
jenom pár desítek aktivních kulturních pracov
níků, . . . ale podle mnoha nesporných známek
i velká rozhodná část kulturní veřejnosti, po
krokových čtenářů, myslících občanů této země
říká docela jasně svoje ano takové kultuře,
takovému umění, které usiluje skutečnost tvo
řit, proměňovat, nově a po svém myslet, vidět
svět reálně, v jeho reálných rozporech i reál
ných perspektivách ...
Jiří Šotola

JERUZALEM A MOSKVA
Nedávná návštěva papeže Pavla VI. v Izraeli je
událostí radostnou a to nejen pro katolíky. Anti
semitismus byl sice na nějaký čas zdiskreditován
nacismem, avšak je důležité, aby se vymýtily všech
ny ideologické kořeny tohoto hloupého a vražed
ného zla. V posledních deseti letech došlo k váž
ným pokusům o reformaci katolického učení o vi
ně Židů na smrti Kristově a to tak, aby toto učení
nepodněcovalo antisemitismus. Pokusy vyvrcholily
na druhém vatikánském koncilu.

Papežova návštěva Izraele je snad též symbolic
kým gestem, že mezi židy a katolíky dojde k trva
lému usmíření. Likvidace posledních zbytků anti
semitismu v katolické církvi bude mít blahodárný
vliv i zde v Austrálii. Zdejší katolíci patří mezi
nejpevnější a nejstatečnější odpůrce komunismu, a
ač antisemitismus mezi irsko-australskými katolíky
je mizivý - je ho snad méně než mezi protestanty
- antisemitské tradice některých východoevropských
katolíků slouží občas za záminku k pomluvě, že
i australští katolíci jsou “fašisté”. Jasné a symbo
lické zavržení antisemitismu z Vatikánu snad otevře
oči i těm zabedněným hlupcům v některých novcaustralských skupinách, kteří svou antisemitskou
činností pomáhají komunistům.

Jedinou zemí na světě, kde jsou židé vystaveni
systematickému pronásledování, je dnes Sovětský
Literární noviny, orgán Svazu čs. spisovatelů, vstoupily do nového roku svaz.
důstojným způsobem : vyčistily svoji redakční radu od stalinistů. V. RyZa posledních let Stalinova života byly stovky
bák sice formálně zůstává šefredaktorem, ale odchází na "tvůrčí dovole židovských intelektuálů likvidovány, židovský tisk
nou”, a řízením novin byl pověřen revizionistický básník Jiří Šotola, který a různé kulturní instituce byly násilně potlačeny
vyhlašuje na první straně prvního letošního čísla (4. ledna) boj proti sta a tažením proti tzv. “kosmopolitům” byl antisemi
tismus rozšířen i na židy asimilované. Českosloven
linismu a dogmatismu do roztrhání těla.
ská odezva této vlny barbarství bylo tažení proti
židům v souvislosti s procesem proti Slánskému.
Této ofenzívě revizio-

“Buržoazní propaganda”

Stoupajícímu náporu revizionistů v Českosloven
sku, o němž se zmiňujeme v několika článcích to
hoto čísla, se ovšem režimní propagandisté brání.
Domlouvají, zapřísahají, hrozí - zatím s malým vý
sledkem. Vedoucí ideolog KSČ Vladimír Koucký se
zabýval obšírně novými proudy v Československu
na posledním zasedání ÚV KSČ, kde řekl mj.:
“Víme také, s jakou přepjatou horlivostí sledují
buržoazní propagandisté - a mezi nimi též prodej
ní utečenci - odezvu na likvidaci kultu osobnosti
v našich zemích. Pečlivě si všímají všech projevů
liberalismu a netají se svým nadšením nad “hrdin
stvím’’ těch, kdo vyslovují nespokojenost s postu
pem ústředního výboru strany. Zcela nepokrytě jim
Svobodná Evropa připomíná, kolik jejích “argumen
tů a námětů už převzali”. Neměli by se už někteří
autoři velmi vážně zamyslit nad tím, proč jim ne
jen v desítkách buržoazních listů, ale i v různých
plátcích utečenců a ve Svobodné Evropě znovu a
znovu náruživě tleskají?
Zvýšený zájem buržoazních propagačních ústře
den o naše poměry samozřejmě nelze kvalifikovat
jako nějaký “poznávací” zájem. Jde zcela očividně
o takové aktivní působení na naše země, jehož
akčním heslem se stala slova bývalého amerického
vicepresidenta R. Nixona: “Válku idejí přenést na
území nepřítele”. Oč tu jde, to nedávno bez obalu
napsal i sociálně demokratický vídeňský ArbeiterZeitung, když nabádal rakouské turisty, aby u nás
“... pokud možno velkým kontaktem s tamním oby
vatelstvem spolupůsobili na narušování režimu ...”
... Je třeba být připraven tyto plány “ideové ko
existence” vždy zkřížit...”
FEC

M. Z v á r a, U S A

Jsou prý jen dvě mož
nosti : totální vítězství
nebo úplná porážka, kte
rá by byla historickou
blamáží. Čs. spisovatelé
půjdou cestou, na níž se
dali, i když jsou na ní
klacky!

nizmu v Československu
se snaží čelit Rudé prá
vo zavedením nedělní
"literární přílohy”, do
níž se zřejmě uchýlí do
žívající stalinčíci čs. lite
rárního života.

Po Stalinově smrti došlo k částečné nápravě po
měrů v SSSR a některé zločiny proti sovětským
menšinám byly odčiněny. Žádného zadostiučinění se
však nedostalo sovětským židům. Spíše naopak.
Pod rouškou tažení proti ‘‘hospodářským zločin
cům” dochází v Sovětském svazu denně k akcím
proti židům. Mezi zatčenými “hospodářskými zločin
ci” jsou hlavně lidé s židovskými jmény osobně
stavěni na pranýř, a komentáře bývají hrubě anti
semitského
rázu. Židům jsou tam upírány repre
Novoroční
Kulturní
Novými členy redak
sentativní instituce a na svých občanských legiti
ční rady LN se stávají tvorba přinesla zajímavý macích mají vytištěno označení “Žid”.

též prominentní slovenští
revizionisté Laco Novomeský a Ladislav Mňačko.

Rovněž oblíbený lite
rární měsíčník Host do
domu začal vycházet po
Novém roce v dvojná
sobném rozsahu a slibuje
svým čtenářům, že bu
de psát odvážně.
Objevil se také nový
časopis mladých spisova
telů a básníků Tvář, kte
rý je zřejmě náhradou

rozhovor svého redakto
ra s L. Mňačkem o jeho
nové knize "Oneskorené
reportáže”, která způso
bila v Československu do
sud největší senzaci a
rozruch zejména pro
svůj protistalinský a hu
manistický obsah. Mňačko říká v interview, že
za to nemůže, že se je
ho nová práce stala sen
zací. "Oneskorené repor
táže” prý psal nerad, ale
napsat je musel. Nemohl
prý už déle mlčet, musel
ulehčit svému svědomí,

za kdysi zakázaný Kvě
ten.
(Pokračování

na str. 2)

Pronásledování sovětských židů vyvolalo protesty
ve Spojených národech. Jednou z protestujících vlád
byla vláda australská.
F. Knoepfelmacher
Pouť papeže Pavla VI. je mnohem víc než jen
projevem jeho osobní horlivé zbožnosti nebo úžasně
publikovaným náboženským představením. Znamená
význačný mezník v historii snah o křesťanskou jed
notu, které tím dostaly nový impuls a směr. Zdá
se nepochybné, že náboženští historikové budou v
příštích dobách pokládat Jeruzalem 1964 za nej
důležitější obrat v dlouhých dějinách náboženství.
The Economist, London, 11.1.1964
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Po literátech právníci

OFENZIVA REVIZIONISTŮ

(Pokračování se str. 1) překonal”. Nemůže být
(Pokračování se str. 1) odsouzení
obviněných. ve Smolenicích, kterou společenské postave- protože jej trápilo to, nejmenší pochyby o tom,
Závislost soudcovská Obecně pak možno kon pořádala právnická fa ní právníka - ať už v co trápilo všechny ostat že má Mňačko na mysli
statovat, že prostředky kulta Karlovy university. podniku nebo v justič ní lidi. Podle jeho názo marxismus.
"Právník” ví, kde je masové informace v pod Ústav státu a práva a ním aparátě - , aby práv ru by se takové psaní
Ve svém novoročním
kořen zla, když říká :
projevu
řekl president
statě působí jako pro Odbor Slovenské národ ník mohl úspěšně repre nemělo stát senzací. Psát
Novotný,
že
stojíme před
dloužená
ruka
obžaloby
sentovat
právo
a
zákon
ní rady pro spravedlnost,
"Nezávislost soudcov
o podobných věcech by
a aby byla vybudována mělo být samozřejmou vážnými a velkými poli
ská však znamená, že. . . . . . (a) že se veřejnosti mj. :
důvěra občanů v právní povinností denního tisku. tickými akcemi, které bu
nikdy naprosto nikdo nedostává objektivní oZneužívám práva
dou mít vliv na život v
braz
případu
.
.
.
”
řád ...”
nesmí soudu ukládat, jak
a zákona
Mňačko se také zmínil naší zemi. Neřekl ovšem,
Zřejmě
tam
tedy
"ně

Tím
jsme
u
českoslo

má rozhodovat. . . Pro
"Celkem tam mluvilo venské tragedie. Zneuží o nutnosti pokračovat v že tyto akce mohou mít
cesní předpisy určují o- kdo” soudům ukládá, jak
boji proti dogmatismu a především vliv na konec
mezený okruh subjektů, mají rozhodovat. Státní 64 diskutujících pracov vá se tam práva a zákonů
podotknul, že "pokrok jeho kariéry. Ofenzíva
níků
Slovenské
akademie
a
stranické
orgány
mo

proti
občanům,
které
ne

kteří mohou soudu činit
není
možno budovat na československých revizionávrhy . . . Kromě těchto hou také kdykoli před věd, právní vědy, advo mohou právníci úspěšně
ust
rn
ulosti
pouček, které
subjektů nesmí rozhodo rozhodnutím případu kátů, prokurátorů, soud zastupovat, a občané pro život překonává a dávno nistů by tomu nasvěd
čovala!
propagačně
štvát
a
tak
ců.
Sešli
se
tam
ti,
kdož
to ztratili důvěru v práv
vání ovlivnit nikdo jiný,
soudili
i
ti,
kdož
byli
sousoudce
"morálně
zavá

ní
řád.
ani orgán, který soud vo
V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe
Právníci tam nyní od
lil, ani žádný státní ani zat” k zaujetí určitého zení(!) . . . Rezoluce při
FORD FALCON
stranický orgán. V této stanoviska. Prodloužená jatá na konferenci roze vážně bojují pod rouš
obrátíte-li se na I. Herzoga
souvislosti je třeba vy ruka obžaloby může taky bírá podmínky záruk pro kou "nových zásad trest
v COMMERCIAL MOTORS
slovit požadavek, aby zkrátit soudcovu kariéru vyloučení možnosti zneu ní politiky” vlastně za
110 Commercial Road, Prahran
před rozhodováním ne nebo ji ukončit za mří žívat práva a zákonů pro stará nezadatelná základ
Telefon 51 - 1535, večer 94 - 4247
byla v žádném případě žemi, kdyby se vzepřel ti občanům. V předpo ní lidská práva, a to je
Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet
kladu,
že
žije
upřímná
"morálním
závazkům
”
.
boj
v
lidové
demokracii
vytvářena atmosféra, kte
V sobotu zavřeno
Kulturný život z 30. snaha tyto záruky reali beznadějný. Vždyť tím
rá by soudce morálně za
vazovala k zaujetí urči listopadu 1963 píše o zovat, nabude opět právo se právě liší "lidová” de
tého stanoviska. Nikdo "konferenci o zárukách a zákon respekt. A potom mokracie od té skuteč
DRVO
nemá pochybnosti o tom, socialistické zákonnosti” bude rehabilitováno i né.
že v závažných rozhod
P í š i co chci”
"
nutích v minulosti, která
7.1. Papež Pavel VI. byl de v polovině roku na
byla nedávno revidová
František Knoepfelmacher
nadšeně přivítán v Římě návštěvu Indie.
na, byly už v dokumenpo úspěšné návštěvě Sva 16.1. Při náboženských
t e c h, zveřejňovaných
té země.
demonstracích v Kalkutě
před soudním rozhodnu
8.1. Na hranicích Malasie bylo zabito 180 osob.
Vlna
násilí
v
Panamě
nepřekvapila
nikoho,
kdo
sleduje
hrozivý
vývoj
na
Borneu
bylo
zabito
10
tím, vytvořeny vlastně
17.1. Americký ministr
podmínky, připravující v latinské Americe. Sociální kořeny revolučního hnutí jsou tam podobné indonéských teroristů.
Robert Kenjako v jiných koloniálních a polokoloniálních státech : hospodářská stag — Britský Honduras se spravedlnosti
nedy se sešel v Tokyu s
stal
nezávislým
státem
v
nace, nespokojenost mezi zemědělci a existence početně silné nezaměstnané rámci Britského společen indonéským presidentem
Chutný a výživný
inteligence.
Sukamem. Kennedy se
ství národů.
o zásah do sporu
Nastolením komunis ky, takže vyústilo nasto panamská komunistická 9.1. Indonéský president pokouší
Indonésie s Malasií.
Sukarno
navštívil
Filipí

tické diktatury Fidela lením liberálně demokra strana prohlášení, v němž
PODMÁSLÍ &
Castra vznikla v latinské tických režimů jako tře ostře odsuzuje "dobro- ny, kde jednal s presiden 18.1. USA oznámily, že
KYSELÁ SMETANA Americe situace dost no ba v Betancourtově Ve družnou politiku ozbro- tem Macapagalem o po evakuují z území Panamské republiky několik set
stupu proti Malasii.
SÝRY
vá.
nezuele. Druhá odrůda jených pučů”, které jsou 10.1. Před soudem ve amerických občanů.
K dostání ve všech
byl fašismus-peronismus, příkladem maloměšťác- Frankfurtu n. M. je 22
Trojí revoluce
potravinářských obcho
hnutí, živené šovinismem ko-levičáckého úchylkář- bývalých dozorců koncen
dech a delikatesech
tračního tábora v AuschAž do nedávna, asi a opírající se i o široké ství.
“KEREN”
svitzu.
do roku 1958, se proje vrstvy dělnictva. Třetí
Čínsko-sovětský
11.1. V Panamě došlo k
Dairy Products P/L.
vovalo revoluční hnutí v varianta byla komunis
protiamerickým demon
spor
v
pozadí
Alphington, Vic.
této části světa trojím tická.
stracím, při nichž bylo
Tel. 49-2752
Rozpor mezi fidelistic- zabito 27 osob. Panama
způsobem : demokraticFidel Castro a jeho kými pučisty a starými žádá revisi smlouvy o
spojenci původně komu střízlivějšími aparátčíky kontrole Panamského ka
nisty nebyli. Splynutí fi- je komplikován navíc nálu Spojenými státy.
Ohlásila, že přerušuje s
delismu a sovětského čínsko-sovětským
spo USA diplomatické styky.
bolševismu na Kubě by rem. Zdá se, že Castrovi
12.1. V Zanzibaru, který
lo umožněno tím, že přívrženci spoléhají stá se
UVOLNĚNÉ CESTOVÁNÍ
stal před měsícem sa
Rozhodla jsem se pro nedělní výlet do Dráž Chruščov značně modi le více na podporu Pe mostatným státem, došlo
k revoluci,- po niž se uďan. Vyzvedla jsem si v pobočce Turisty tisko fikoval Stalinovu zásadu kingu.
jala vlády levicová sku
nespolupracovat
s
revo

Je
pravděpodobné,
že
pis, vyplnila a dotázala se telefonicky předsed
pina Afričanů. V zemi
lučním
hnutím,
které
ne

panamské nepokoje byly jsou chaotické poměry.
kyně závodního výboru ROH, mohu-li přijet
STŘEDISKO
rovnou za ní neb mám-li tiskopis zaslat na za ní zcela v područí so vyvolány fídelistickými 13.1. Castro přiletěl na
P
ÁNSKÉ MÓDY
větského
aparátu.
návštěvu
Moskvy,
kde
skupinami okolo panam
sedání závodního výboru. Byla jsem odkázána
byl uvítán Chruščovem. 164 Acland St., St. Kilda,
Zkomplikovaná
situace
ské
komunistické
strany
na dílenský výbor, který prý mi musí dát nej
— Z Vatikánu došla zprá Vic.
tel. 94 2260
a není nepravděpodobné, va, že papež Pavel odjedříve doporučení. Volala jsem tedy předsedo
Chruščovův revoluční
vi dílenského výboru, který mi řekl, že si nej "liberalismus” přinesl te že jde též o pokus čín
dříve musím sepsat žádost, tu dám úsekovému dy jakési ovoce, nasto ského aparátu zhoršit
Provádíme veškeré práce optické
důvěrníkovi, ten prý ji buď zamítne nebo do lení komunistické dikta sovětsko-americké vztahy
přesně, rychle a za levné ceny
poručí; v kladném případě se žádost postoupí tury na Kubě, avšak krutou provokací v oCITY :
dílenskému výboru, který ji projedná na své komplikoval situaci v ko blasti, která je životně
schůzi, a opět v kladném případě ji postoupí munistickém hnutí po ce důležitá pro obranu Spo
6 A Elizabeth St.
závodnímu výboru a ten ji projedná. Dále mě lé Jižní Americe. Tam jených států amerických.
Melbourne, C. 1
předsedkyně závodního výboru ROH poslala nyní dochází k prudkým
Telefon 63-3256
ještě pro schválení ředitelem podniku. . .Než frakčním bojům mezi
LÉKÁRNA
bych sepisovala žádost a dva dny běhala za fidelistickými novokřtěnHAMPTON :
M ARKOV’S
všemi osobami, které mi mají dát doporučení ci bolševismu a starými
Pharmacy
Telefon 98-5756
a potvrzení kvůli nedělnímu výletu do Dráž stalinskými aparátčíky
144
Elgin St.
Hampton, S. 7
ďan, pojedu radši do Chuchle.
Teprve nedávno, cel CARLTON, N. 3, Vic.
Jiřina Blažková, Praha 2,
573
Hampton St.
Telefon ; 34 - 3700
kem těsné před vypuk
Mladá fronta, 5.12.196.1
Mluvíme česky
nutím nepokojů, vydala

ZE DNE NA DEN

Kolem
nepokojů v Panamě

Jogurt

-Naše rovy—

Optical Service
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ČESKOSLOVENSKO
— Jugoslávský zahranič
ní ministr Popovič tlumo
čil Novotnému Titovo
pozvání k návštěvě Ju
goslávie. Novotný pozvá
ní přijal a současně pozval
Tita do Československa.
— V Praze byl podepsán
dodatkový protokol o kul
turní spolupráci mezi ČS
SR a Německou demokra
tickou republikou. Stano
ví se v něm mj., že na
Pražském jaru 1964 bude
účinkovat Bachův orchestr
z Lipska a na berlínském
festivalu 1964 vystoupí
Špejbl a Hurvínek.
— ČSSR a Dánsko vzá
jemně povýšily své zastu
pitelské úřady na velvy
slanectví. Podobné ujednání bylo dohodnuto s Pa
kistánem.
— Svaz čs. - sovětského
přátelství udělil ceny za
nej lepší překlady z ruské
a sovětské literatury : J.
Tafelovi za umělecký pře
klad prózy, J. Hulákovi
za překlad Ehrenburgových pamětí, Jaroslavu
Seifertovi a dr J. Jedlič
kovi za překlady poezie,
dále V. Daňkovi, L. Ku
bistovi a dr. M. Drozdovi.
— V rámci příprav na zvýšený cestovní ruch bude
též rozšířen pražský hotel
Alcron o sousední objekt,
čímž získá dalších 70 lů
žek. Nyní má hotel 150
pokojů a 180 zaměstnanců.
— Už dva roky bylo za
kázáno střílet koroptve.
Podle Lidové demokracie
jich však přesto stále ubývá.
— V Moskvě byly podepsány smlouvy na dodáv
ky sovětské železné a mangánové rudy do ČSSR v
roce 1964. Dodávky rudy
jsou nyní 15.5 krát vyšší
než před 16 léty a dosa
hují několika miliónů tun.
Sovětská železná ruda za
jišťuje dle Rudého práva
výrobu surového železa v
Československu z plných
80%.
— V loňském roce dodalo
Československo do Spoje
ných států 400.000 párů
obuvi. Letos se mají do
dávky zvýšit.
— Na brněnské chirurgic
ké klinice nahradili kardiochirurgové poprvé v
ČSSR poškozenou dvojcípou chlopeň v srdci umě
lou chlopní. Chlopenní
protéza má tvar kužele,
je z umělé termoplastické
pryskyřice a váží maxi
málně dva gramy. Před
nostou kliniky je prof. dr.
Jan Navrátil.
— Funkcionář KSČ Jo
sef Matějka dostal k sedmdesátce Řád republiky
a prof. Frant. Rauch při
jal titul zasloužilý umělec
za vynikající uměleckou
činnost v oblasti klavírní
hry.
— Na počest 20. výročí
Smlouvy o přátelství a
vzájemné pomoci s SSSR
vyhlásil Čs. svaz mládeže
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
vchod z Wynyardu)

VE ZKRATCE

výstavbu širokorozchodné
trati od čs. - sovětských
hranic k Východosloven
ským železárnám u Košic
za “Stavbu mládeže”. Pra
cí se prý zúčastní brigá
dy mládeže z obou zemí.
— Polský ministr zahra
ničí A. Rapacki navštívil
Československo. Byl při
jat Novotným a měl po
rady s Davidem.
— Zemřel známý typograf
Method Kaláb a malířka
Vlasta Vostřebalová - Fi
scherově.
— Herec J. Vojta oslavil
pětasedmdesátku.
— Vyšel 1. díl Hudebního
slovníku. Má 850 stran.
— Na rok 1965, k 550. výročí Husovy smrti, připra
vuje Čs. akademie věd
další vydávání jeho po
zůstalosti, rozvržené na
25 svazků. Předsedou
zvláštní l0členné komise
ČSAV je F. Graus.
— V Jesenících má být
vybudováno nákladem mi
lión Kčs 14 loveckých
chat. Mají je užívat hlav
ně střelci ze zahraničí.
— V polovině prosince se
narodil v Československu
čtrnáctimilióntý občan. Po
dlouhé době několika let
byla opět větší porodnost
v Čechách než na Sloven
sku. Ve třetím čtvrtletí
loňského roku byl přiro
zený přírůstek obyvatel
stva v českých zemích
15.570, kdežto na Sloven
sku 14.710. Počet mrtvě
narozených dětí činil pou
ze 8 promilí.
— V Československu začaly vycházet letos nové ča
sopisy : ČTK vydává čtr
náctideník ZZ (Zahranič
ní zajímavosti), místo
Práce mladých vychází
politicko-kulturní měsíč
ník pro mládež pod náz
vem My 64. Čs. akademie
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DOMOVA

věd. vydává dva nové ča
sopisy : Estetika (výtvar
ná, hudební a literární
teorie, teorie architektu
ry, filmu, televise a roz
hlasu) a Hudební věda.
Dalším časopisem je Kniž
ní kultura, měsíčník pro
knižní tvorbu, ediční čin
nost a otázk y knižního
trhu a nový literární ča
sopis Tvář.
— Bývalý ministr vnitra
Rudolf Barák je vězněn
v Ruzyni, kde prý píše
paměti a je mu dovoleno
číst censurované Rudé
právo. Dodatečně došla
zpráva, že Barákovu pro
cesu předcházel proces se
snoubenkou Barákova sy
na Janou Vaňkovou a s
jejím otcem, při němž mu
sel Barák svědčit. Vaňko
vá pracovala v divadle
“Na zábradlí”, které prý
Barák všemožně podporo
val. Žena Barákova byla
též odsouzena a to na 2
roky, oba jeho synové též
na dva roky, ale podmí
nečně. Byli vyloučeni ze
studia a posláni do kla
denských dolů, později byli povoláni na vojnu.
— Pražský rozhlas ozná
mil, že se pro Čedok tisk
ne 180.000 propagačních
brožurek o ČSSR. V kaž
dé je přes 50 fotografií,
plán Prahy, silniční mapa
ČSSR a další informace.
— Vlachovo kvarteto od
jelo na 6měsíční turné.
Bude hrát v Severní Ame
rice, v Austrálii, na No
vém Zélandě, v Singapu
ru, Indii, na Ceylonu, v
Iránu, Turecku a v Egyp
tě.
— Pražské Národní divad
lo se letos zúčastní poprvé
Edinburského hudebního
festivalu (17. srpna až 5.
záři). Uvede tam 16 oper.
FEC/Č/PNL

Opatrný

optimismus čs. spisovatelů

Anketa Kultúrného života
Kultúrny život uspořádal koncem loňského roku anketu mezi českými
a slovenskými spisovateli, která položila tři významné otázky :
1. Jak se vám jeví smysl a význam III. sjezdu čs. spisovatelů TEĎ?
2. Která letošní událost doma či ve světě na vás zvlášť zapůsobila?
3. V čem se splnila nebo nesplnila vaše očekávání v uplynulém roce?
Začneme odpovědmi
na druhou otázku, které
byly téměř jednomyslné:
Smrt presidenta Kennedyho, která byla nejo
třesnější událostí pro
Čechoslováky stejně ja
ko pro svobodný svět, a
někdy se zdá, že dojala
Čechoslováky snad ještě
víc. Laco Novomeský ji
označil za "zdrcující událost". Josef Škvorecký
napsal: "I když se jeho
světový názor sebevíc li
šil od názoru našeho,
padl jako oběť boje za
vyšší spravedlnost, která
je koneckonců jediným
smyslem pokroku’'. Bás
ník Miroslav Holub na
psal: Vražda J. F. Kennedyho. která měla být
vraždou nejen osoby, ale
i rozumu, intelektuální
kompetence, racionality
XX. století."
Z jiných událostí mi
nulého roku byla často
uváděna moskevská do
hoda o zákazu atomo
vých zkoušek, roztržka
mezi Moskvou a Čínou
apod.
Zajímavá byla odpo
věď mladého spisovatele
Hykisuhe, (který vystou
pil statečně již na III.
sjezdu
spisovatelů) :

"Možnost vycestovat ve
společných výpravách s
Čedokem na jih a na se
ver od naší republiky a
jinde všude tam, kde
mám osobní příbuzné!”
Spisovatelka Zora Je
senská vzpomněla jiné události: "Jako událost,
která na mě doma zvlášť
zapůsobila, bych nejra
ději uvedla rehabilitaci
Clementise, Novomeského, Husáka, Holdoše a
ostatních, ale jaksi mi
připadá těžké nazývat událostí něco příliš dlou
ho očekávaného. Za dru
hé bych ráda uvedla to
vztyčení hlav, které u
nás nastalo po XII. sjez
du. Byl to projev dů
věry a výraz přesvědče
ní, že i jednotliví lidé
budou moci svým rozu
mem mít vliv na běh svě
ta”. Varovně dodává :
"V poslední době ja
koby tato aktivita pohasínala. ale to je do jisté
míry optický klam : když
lidé o něčem nehovoří,
neznamená to ještě, že
přestali myslet. Jak to
řekl S. Jesenin: Přátelé
moji, co člověk jednou
poznal, to před ním za
kryje jen smrt.”
Odpovědi na první a

O výchově průvodců
Asi před rokem byl pozván australský uni
versitní profesor na mezinárodní vědeckou kon
ferenci do Moskvy. Před odjezdem se svěříl
že se chce cestou zastavit na dva dny v Praze
na docela soukromou prohlídku. Řekl jsem mu.
že o jeho zastávce v Praze budou tamní propagandisté určitě vědět, a ať tedy není překva
pen, když bude celý jeho soukromý pobyt
předem pečlivě organizován. Nevěřil. Jede tam
přece soukromě a vlastně jen projíždí! Když
se vrátil, řekl mi, že bylo v Praze zařízeno vše
přesně tak, jak jsem předpovídal. Polo žertem
dodal, že jsem mu vlastně pobyt v Praze po
kazil. Kdybych ho. prý předem neupozornil,
bral by všechnu tu péči, kterou o něj projevo
val od příletu na letiště až do odletu přiděle
ný mu průvodce a ostatní, s nimiž byl sezná
men, trošku za šťastnou náhodu a trošku za
velké ocenění jeho osobnosti. Měl by býval též
méně důvodů pochybovat o všech údajích, kte
ré se v Praze dozvěděl.
To bylo v době, kdy jezdilo do Českosloven
ska poměrně málo návštěvníků ze Západu, takže
stačila hrstka dobře školených průvodců k to
mu, aby zvládla úkoly, dané jim propagační
centrálou. Nyní se však Československo připra
vuje na velký cestovní ruch a proto stoupá
potřeba školených průvodců pro návštěvníky,
na nichž režimu záleží. Výběr, hodnocení a ško
lení průvodců provádí několik vládních úřadů
a organizací, a jejich přidělování se pak řídí dů-

ležitostí zahraničního hosta a schopnostmi prů
vodce k jeho ovlivnění.
Mladá fronta přinesla 7. prosince 1963 zají
mavou ukázku toho, jak se o výchovu průvod
ců stará Čs. svaz mládeže :
“Posadila se na židli - usměvavá, tmavovlasá, v růžovém svetříku z Tuzexu. Představila
se : Věra Vobořilová, pracuje na MZO. A už
to začíná. - "Představ si, že anglická skupina,
kterou provádíš, se tě ptá, jak je to u nás s
náboženstvím. Co bys jim odpověděla?” Po
otázce, kterou položil vedoucí oddělení cestov
ního odboru ÚV ČSM Václav Ouřecký, násle
duje ihned pohotová odpověď. A debata po
kračuje. Věra vypráví, jaká je u nás průměrná
mzda, jak je postaráno o matky s dětmi, jaké
jsou u nás politické strany. Zkoušející je s odpovědmi spokojen a Věra přechází do rohu
místnosti, kde na ní Jaroslav Beneš spustil an
glicky. Na židli u soudruha Ouřeckého si se
dá Iva Langerová, studentka prvního ročníku
medicíny, a kolotoč otázek začíná znovu...
Zájemců (o funkci průvodce) je dost : letos
se jich přihlásilo šest set, a tak si cestovní od
bor může mezi nimi vybrat ty nejschopnější.
- Takový průvodce musí být všestranně vzdě
laný člověk. Se svou skupinou žije 14 i více
dnů, a za tu dobu může mladým zahraničním
turistům hodně pomoci při utváření správného
názoru na naši společnost a skutečnost..."
Konec konců Potěmkin to měl ještě těžší. -sv-

třetí otázku, jaký je
smysl sjezdu spisovatelů
dnes a v čem se splni
la či nesplnila všeobecná
očekávání, ukazují jistý
opatrný optimismus.
Filosof Hamada říká:
"Uvědomil jsem si, že
svobodu není možno
vskutku simulovat” a va
ruje pak ty, kteří dosud
sedí na plotě: "Ten kdo
očekává, ten čeká a obyčejně se nedočká . . .
Myslím, že bychom ne
měli čekat. Neměli by
chom se dát překvapit
nebo zaskočit.”
Básník M. Holub zní
spíše optimisticky a mlu
ví o "jistém překročení
plánu v intelektuálním
vývoji”.
Zora Jesenská říká, že
spisovatelé "dokázali, že
by mohli, že určité inte
lektuální i morální před
poklady u nich jsou.”
Jiný dotázaný připomíná,
že na sjezdu "nejen spi
sovatelé, ale množství li
dí se naráz na sebe po
dívali a uviděli v něja
kém zrcadle svůj obraz
a podivili se nad ním.”
Další říká: "S čím ne
jsem spokojen? Bylo by
třeba ještě víc otevřenos
ti, víc demokratismu, mé
ně obav z nekonvenčního
myšlení, víc důvěry v člo
věka a tím i v budouc
nost naší země.” Kritik
A. Matuška k tomu su
še dodává: "Co nebylo,
může být. Víra tvá tě
spasí.”
Básník Novomeský ří
ká střízlivě: "Nejsou jen
očekávání splněná a ne
splněná, ale i plněná, o
kterých nechci říci, že se
nesplnila. Co když se
splní po uzávěrce tohoto
čísla Kultúrného života?”
D. Tatarka varuje:
"Zdá se mi, že mezi ob
čanstvem naší země za
vládla povážlivá filoso
fie očekávat něco zejmé
na od druhých”. Jiný
podobně poznamenává,
že "boj o humanismus v
nás a mimo nás trvá”,
ale v závěru prohlašuje:
"Jsem optimista.”
Toto stanovisko opatr
ného optimismu se zdá
být všeobecné. Lze jen
vítat, že si tolik čs. spi
sovatelů uvědomuje, že
na svobodu nelze čekat
a že jim ji nikdo nevybojuje - jen oni sami.
feC

HLAS
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ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
ZKRESLENÉ STATISTIKY
O ZVÝŠENÍ SPOTŘEBY

Je pravda, že družstva rok od roku výrobu zvy
šují a že dodávají více masa, mléka i vajec. Ale
uvažme, zda toto zvýšení nahradilo úbytek masa na
domácích porážkách? Zatímco u nás družstvo dodá
ročně o tři vagony vepřového masa víc, činí pokles
na domácích porážkách více než dvojnásobek. Pro
tože nikdo toto maso na vesnici nedodá, jedou si
ho lidé koupit do města. Jak potom má sledovat
statistika zvýšení spotřeby?
J. Berka, ekonom JZD Hovorany, v Zeměd. novi
nách 13.12.1963.
VOJENSKÁ ŠPIONÁŽ PRACOVNÍKA ČISTÍRNY

V Československu byl zatčen a odsouzen k 7 le
tům odnětí svobody další agent západoněmecké rozvědky - Eduard Schug z Karlových Var. Západoněmecká rozvědka jej získala do svých služeb obvyk
lou cestou, když Schug jako čs. občan německé ná
rodnosti odjel v roce 1962 na. návštěvu své matky
do NSR, která se tam vystěhovala se svolením na
šich úřadů rok předtím. Rozvědce šlo především o
zprávy vojenského charakteru. Přesné pokyny obdr
žel Schug na vánoce 1962. V dřevěné šachovnici ve
formě kazety, kterou dostal v balíčku s ostatními
dárkovými předměty, byly nenápadně zalisovány po
drobné instruktážní pokyny s šiframi, připravené
dopisy k vepsání tajnopisných údajů a další špionáž
ní pomůcky .. .Agent Schug měl činnost usnadněnou
tím, že využíval přílišné důvěřivosti některých ob
čanů. Zejména těžil z lehkomyslné upovídanosti o
věcech, jež mají zůstat v zájmu bezpečnosti státu
utajeny. Jako pracovník čistírny celkem bez větší
námahy získal řadu údajů z dokumentů zapomenu
tých v šatech. Ve vojenských oděvech nacházel do
pisy s adresami útvarů apod... V posledních třech
letech byla u nás zneškodněna řada agentů západo
německé rozvědky a Schug je již dvaatřicátý.
Rudé právo, 18. prosince 1963
STEINBECK V PRAZE

Na závěr besedy Johna Steinbecka s posluchači
anglistiky na Karlově universitě se předsedající obrá
til na slavného autora Hroznů hněvu : “Poprvé jste
byl v Praze před sedmnácti. lety. Dovolte mi tu sta
rou obvyklou otázku : změnilo se tu podle vás ně
co?” Steinbeck na to lakonicky : “Dovolte mi tu
starou obvyklou odpověď : změnilo.” A puntík. Co
a jak se změnilo, odmítl kategoricky komentovat...
Literární noviny, 14. prosince 1963
ORGANISOVANÝ AUTOSTOP

Sekretariát ÚV ČSM projednal návrh na zavedení
organisovaného autostopu v naší republice a schvá
lil jej; Zároveň rozhodl ustavit společnou ústřední
komisi autostopu .. . Organizátory autostopu se sta
nou ČSM společně s ČSTV a Svazarmem. Zúčastnit
se ho může každý chlapec a děvče od 16 do 27 let.
Přihlášky budou přijímat svazácké organizace na
pracovištích, ve školách, v místech bydliště. V prv
ním ročníku se může organizovaného autostopu u
nás zúčastnit prozatím 40.000 mladých lidí. Prů
kazy vstoupí v platnost o první jarní turistické ne
děli - 22. března - a potrvají do 31. října. Každý
kdo dostane doporučení na přihlášku, si může za
koupit na hlavní poště v okresním městě za 40 Kčs
průkaz autostopaře, který mu poskytne řadu výhod.
S průkazem obdrží účastník kupóny na 3.000 km.
Průkaz je nepřenosný. Je opatřený jménem a týmž
evidenčním číslem jako slosovatelné kupóny. Kromě
toho každý obdrží řád autostopu. V něm je např,
uvedeno, jak má autostopař dávat znamení, chce-li
zastavit vozidlo... Motocykly a autobusy jsou ze
závažných a pochopitelných důvodů z organizované
ho autostopu vyloučeny.
Mladá fronta, 11. prosince 1963
PRÉMIE A ŠKVÁRA
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Východ i Západ objevují znovu Jiřího Voskovce

Pokrokový dědek zpátečník
Patnáct dlouhých let druhé emigrace Jiřího Voskovce je naplněno tvrdou prací. Po zkušenostech
šesti let emigrace v minulé válce se rozjel Voskovec na Západ podruhé - a nadobro. Věděl, že
by nebyl schopen žít s ohnutým hřbetem a pochlebovat pánům od Prašné brány. Nechával doma
dobré bydlo, slávu a Wericha. Chtěl svobodně dýchat a tak to vše vyměnil za bydlo špatné a
za tvrdý zápas o holou existenci. Věděl dobře, do čeho jde a co ho čeká, a proto nám tím víc
imponuje. Neskonale víc, než ti, kteří opouštěli domov s naivními představami o blahobytu, kte
rý je čeká na Západě, nebo ti, kteří nenechávali za sebou vyhlídku na titul národního umělce,
ale vyhlídku na Pankrác.
Když odjížděl Voskovec v roce 1948, nedělal si naděje, že by se na Západě živil jako herec
- i když se koncem války prokousali s Werichem až na Broadway. Přesaďte malíře od Sázavy
k Amazonce a bude malovat prales, jako maloval české luhy a háje. Ale přesaďte českého herce
na americké jeviště! Talent, to je zajisté ohromná a důležitá věc, ale není to všechno. Jazyk se
ve čtyřicítce těžko oblamuje a jazyk je nakonec to, co je, anebo má být, tou hlavní silou herce.
Je to asi tak, jako byste tomu malíři na Amazonce sebrali vlasový žíněný štěteček, vrazili mu do
ruky těžkou štětku a řekli : maluj!
První dva roky v Pa čtvrti newyorských kum- atmosféru v Osvoboze v roce 1947 jsme se s
říži to Voskovec zkusil
úřadovat v UNESCO, a
přesto, že to nepřiznává,
dovedeme si představit,
jak asi trpěl. Ovšem ani
tehdy mu to nedalo a
při tom úřadování založil
a vedl malé americké di
vadlo, aby Francouzům
ukázal, že americká kul
tura není jen Hollywood
a Coca Cola.

Když měl úřadování
až po krk a na divadle
prodělal kalhoty, rozjel
se podruhé do Ameriky.
Dostal se tam s malým
zpožděním 11 měsíců,
které strávil na Ellis Is
landu v takovém - jak
sám říká - fešáckém kri
minálu. Na krajanské udání ho McCarthyovci
natahovali na skřipec pro
jeho
protihitlerovskou
minulost. Když ji nejen
nepopíral, ale hrdě se k
ní hlásil, uvedl tak ve
zmatek vyšetřující orgány, že zrušily vyšetřová
ní, fešácký kriminál a na
konec i celý Ellis Island.

Přes plány na režírová
ní a navzdory těžkému
jazyku skončil Voskovec
v Americe přece jen na
jevišti, ať už na prknech
nebo před kamerou fil
movou nebo televisní.
Za ta léta se tam nahrál
už v lecčems, dělal pa
douchy, universitní pro
fesory, plukovníky, strýč
ky Váni, cválající kov
boje, šámusy v synagoze,
porotce, obžalované i
Caesary, role ohromné i
role mizerné - neboť umění je sice umění, ale
jíst se nakonec musí.

Jak si vůbec představoval svou odpovědnost ře
ditel podniku na výrobu stavebních hmot, který dal
souhlas k výplatě prémií v částce. 12.000 Kčs zaměst
nancům provozovny, ačkoli tato nesplnila plán výroby
zboží? Ale nejen ředitel, stejně i jeho ekonomický
náměstek a vedoucí oddělení P. M. Právem byli
všichni odsouzeni k trestu nápravného opatření v
trvání čtyř měsíců, při čemž z jejich odměny za
práci propadá 20% ve prospěch státu.
Žije už po léta v ta
Stejně podivně chápal socialistickou zákonnost ve kovém pražském bytě ve
doucí provozovny, který rozdával jak socialistickému
sektoru, tak soukromníkům z podnikových zásob škvá
POJIŠTĚNÍ
ru. Pravda, měl s jejím skladováním potíže, ale
rozdanou škváru pak klidně vykazoval ve spotřebě domů, bytů, podniků,
na prefabrikáty. Soud mu uložil trest odnětí svo Work. Compensation,
aut, povinné ručení
body na tři měsíce podmíněně.
ŽIVOTNÍ,
Není pochyb, že podobných případů je v našich
úrazové a nemocenské
závodech dost a dost. A tak nutně napadá myšlenka,
odborně provede
jaký podíl na takových nedostatcích v hospodaření
mají závodní výbory ROH. Buď o tom vědí a smířliR. C. KUGLER
vecky to trpí, nebo vůbec necítí svou odpovědnost.
(Melb.) XL 2421
Práce, 6. 12. 1963

štýřů a zbožňuje své dvě
malé rozkošné dcerky. A
tak ho objevil po patnácti
létech Východ i Západ.
Oba najednou.
Patnáct dlouhých let
pociťovala jak oficielní
Praha tak oficielní emi
grace mírné rozpaky při
zmínce jména Jiřího Vos
kovce. Pro hlavy politic
kých uprchlíků nebyl
Voskovec dost politicky
uprchlý a pro pohlaváry
v Praze až příliš moc.
Pro ty první byl příliš
do růžova a pro ty dru
hé příliš do buržoa.

Pro gusto těch prvních
bylo, mírně řečeno, po
dezřelé, že nijak zvlášť
nestál o zapojování do
krajanských
exilových
sdružení, nepodepisoval
manifesty a necpal se do
národních rad a výborů.
Těm v Praze bylo zase
krajně podezřelé, že by
se někdo vzdával dobro
volně poct a slávy a pe
něz pro tvrdý život v
emigraci. A pak, nemohli
mu pochopitelně odpus
tit, že jim ukázal záda v
době, kdy by se jim bylo
tak náramně hodilo za
pojit divadlo V & W do
služeb gottwaldovského
režimu.
A tak na léta zmizelo
jméno Voskovec z tisku
doma, protože i komunis
ti vycítili, že psát o něm
křivě by lid prostý nelibě
nesl, a v tisku exilovém
se objevovalo zcela vý
jimečně rovněž proto, že
psát o něm křivě by lid
prostý nelibě nesl, a ji
nak - proč vůbec?
Ale přes oficielní ml
čení na obou frontách
přehrával lid prostý po
ta léta pilně zvetšelé už
a vyšeptalé desky V &
W, zpíval jejich písnič
ky a vzpomínal vděčně
na staré dobré časy. Na
to elektrické napětí před
každou premiérou, před
každou oponou a po kaž
dé oponě, na tu úžasnou

ném a na to, jak ti dva
nabílení klauni na jeviš
ti dovedli vyjádřit tak
ohromně všechno to, co
jsme sami cítili a měli
třeba na jazyku. Jenom
že oni to uměli říct vždyc
ky ještě o něco odvážně
ji a o něco vtipněji, než
my jsme si to vůbec mys
leli.
Když se v roce 1946
opět sešli V & W v Pra
ze, čekali jsme s napě
tím, jakou půjdou cestou.
A brzy na nás padl smu
tek, když jsme viděli oprašovat hry staré a ins
cenovat hry cizí. Vosko
vec podává konec slavné
éry V & W takto :
"Po tři dlouhé měsíce

Janem scházeli denně,
abychom napsali novou
hru. Na stole ležel čistý
papír a denně jsme bez
nadějně začínali : Jedná
ní první, scéna první.
Vejde - kdo - a řekne co - ? No a po těch třech
zoufalých měsících jsme
se s Janem nakonec na
sebe podívali a bylo nám
bez dlouhýho povídání
najednou jasný, že to je
konec.
Konec V & W
Tak, jak jsme to předví
dali v roce 1927, kdy
jsme začínali, že k tomu
jednou takto dojde.”
Jiří Voskovec si za rok
nato vybral svobodu a
Západ a Jan Werich o-

(Pokračování na str. 6.)
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Obžalovncí spis komunismu
Univ. prof. dr. Josef Kratochvíl, Stuttgart
V Západním Německu vyšla nedávno kniha Karlo Anderse "Mord auf
Berehl” (Vražda na rozkaz), kterou označilo mnoho zdejších lidí za nej

zajímavější tragickou "knihu roku”. Jest to dokumentace případu sovět
ského agenta Stašinského, který na jaře roku 1957 zavraždil na příkaz
Moskvy ukrajinského vedoucího politika dr. Lva Rebeta a později vůdce
Ukrajinců Štěpána Banderu. Za poslední léta bylo zavražděno komunis
tickými agenty na Západě asi 16 exilových politiků a to týmž způso
bem : pistolí, která má formu tabatěrky, je zapalována 1.5 voltovou baterií
a zabíjí pramenem cyankali s gumou. Proces se Stašinským ukázal světu,
jak příšerné a zločinné metody užívají komunističtí agenti a jak je poli
tická vražda běžným nástrojem komunistů.
Ještě účinnější dokumentární knihou o sovětských násilnostech a vraž
dách je nová kniha dr. Františka Poláka "Komunism smrtelnou hrozbou
všem národům”.
Jen nejbujnější fanta
sie by mohla vymyslet
množství a hrůzu vražd
jednotlivců, skupin i ná
rodů, kterých se proka
zatelně dopustili Sověti
od doby komunistické
revoluce v Rusku.
Je
proto nepochopitelné, že
západní svět přehlíží ty
to skutečnosti, utápí se v
malicherných
vlastních
sporech a se Sověty se
snaží navázat přátelství.
Jest zajímavé sledovat,
jak jsou komunisté vždy
připraveni odstraňovat a
vraždit nejen antikomu
nisty, ale i stoupence ko
munismu, kteří se odvá
žili projevit nesouhlas s
tou dobou platnou ofi
cielní linií moskevské po
litiky.
Kolik jen životů má
na svědomí na příklad
Stalin! A kdo zaručí, že
nový Stalin není znovu
na cestě k vládě a vraž
dění?
Jako Damoklův
meč visí tato možnost
nejen nad každým exu
lantem a nad každým
občanem svobodného svě
ta, ale dokonce nad ce
lými národy a celým lid
stvem. Ten, kdo zná bo
je v zákulisí Kremlu, ví,

že se může dostat k mo
ci náhle fanatik, který
zažehne zničující pocho
deň proti celému lid
stvu.
Nedávno se vrátila z
Moskvy do Stuttgartu
skupina studentů archi
tektury místní polytechnické university. Přijeli
nadšeni, protože v Rus
ku prý je svoboda. Prý
se mohli pohybovat kde
chtěli a dělat co chtěli.
Prý byli v Moskvě a vě
dí tedy vše lépe, než ně
jaký exulant, který na
vše hubuje jen proto, že
se pro své dřívější špat
né činy nesmí vrátit do
Ruska. Přesvědčte tyto
mladé lidi o opaku! Za
braňte, aby šířili škodli
vou propagandu o "ne
škodném komunismu”!
Ukažte jim, že ne ten,
kdo byl ze senzacechtivosti týden v Moskvě,
musí znát ruské poměry
lépe, než ten, kdo ztrávil deset let v sovětském
ráji!
Dr. František Polák
ukázal již ve svých před
chozích knihách, že je
bedlivým a bystrým po
zorovatelem a svěžím i
věcným reportérem rus-

O ZRYCHLENÉM ČTENÍ
George

Mikeš

Právě jsem dočetl zprávu v Daily Telegraphu a
jsem závistí celý zelený. Tři američtí senátoři jsou
mezi žáky kursu “Čtěte dynamicky”, který zvyšuje
fantasticky rychlost čtení a přitom ještě prohlubuje
vnímavost čtenáře.
Jelikož sám čtu zoufale pomalu, jen jsem truchli
vě povzdechl, než jsem pokračoval ve čtení a mohl
se dozvědět, že senátor Symington přečetl “A Tale of
Two Cities” za rovných 13 minut. Ve zprávě se ne
říkalo, jak pokročil senátor Talmadge, ale třinácti
letá žákyně kursu, co seděla zrovna vedle něho,
přečetla Exodus za půl hodiny.
Výkon senátora Symingtona na mě udělal nej
větší dojem ze všeho. Vyhrabal jsem z knihovny
“A Tale of Two Cities” a se stopkami v ruce jsem
se dal do čtení. Jedna stránka mi trvala celou mi
nutu, což by znamenalo šest a půl hodiny koncen
trovaného čtení proti třinácti minutám senátorovým.
Jinými slovy : senátor Symington čte třicetdvaapůlkrát rychleji než já.
Podle této kalkulace jsem si obratem vypočítal, že
by přečetl “Tři mušketýry” za šestnáct minut, což
dává přesně 5 minut a dvacet vteřin na jednoho
mušketýra. A “Sedm sloupů moudrosti” od T. E.
Lawrence by mu trvalo 18 minut, neboli 2 minuty
a 34 vteřiny na jeden sloup.
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ké skutečnosti. Postavme
proto díla dr. Poláka
proti naivitě západní mlá
deže! Myslím, že my tu
na Západě děláme velmi
málo pro pravdu, pro
skutečnost. Jinak by kni
hy tohoto autora muse
ly vycházet v mnoha no
vých vydáních a v mno
ha překladech a byly by
nejlepší a nejúčinnější
propagandou pravdy o
utrpení lidí za Železnou
oponou, a bránily by
před rozkladným účin
kem lživé sovětské pro
pagandy na Západě.

Dr. Polák ve své kni
ze dokazuje, jak komunism podvádí předstírá
ním zájmů národnost
ních, sociálních, nábožen
ských atd.
První kapitola dobře
analyzuje omyly Marxe
a Engelse v otázce ná
rodností a o ně se opí
rající podvodnou taktiku
mezinárodního komunis
mu. Dr. Polák píše :

"Marxistická teorie o
národu jest umělou, ne
vědeckou konstrukcí, zá
měrně vytvořenou jen za
tím účelem, aby zdůraz
něním třídních protiv v
každém národě byl po-

přen společný zájem ná
roda jako celku, společný
zájem hospodářský, kul
turní i politický, jenž
tvoří hlavní, ba možno
říci jediný znak a esenci
každého národa.”

O praxi komunismu v
otázce národnostní sná
ší dr. Polák nevývratný
materiál. Uvádí též, že...
". . . za 45 let trvání bol
ševické diktatury v SSSR
nebylo dovoleno ani jed
nomu z jeho 170 národů
použít práva na sebeurčení, že během druhé svě
tové války vyhladila bol
ševická vláda povolžské
Němce, Inguše, Bolkary,
Kabardince, Čečence a
Karajance, tedy celé ná
rodní kmeny a že se do
pustila na těchto náro
dech zločinu genocidy.
Kniha rovněž dokazu
je, že SSSR je největším
a nejkrutějším koloniál
ním státem: "Nachází-li
se podle ruských prame
nů v SSSR na 170 národ
ností a z toho na Kavka
ze na 70, pak po odečte
ní 14 národností, tvořivších tzv. okrajové repub
liky, jest v samotné Federativní sovětské ruské
republice na 80 nerus
kých národů.”
Dr. Polák nashromáž
dil řadu dokladů o odnárodňovací politice So
větů vůči všem neruským
národům. Použil dostup
ných pramenů i vlastních
zkušeností z doby svého
pobytu v sovětských kon
centrácích. Popisuje i ná
boženský a kulturní útisk těchto národů, uvá
dí např. řadu originál
ních dokladů o útisku
mosleminů, židů atd.

Po absolvování dvanáctitýdenního kursu bude se
nátor schopen přelousknout kompletní spisy Aristo
telovy za jednu hodinu a 57 minut a dílo Kantovo
(včetně drobných eseji) za 3/4 hodiny. A k tomu ke
všemu bude vnímat to co čte mnohem lip, než kdy
by to četl dnes. Nevím, do jaké míry by byl du
ševně vyčerpán po takovém výkonu, ale určitě by
byl na pokraji zhroucení fyzického, jak si můžete
představit podle ukázek čtení senátorů a jejich spo
lužáků z kursu “Dynamického čtení” na televisi.
Četli tak rychle, že si sotva stačili obracet stránky.
Jestliže všechno půjde podle paní Evelyn Woodové, která je ředitelkou školy bleskového čtení, a
celé lidstvo bude číst v dohledné době takovou rych
lostí, nezbude spisovatelům, než aby taky podnikli
něco radikálního. Musím se přiznat, že mi moc nelichotí pomyšlení, že přečíst v budoucnu jednu z
mých knížek (i když přiznávám, že jsou v každém
případě trapně tenké, ač jednu plodím osm až de
vět měsíců), bude otázka pěti až šesti vteřin. Ovšem,
na druhé straně se otevřou jedinečné možnosti rychlé
ho zbohatnutí všem plodným literátům a zvláště
všem generálům na pensi, píšícím své paměti.
I když městské knihovny vyvěsí tabulky “Nelze
si vypůjčiti více než 40 svazků knih během jednoho
dne”, většina z nás bude muset vytvořit aspoň tu
cet děl ročně. Už teď se těším na nový typ americ
kého románu o třitisícidvoustech stránkách průměr
ně, jež nám poskytne čtení na skoro dvě hodiny.
Paní Woodová dala na každý pád nový lesk a
význam staré pravdě, že rychlost je základem mo

Té, již chtěl bych
utěšiti. . .
Antonín

Sova

Sejdem se jednou, vím, a poznáme se
značkami lidí kdys téhož století.
Nevím, kdy bude to, za tisíce zda let,
nebo dříve, zda zabarvením v hlase,
nebo nějakým znamením, věčnem jež zaletí
daleko za hrob, za posmrtný svět.
Ale nám blaze zas bude,
jako před stoletími kdysi,
jeden druhému když jsme ve slovu si stáli,
když jsme usedli pod stráně vřesem rudé,
pod velké duby, s nichž jmelí visí,
a když jsme víno a chléb
v kruhu si rozdávali,
muži a veselé ženy,
pololežíce v trávě a usedajíce v dřep.
Čím se poznáme, nevím, z mušky bzukotu,
z bezradných ptačích vzlyků,
ze cvrčků cvrkotu
poznáme-li se, nebo z květů plamínků,
z vůně modřínů nebo z šumotu trav,
nebo po vzrůstu nových lidí, znamínku
anebo z prudké vášně, jíž naříká splav,
anebo z blesku a z bouře a z tichých lad,
z květiny, jež se rozvije,
anebo z prvního sněhu, jenž přinese chlad?

Ale že sejdeme se a poznáme se, vím
a že si povíme vše, co se dělo znamením,
hlasem neb zbarvením, zamáváním křídel
a že ve věcech starých rozptýleni,
z polyfonie harmonické, ze sta zřídel
uslyšíme se zase v jiné formě a dění.

V třetí a nejdelší ka
pitole své knihy, nade
psané "Sovětský imperialism v jeho historickém
vývoji”, srovnává dr. Po
lák Hitlerův nacismus s
komunismem a jasně pro
kazuje společné principy
obou totalitních režimů,
používajících kruté me
tody k potlačení indivi
dua a individualismu.

Odhaluje záludnou spo
lupráci nacistů a komu
nistů proti západním de
mokraciím a slabost no
rimberského
tribunálu,
který odsoudil zločiny
nacistů, ale vyhnul se
soudu nad jejich kdysi
nejbližším a nejmocněj
ším
spolupracovníkem,
Sovětským svazem a jeho
vůdci. (Pokr. na str. 6)

derního života. Jenom doufám, že neomezí svou bla
hodárnou činnost jen na zvýšení rychlosti našeho
čtení. Předně doufám, že obrátí svou pozornost i k
dalším uměním. Proč bychom měli strávit 3/4 hodiny
posloucháním Beethovenovy Sedmé symfonie, když
každý slušný orchestr s troškou cviku (a la Wood)
ji bude moci uhrát za méně než minutu?
Dosavadní způsob mluvení je také nudně zdlou
havý. Kdyby paní Woodová věnovala svou pozornost
i tomuhle problému, pak by průměrná divadelní hra
mohla být zahrána místo obvyklých dvouapůl hodin
za takové 4 minuty a 37 vteřin. Další na řadě
by pak mohlo být jídlo; tříhodinový banket by se
v budoucnu odbyl za 2 minuty 41 vteřin.
Je více než pravděpodobné, že i náš život, obklo
pený takovýmto zdravým a moderně pulsujícím tem
pem, by patřičně zrychlil všechny biologické proce
sy a není důvodu, proč by se děti nedaly produ
kovat za pět a půl dne namísto starobylých devíti
měsíců. V Novém Statečném Světě (a la Wood),
by se hoch seznámil s dívkou, zamiloval se do ní,
pojal ji za manželku, měli pět dětí a rozvedli se —
to všechno mezi velikonocemi a dušičkami.
Má to jen jedinou vadu: život zrychlený třicetdvaapůlkrát proti tempu, jak ho žijeme dnes, by z
nás nadělal vetché ruiny dříve, než bychom se do
žili zralého věku tří let. Požehnaný věk sedmdesátipěti let by se zkrátil na 2 roky, 3 měsíce a 5 dní.
Jsem si však jist, že i to by bylo víc než dost žít
takový život.
Z angličtiny přeložil Z. M.

HLAS
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DOMOVA

VÝLET DO COLOMBA
J. Kučík, Perth
Bylo asi 11 hodin večer, když moje žena vyhlédla opravované, nemalované, zčernalé dešti a špínou, na
oknem kabiny a zvolala jako kdysi Kolumbus : Po ulicích právě tak smetí, špína, zápach a vrány.
dívej se, země! V dálce bylo vidět blikat světla Co- Šli jsme do Orientálního musea. Tam byly zají
lomba.
mavé věci a to jak historické, tak z nedávné doby.
Velmi pomalu jsme se blížili přístavu a pozdě Překrásné řezby ze dřeva, celé portály či okna, vy
vnoci jsme přistáli na moři, kus od přístavu, pro pracované s úžasnou přesností, spousta figurálních
tože voda není dost hluboká, aby mohly velké lo věcí dřevěných, kamenných, bronzových či z jiného
di plout až k molům.
materiálu, výšivky, orientální malby atd. Stojí oRáno jsme se připravili k odjezdu do města. By pravdu' zato se tam podívat. Ukazují tam taky trůn
lo nutno vyměnit anglické libry za rupie. Oficielní posledního sinhalského krále, celý z ryzího zlata a
kurs je za 1 libru 12 ceylonských rupií. Po krátkých s největšími drahokamy, jaké se kdy na Ceylonu
formalitách jsme nasedali do přepravní lodi, která našly. Angličané ten trůn Ceyloňanům po roce 1815
nás zavezla do přístavu. Když jsme z ní vystupo sebrali a pak jim ho zase při příležitosti návštěvy
vali, řekl jsem Ivě: pamatuj si to, poprvé kladeš Ceylonu jakýmsi korunním princem milostivě vrá
nohu na půdu Asie! — Prošli jsme přístavní budo tili. Vedle trůnu ukazují za sklem oblečení posled
vou a pak jsme měli prvně příležitost ochutnat, co ního krále a královny, s krvavými skvrnami na krá
je to Východ. Jako smečka vlků se na nás vrhli lovnině kazajce, které tam prý vznikly, když anglič
taxikáři, různí podezřele vyhlížející průvodci, kteří tí vojáci uťali královně náušnice — patrně s kousky
se nabízeli ukázat město i kus země k tomu za 2, uší. Ten trůn teď střeží stále s obou stran ceylonští
5 nebo 6 hodin, prodavači kdovíjakých tretek a vojáci.
“šperků” a černí penězoměnci, kteří mručeli chcete Kolem musea je velmi pěkná zahrada s nádherný
vyměnit peníze? Dolary, marky, libry? 20, 22, 25 mi stromy banyan, to jsou ty, na nichž vyrážejí ko
rupií za libru.
řeny z větví, které míří přímo k zemi, takže může
Oháněli jsme se jim jako hejnu vos : děkujeme, být za čas z jednoho stromu celý prales a všechny
ne, ne, nechceme, nepotřebujeme atd., ale kdepak! stromy v něm jsou vlastně jedním stromem.
Za každým cizincem se táhli několik set metrů a čím
Navštívili jsme také několik kostelů různých věr
blíž k městu, tím víc jich přibývalo. Když jsme se a potom jsme se šli podívat na nejhustěji zabyd
zbavili jednoho, přidali se hned tři nebo čtyři jiní lenou čtvrť Pettah. Popisovat něco takového se ne
a nabízeli své výrobky nebo služby stále stejným dá, to jenom oči obsáhnou. Všude na ulicích nás
hlasem, opakujíce to snad tisíckrát a pak znovu.
pronásledovaly tlupy děcek s nataženýma rukama,
Na ulicích hromady hnijících odpadků, špína, sme s polo podlízavým a polo drzým pohledem a sou
tí a zápach někdy k nevydržení. Nad tím vším pro časně s úsměvem. Když jim nic nedáte, pokřikují
nikavě krákají ptáci podobní vránám, kteří jsou zá na vás, chechtají se a házejí po vás vším možným.
konem chráněni, protože spolykají alespoň část od Procházíme ulicemi, kde je všude skoro nesnesi
padků a špíny a jsou snad jediným desinfekčním or telný zápach. Na chodnících leží lidé a to nejčastěji
gánem na Ceylonu. Jsou tam všude a je jich veliké na ničem. Ti lépe situovaní leží na novinách nebo
množství.
jiných papírech a pak je tu šlechta, která má už
V tak zvaném Fortu, kde jsou bazary a obchody, své stálé vyležené místo s prostřeným hadrem ne
je té špíny a zápachu nejvíc. Bazar? Slepené boudy bo pytlem. Ty hadry jsou rozložené na chodnících
a budky všeho druhu a před nimi na chodnících a celý den, takže šťastný jejich majitel si večer jde
až do ulice další “obchodníci”, nabízející všechno klidně do své “ložnice”, bez starosti, že by neměl
možné. Hlavně jídlo, které smaží venku na ulici kam hlavu složit.
různé podivné luštěniny v kopečcích přímo na zemi Jedna ulice v Pettahu mne upoutala názvem “Trivedle toho smetí atd. Mezi tím jsou lidé — sedící nity Street”, a když jsme se podívali k jejímu kon
nebo ležící —, odpadky, zápach moče a hnijících ci, vyhlíželo tam něco jako kostel. Jdeme se tam
odpadků, prach, křik a rámus.
podívat. Děcek, kutálejících se v prachu, všude plno.
I tak zvané výstavnější čtvrti jako Cinnamon Gar- Nahlédneme do veliké místnosti: bahno místo pod
dens působí dojmem sešlosti, státní budovy léta ne- lahy, na něm jakési špinavé stoličky. Přiblížili se k
nám tři slušněji oblečení Ceylonci a na náš dotaz
oznámili, že je to škola. Vysvětlovali, že místnosti
ovšem nejsou prvotřídní, protože tam teče ze všech
DODÁME KAMKOLI
stran, ale hned pyšně dodávali, že to není jen oby
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
čejná škola, ale škola pro vyšší třídu:
( Pokračování příště )
Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CROWN

CHARTER”

75% skotská whisky
70% importovaná
“ C OR TEL ”

francouzská brandy
70% importovaná
“CORTEL-GOLD

francouzská brandy
70% importovaná

48/6

29/6

27/3

19/6

MEDAL”

28/9

21/-

47/-

29/-

70% importovaný francouzský
Fine Cognae
50/9

31/-

“COMBEAU”

francouzský cognae
“COMBEAU"
“OLDSTURT”

jihoaustralská brandy
21/16/9
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

Volejte 314 - 6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin

Jméno : ................................................................
Adresa : .............................................................

20.1.1964
SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne

Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

OBŽALOVACÍ SPIS
(Pokračování se str. 5)
Dr. Polák je věcným,
velikým žalobcem, a jeho
knihy, dnes i od mno
hých
československých
exulantů opomíjené, bu
dou jednou obžalovacím
spisem nejen za zločiny
komunistů, ale i obžalo
bou těch, kteří komunis
tům v dalších zločinech
nebránili, a kteří se sta-

věli hluší k smrtelnému
nebezpečí světového ko
munismu,
ohrožujícího
existenci jejich vlastního
národa.
("Komunism smrtelnou
hrozbou všem národům”,
88 stran, cena 2.25$, ad
resa: Dr. F. Polák, 28
Hollister St., Coxsackie,
N. Y., USA)

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

— Západoněmcká hudeb ropologii na Yaltské uni
ní instituce “Musica Viva” versitě a vydal několik
uvedla v Mnichově reprí spisů o Západní Nové
zu nové skladby Rafaela Guinei, byl pozván na
Kubelíka “Libera nos” přednášky do Moskvy.
(Osvoboď nás) pod auto — Koordinátor všech Ba
rovou taktovkou. Skladba ťových továren v západ
vyvěrá ze zármutku nad ním světě Antonín Cekonárodní tragedií, která ta napsal do indického
postihla naši vlast. Parti národohospodářského mě
tura vyšla v nakladatel síčníku v New Dilí “Pro
ství Universal ve Vídni duktivity” delší studii
“Lidské vztahy v průmys
a to česky i německy.
— Sdružení čs. dobrovol lu”.
níků v Paříži postaví pa — Egon Hostovský dokon
mátník na čs. hřbitově v čil první část svých li
La Targette, kde bylo terárních pamětí “Literár
soustředěno dalších 73 ní dobrodružství českého
hrobů padlých čs. vojáků. spisovatele v cizině”. Vy
— Jiří Voskovec měl hlav dá je “Nový domov” v
ní roli (profesora Kuhna) Torontě.
v televizním seriálu “Špio — Bedřich Svatoš napsal
knihu povídek “Zády k
náž".
— V Los Angeles oslavil světu”, která je oslavou
80. narozeniny spisovatel, jihotyrolské krajiny, v
cestovatel a diplomat Jan níž bývá autor na prázd
ninách.
Havlasa.
— V Londýně zemřel kra — Před vánocemi se sešlo
jan Vilém Freund, který v Torontě 35 zástupců slo
zanechal majetek v ceně venského demokratického
POKROKOVÝ ZPÁTEČNÍK
exilu z Kanady, USA a
£357.000.
Evropy. Referáty měli dr.
—
Bývalý
ministr
spra

Kyncl přikvačil s magne vedlnosti univ. profesor Lettrich, Hodža a Kvetko.
(Pokračování se str. 4 )
siřel. Prostý lid exilový tofonem za Voskovcem dr. Jaroslav Stránský se Bylo usneseno ustavit
byl Voskovcovi vděčný, do jeho bytu na Wa dožil v Londýně osmde “Stále zhromaždenie”,
které se bude dle potřeby
že ho má na své straně shington Square na pod sátky.
scházet a rokovat o po
—
V
Mnichově
zemřel
ve
a prostý lid doma byl zim. Natočil zvukový pás,
věku 61 roků filmový re měrech doma i v exilu.
Voskovcovi vděčný, že který byl vysílán v listo žisér Gustav Machatý. — Bývalý šéfkuchař v Bí
ho má na své straně padu loňského roku praž Jeho nej známějším fil lém domě František Ry
mem byla “Extase”, který šavý pracuje nyní na Ha
aspoň morálně.
Herci ským rozhlasem.
vajských ostrovech v ho
Horníčkovi, který pře
Pražští redaktoři se sám napsal, režíroval, vy telu Lahana.
robil a financoval.
vzal Voskovcovy role ja málem srazili ve dveřích
— Eduard Táborský měl — Baltimorský symfonic
ko partner Werichův, ne s redaktorem Tigridem z přednášky o sovětské po ký orchestr, řízený P. H.
Adlerem, provedl nové
mohl lid přijít na chuť exilového
čtvrtletníku litice na universitě v dílo profesora hudby na
Montgomery
v
Alabamě.
Svědectví,
který
přikva

a připravil Voskovcovi
Cornelově universitě Kar
triumfální uvítání, když čil rovněž s magnetofo — Profesor národního la Husy “Serenáda pro de
hospodářství na Pennsyl- chový kvintet, housle,
se po létech zase objevil nem a natočil - podle slov vanské universitě Václav
cello, harfu a xylofon”.
v Praze v prvním ame Tígrídových - první čes Mareš publikoval v mě —
21. prosince zemřel ná
ký interview s Voskov síčníku “Current History” hle v Perthu v Západní
rickém filmu.
(listopad
1963)
studii
o
Pak už pomalu začaly cem po více než patnácti
Austrálii radiolog tamní
vývoji francouzského hos nemocnice.
P. Harant. Za
pronikat do čs. denního letech. Tuto historickou podářství.
nechal manželku a tři dě
tisku zprávy o jeho úspě nepřesnost mu nemáme — “The Physical Review” ti.
SVU/Č/AL/A
ších v divadle i televisi, za zlé. protože interview (roč. 131 č. 4) uveřejnil
práci
Miroslava
Synka
z
a když se rudí kultur- z října 1960, které pos
oboru kvantové mechani
JOGURT
trégři bezpečně přesvěd kytl Voskovec pro Hlas ky. Byla to Synkova di
Smetana (nezahušt.)
čili o tom, že Voskovec domova (kdy autor to sertační práce pro dokto
Sýry - Tvaroh
nezasedá v žádné národ hoto článku přikvačil s rát na Chicagské univer
Vždycky
žádejte
ní radě, uvážili, že by ne dalším magnetofonem), sitě.
jen to nejlepší:
— Slepý houslista Miku
bylo tak docela špatné nebylo zveřejněno na přá láš Grosz dostal z rukou
Farrall - Hayward
se k němu přihlásit. Li ní Voskovcovo. Nicméně Jehudi Menuhina cenu
Irrewarra Co. Pty. Ltd,
terární noviny s ním mě bylo po Austrálii náležitě americké Nadace pro sle
85 City Road,
li interview loni vlétě a uvedeno ve známost úst pé houslisty za rok 1963.
— Syn čs. politického uSouth Melbourne
newyorský
dopisovatel ním podáním.
Z. M. prchlíka Leopold Pospíšil
Tel. 62 - 4682
(Pokračováni příště) ml., který přednáší anthKulturní tvorby Karel

20.1. 1964

HLAS

Paní Anna Talacková,
její děti a vnuci
oznamují, že 13. ledna 1964
zemřel v Melbourne po dlouhé nemoci
manžel, otec a dědeček

p. Alois Talacko
ve věku 70 roků
Melbourne, leden 1964
ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE

zahájí vyučování v sobotu 8. února 1964 opět v
učebnách Technical Teacher’s College, 11 Glenberview Rd., Toorak (nedaleko Toorak Rd. a Glenferrie Rd.). Podobně jako loňského roku se bude
vyučovat každou sobotu od 9.30 do 11.30 hodin do
poledne. Zápis nových žáků a žákyň se koná tamtéž
před započetím vyučování.
Čs. škola

ÚŘEDNÍ OZNÁMENÍ:
KAROLÍNĚ ODVARKOVÉ:
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.
DARVIN, N. T.,
právní zástupce žalující strany.

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

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

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

Kovový nábytek
pro domácnosti, hotely, restaurace
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY

nakoupíte nejvýhodněji přímo u výrobce

PETRÁŇ STEEL PRODUCTS
24 Murdock St., Clayton, Vic.
Telefon 544 - 3311, mimo prac. dobu 97 - 2249

Protesty Evropskému hnutí
Komise Evropského hnutí pro střední a východní
Evropu připravila na dny 10. a 11. ledna v Bru
selu zasedání, které mělo připravit doporučení pro
budoucí vztahy mezi západní a východní Evropou.
Podle věrohodných zpráv měly jednotlivé referáty
vyznět způsobem, který znamená uznání a dokonce
podporu komunistických režimů ve východní Evropě.
V hospodářském referátu se zdůrazňuje nutnost
rozšíření obchodních styků, protože prý tímto roz
šířením budou komunistické režimy postupně (gradualisticky) nuceny změnit svůj sociální systém a
přizpůsobit jej systému západnímu.
V kulturním referátu má být doporučeno rozšíře
ní kulturní výměny bez záruk toho, že nejen ko
munistické ideje budou pronikat na západ, ale ta
ké demokratické ideje na východ. “Politická koexis
tence” v komunistických zemích nebude ani poža
dována.
V politickém referátu se klade důraz na to, že
Železná opona je faktum, a že - její odstranění je
v nedohledu. Proto je třeba se smířit s nynějším
stavem a nelze žádat od Západu žádnou akci proti.
Jsou uváděny "legitimní nároky” Sovětského sva
zu ve východní Evropě, které je třeba uznat, ale
mlčením jsou pomíjeny legitimní nároky národů
východní Evropy na sebeurčení i legitimní nároky
Západu v této oblasti.
Na jednání byly pozvány osobnosti z evropských
parlamentních kruhů i někteří příslušníci východo
evropských exilů, o nichž se předpokládá, že by
jim tato linie byla přijatelná, (z československých
kruhů byly prý pozváni někteří členové redakční
ho kruhu “Svědectví”), takže má být vzbuzen do
jem, že i uprchlíci souhlasí s doporučením komise.
Nejen připuštěni, ale přímo pozváni byli zástupci
komunistického tisku.
Vzhledem k závažnosti této akce poslala čs. ná
rodní rada americká Evropskému hnuti před zase
dáním protestní telegram a obsáhlé memorandum.
Protestní telegramy poslala též řada čs. exilových
organizací z různých zemí. Z Adelaide odeslalo te
legram Ústředí čs. demokratických organizací v Au
strálii a na N. Z.
ČSNRA
JIŘÍ TANCIBUDEK NA TURNÉ
A PAK DO ADELAIDE

Bývalý člen České filharmonie Jiří Tancibudek,
považovaný za jednoho z nejlepších žijících hobojistů na světě, odletěl z Melbourne na koncertní
turné. První koncert má 20. ledna s CBC symfonic
kým orchestrem ve Vancouveru, 9. února má roz
hlasovou relaci v Montrealu, 11.2. veřejný koncert
s Montrealským komorním orchestrem, 17. a 18. 2.,
veřejné koncerty se symfonickým orchestrem v To
rontu, který řídi Walter Susskind, 19. 2, relaci pro
CBC v Torontu, a od 24. do 26. února hraje kon
certy od Richarda Strausse a Cimarosy na Cornellově universitě v Ithace, kde bude mít též přednášky
pro studenty. V Evropě bude mít 2. března koncert
v Dublinu, 8.3. má relaci pro Radio Brusel, 14. 3.
veřejný koncert ve Frankfurtu (hraje koncert Boh.
Martinů, diriguje D. Dixon) a 17. března hraje ve
Finsku (relace pro Radio Helsinky). Do turné bu
dou možná ještě vsunuty koncerty v Londýně a
Švýcarsku. Jiří Tancibudek se vrátí do Austrálie
počátkem dubna tr., avšak na nové působiště. Před
odjezdem na turné resignoval na místo prvního hobojisty Viktoriánského symfonického orchestru a při
jal místo docenta na konservatoři při adelaidské
universitě, kde bude vyučovat hře na dechové
nástroje.
INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, GPO Melbourne

oznamují, že opět došla česká kuchařka, psaná
anglicky : M. L. Jandáčková : Czech National Cook
Book. Stojí £2/10/-.
Máme na skladě množství českých knih.
LETOVISKO

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVILLE, NSW.
Volejte večer FJ 7372
RU Č N Ě MALOVANÉ
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje firma J. JANA
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.
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DOMOVA

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 26. ledna 1964

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

S lítostí oznamujeme všem přátelům, že
dne 13. ledna 1964
zemřel v Melbourne po dlouhé nemoci
náš dřívější spolupracovník

p. Alois Talacko
ve věku 70 roků
Pohřeb žehem se konal dne 16. ledna 1964
R. I. P.
Hlas domova

SOKOL SYDNEY
— Valná hromada jednoty se koná v sobotu 25. led
na 1964 o 7.30 hod. večerní v sále Doherty´s Library, Cnr. Crown & Collins Strs., Surry Hills.
— Pravidelná páteční cvičení mezi 7-11.30 hod. ve
černí jsme opět zahájili 17. ledna v tělocvičně Girl´s
High School, Fort St., Observatory Hill.
— Celodenní výlet se uskuteční v neděli 26. ledna
1964 na palouku Fiddens Wharf, Lane Cove River
Reserve. Koupání, B-R-Q, sporty pro děti i dospělé.
— Matějská pouť v přírodě je pro tento rok při
pravována již na neděli 16. února 1964.
Sokol Sydney
14/35 Roslyn Str.
Potts Point, NSW
KOPANÁ

v MELBOURNE

SLAVIA — LYONS 2 :2 (2:0)

V zahajovacím zápase letošního letního turnaje,
který se hrál 11. ledna večer při umělém osvětlení,
potvrdila Slavia svoji dobrou formu z konce loňské
sezony jen v prvním poločase, kdy plně ovládala
hřiště a mohla vstřelit víc branek. Po změně stran
se však dopustila obrana několika školáckých chyb,
které umožnily Lyonsu vyrovnat. Příští zápas hraje
Slavia 25. ledna večer proti Polonii.
PLAŤTE LASKAVÉ PŘEDPLATNÉ

KOPANÁ
MEZINÁRODNÍ ZÁPAS V MELBOURNE
Vítěz Švýcarského poháru F. C. BASEL
proti VIKTORIÁNSKÉ XI.
V neděli 26. ledna 1964 ve 4 hod. odp.
V OLYMPIC PARKU

V předzápase vedoucí kluby juniorů
S mužstvem F. C. Basel přijede též jeho trenér
Jirka Sobotka

Importované koberce
rozměrů 12 ft. x 9 ft. za £15/10/též 12 ft. x 12 ft. a 12 ft. x 15 ft.
NÁDHERNÉ KOBEREČKY 6x4 ft. za £4/5/8 Bealiba Rd. Flat 3,

SOUTH CAULFIELD, VIC.
Telefon 211-7170

THE

AMERICAN
TAILORS
★

50 Bourke Street
Melbourne, C. 1
Telefon 32 - 2245
VEDOU V PÁNSKÉ MÓDĚ

HLAS
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20. 1. 1964

DOMOV A
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ :

Zdenu Novosadovou, Karla Kohouta z Prahy, kte
rý odešel před 15 lety jako mladý chlapec, Jindři
cha Pitroffa nar. 5.8.1930 neb zprávu o něm a
Kyptu, který dříve pracoval u fy. Beard v North
Adelaide.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Spenglerův pohár opět do Prahy - Bratislava vítězí ve Villarsu

Čs. hokejisté v cizině
Ještě snad nikdy v 55leté historii čs. ledního hokeje neměli čs. hráči tak pestrý mezinárodní pro
gram jako v minulých třech týdnech, kdy representační team absolvoval velký zájezd do Kana
dy a USA a téměř všechna ligová mužstva startovala na turnajích v zahraničí. Posuzováno s
hlediska přípravy na blížící se olympijské hry v Innsbrucku, obstála většina čs. teamů velmi dobře
a potvrdila tak jen světovou úroveň tohoto sportu u nás.
ČS. NÁRODNÍ mužstvo v kanadě a v USA

V době od 17. prosince do 5. ledna, tedy v roz
pětí 20 dnů, sehrálo čs. representačni mužstvo v Ka
nadě a v USA 12 utkání. Čechoslováci zde vyhráli
sice jen pět střetnutí, 3krát hráli nerozhodně a ve
4 zápasech prohráli, ale přesto lze turné považovat
za. velmi prospěšné k vyřešení definitivního slože
ní čs. teamu pro Innsbruck. Čs. mužstvo se tu tři
krát střetlo s Kanadou: ve Victorii prohrálo 2:3 a
v Sudbury dokonce 0:4 (zápas neměl regulérní prů
běh, neboť došlo ke 33 přestupkům proti pravidlům
slušné hry a utkání se jen tak tak dohrálo), pora
zilo však olympioniky Kanady ve Vancouveru 3:1,
- prohrálo v Chicagu nečekaně s USA 4:6 a v To
rontu porazilo Švédy 8:5. Další střetnutí: čs. team
zvítězil v Calgary nad výběrem provincie Alberta
7:4, v Edmontonu nad Oil Kings 5:4 a v Ottawě
nad Montagnards 6:2, - remisoval ve Winnipegu s
Winnipeg Máróons 5:5, v Saskatoon s místními Saskatoon Quakers 2:2 a v Regině s domácím teamem
4:4, - a prohrál pak ještě s Trail Smoke Eaters
1:4. Dosáhl tedy aktivního score 47:44. - Nejlepší
výkon předvedli čs. olympionici ve Vancouveru, kde
porazili olympioniky Kanady 3:1, po třetinách 1:0,
2:0 a 0:1. Trenér Kanady Pater Dave Bauer po
tomto zápase prohlásil:' “Nehřáli jsme hůř než v
prvním utkání, ale soupeř byl tentokrát o třídu lep
ší!” Čs. mužstvo hrálo v tomto složení: Dzurilla
(Bratislava), - Potsch (Brno), Sventek (Plzeň), Gre
gor (Bratislava), Tikal (Sparta Praha), - Bubník
(Brno), Valtr (Litvínov), Vlach (Vítkovice), - Dolana (Pardubice), Golomka (Bratislava), Cvach (Ji
hlava), - Pryl (Pardubice), Holík (Jihlava), Černý
(Brno). - Branky ČSR: Černý (při vlastním oslabe
ní), Dolana a Valtr.

SPARTA PRAHA OBHÁJILA
SPENGLERŮV POHÁR

V povánočním týdnu probíhal ve švýcarském Davosu 37. ročník Spenglerova poháru, kterého se zú
častnili hokejisté pěti států. Jak se dalo očekávat,
vítězi se stali i tentokrát hráči pražské Sparty, kte
ří tak obhájili prvenství, získané před rokem. Sparťané stačili s rakouským mužstvem z Celovce (Klagenfurter HC), posíleným čtyřmi Kanaďany, hrát
jen nerozhodně 4:4, pak však porazili švédskou Wifstu Oestrand 4:1. západoněmecký Preussen Krefeld
10:4 a pořádající HC Davos 13:0. Bylo to 10. vítěz
ství čs. teamu ve Spenglerově poháru. - Konečné
pořadí soutěže: 1. Sparta Praha 7 bodů, 2. Celovec
5 bodů, 3. Wifsta Oestrand 4 body, 4. Davos 4 body,
5. Preussen Krefeld bez bodu.
V INNSBRUCKU PATŘILO PRVENSTVÍ
MUŽSTVU VÍTKOVIC

Nečekaným, ale naprosto zaslouženým vítězem
mezinárodního turnaje v Innsbrucku se o vánoč
ních svátcích stalo mužstvo Vítkovic, které nema
lou zásluhou brankáře Mikoláše porazilo v rozhodu
jícím zápase hokejisty Jihlavy 4:1, když předtím zví
tězilo nad Innsbrucker IEV (se čtyřmi Kanaďany)
4:3 a Wiener EV 7:3. Druhé místo obsadila Jihla
va vítězstvím 9:3 nad Innsbruckem a 12:1 s Vídní,
- třetí byl Innsbruck a čtvrtá Vídeň.
ČESKOSLOVENSKÉ BÉČKO VÍTĚZÍ NAD
OLYMPIONIKY USA

Representačni mužstvo Spojených států, které v
Chicagu porazilo olympioniky ČSR 6:4, přiletělo v
neděli 5. ledna do Evropy, kde před olympijskými
hrami v Innsbrucku vybojuje na kluzištích starého
kontinentu řadu přípravných zápasů. Start obhájců
HOKEJISTÉ PARDUBIC A KLADNA
olympijského prvenství v ČSR nebyl valný, neboť
v západním německu
museli v prvních dvou zápasech kapitulovat před
V předvánočních dnech startovali v Německé spol čs. Béčkem, které po velmi pěkné kombinační hře
kové republice hráči Pardubic, kteří v Mnichově zvítězilo nad USA v Praze 9:3 a v Pardubicích 3:2.
porazili národní mužstvo Německa zaslouženě 5:4,
v Garmisch-Partenkirchenu zvítězili nad SC Riesersee 9:6 a ve Fuessenu podlehli desetinásobnému
Žena hokejovou rozhodčí
mistru EV Fuešsen 4:5. - Před Silvestrem pak při
jeli do Němeeka hokejisté Kladna, kteří sehráli tři
Čs. sport má v poslední době stale nové světo
utkání s EV Fuessenem: prohráli v Augsburku 3:5, vé kuriosity. Tak už na jaře minulého roku stala
porazili však tohoto svého soupeře na kluzišti ve se rozhodčí kopané první žena, Sylva Grégrová z
Fuessenu 6:5 a v Mnichově 5:3. Dále zvítězilo Klad Karlových Varů. Jejího příkladu následovala další
no nad HC Landshuttem 8:4 a hokejisty Kaufbeu- děvčata, a poslední neděli r. 1963 poprvé na Ostrav
renu 11:3.
sku řídila žena i hokejové utkáni krajského doroste
neckého přeboru mezi hokejisty Karvinné a Spar
BRATISLAVA VÍTĚZEM TURNAJE VE VILLARSU taku Vsetín. Byla to 21letá Božena Volfová z Ostra
Skvělý moderní hokej předvedli v prvních dnech vy, která se společně s rozhodčím Čudkem zhostila
r. 1964 bratislavští hokejisté, kteří i bez svých pěti svého úkolu velmi dobře. Byla nebojácná, uplat
nejlepších hráčů, startujících za národní mužstvo v ňovala dobře pravidla ledního nokeje a měla res
Kanadě, vyhráli mezinárodní turnaj ve švýcarském pekt u hráčů.
Villarsu. Postupně porazili: Diavoli Milano 9:5, exmistra Švýcarska HC Visp 11:0 a HC Villars 6:0.
Mistrovství v krasobruslení
- V přátelském zápase porazili bratislavští v ital
ském Bolzanu mistra Itálie HC Bolzano po exhibič4. a 5. ledna byla br tislavy, Jana Mrázková i
ním výkonu 13:1 a ve Villarsu podlehli výběru ev něnská krytá hala dějiš sourozenci Eva a Pavel
ropských Kanaďanů (působících jako trenéři) 3:4. těm mistrovství republiky Romanovi, - v soutěži krasportov
v krasobruslení a v tanci sobruslařských
na ledě, které bylo záro ních dvojic stála na nejZLOBÍ VÁS OČI?
veň jakousi kvalifikací na vyšším stupni vítězů bra
všechny letošní meziná tislavská dvojice WlachovBolí Vás hlava?
rodní podniky. V soutěži ská-Bartosiewicz, která poNoste brýle od O P T A !
mužů i žen, jakož i v ta razila skvělou jízdou fanečních párech obhájili vorisovaný pár Kubíkováprvenství ČSR dosavadní Votruba z Plzně. Nejlepší
mistři : Karol Divín z Bra- výkon předvedli Romano
vi, dvojnásobní mistři svě
ta, kteří si od poslední se
Capitol House, 109 Swanston St.
CHCETE, ABY SE VAŠE zony zlepšili i povinné
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
děti naučily hrát na kte tance. - O čtyři tituly
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
rýkoli hudební nástroj? mistrů republiky bojovalo
v Brně 71 startujících - 15
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
VOLEJTE (Melb.)
mužů, 16 žen, 26 sportov
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
51-7012
ních dvojic a 14 tanečních
V nutných případech telegraficky
A. CHROMOVSKÝ
párů.

OPTO

Listárna

Malý oznamovatel

A. K. Toronto: Díky za
výstř. — M. S. Cicero50:
Díky za inf. a výstř. —
A. š. Chicago: Díky za
vzkaz. — J. F. Linz: Díky
za lístek. — K. H. Water
loo: Díky za adresy. — L.
M. Darwin: Díky za adr.
nového odb. — S. P. Annerley: Uvěř. příště. — V.

PŘÍTEL V ČESKOSLO
VENSKU, sportovec, hle

dá slušného krajana, s
nímž by si mohl vyměňo
vat sportovní zkušenosti.
Zn. “Potápěč” do HD.

S. Rose Bay: Díky za vý
střižky. — B. A. Perth:
Díky za výstřižky. HD

- - Ve zkratce - — V těchto dnech byla uvedena v život nová me
zinárodní sportovní soutěž, Pohár evropských náro
dů, v basketbalu, ke které se přihlásili i čs. koší
káři. Ti v úterý 7. ledna zasáhli do soutěže v sále
vinohradské sokolovny v Praze, kde v dramatickém
utkání zvítězili nad Francouzi 72:69 bodům.
— K největším nadějím čs. sportu na olympijských
hrách v Tokiu patří bezpochyby gymnastka Věra
Čáslavská, která svou skvělou formu prokázala ny
ní i v mezinárodním střetnutí ČSR- Ukrajina ve
Lvově, kde v úplném olympijském víceboji doved
la porazit v současné době nejlepší sovětskou representantku Astachovovou. Po povinných sestavách
vedla v tomto utkání Astachovová nejmenším mož
ným rozdílem pěti setin bodu. V prostných zvýšila
ukrajinská gymnastka svůj náskok na 0,15. K roz
hodujícímu útoku Čáslavské došlo na kladině, kde
čs. mistryně oslnila obtížností, jistotou a zejména
výbušností a rychlostí, a její zásluhou zvítězily čs.
ženy ve Lvově nad Ukrajinkami nečekaně 379,85:
377 bodům. Cenného vítězství zde dosáhli i čs. mu
ži, kteří porazili Ukrajince dokonce 567,5:562,55,
tedy o téměř pět bodů.
— Funkcionáři západoněmecké Borussie Dortmund a
pražské Dukly se už definitivně dohodli na termí
nech. obou čtvrtfinálových zápasů Poháru evropských
mistrů v kopané. K 1. střetnutí dojde 4. března v
Praze, odveta se bude hrát přesně o dva týdny
později v Dortmundu. Nevyjde-li z těchto dvou střet
nutí vítěz, pak dojde 25. března na neutrální půdě
v Belgii k třetímu rozhodujícímu zápasu.
— Hokejisté Českých Budějovic a Spartaku Praha
Motorlet, kteří v minulých sezónách sestoupili do
2. ligy, mají letos velké šance si znovu vybojovat
účast v nejvyšší čs. hokejové soutěži. Mužstvo Č.
Budějovic vede II. ligu skupinu A s 29 body násko
kem sedmi bodů před Tatrou Smíchov a Spartak
Praha Motorlet má po 17. kole pětibodový náskok
před hokejisty Kolína. C skupinu druhé čs. ligy
vede Královopolská a na 1. místě D skupiny jsou
hokejisté Košic.
— Pěkně oslavil své 24. narozeniny Fin Veikko Kankkonen, který se stal absolutním vítězem mezinárod
ních lyžařských skokanských závodů tzv. rakouskoněmeckého turnaje čtyř můstků. Pořadí: 1. Kankkonen 867,2 b.; 2. Ygeseth (Norsko) 851,1 b.; 3. Preimel (Rakousko) 839,2 b., 4. Ivanikov (SSSR), 5.
Immonen (Finsko). V dobré formě je i čs. skokan
Dalibor Motejlek, který na 4. závodech tohoto tur
naje v rakouském Bischofshofenu obsadil páté místo,
když jeho dva technicky skvěle provedené skoky
dlouhé 97 m a 94 m byly ohodnoceny 217,1 b.
— V mezinárodní kopané došlo k dvěma velkým
překvapením: v Paříži prohrál francouzský representační team mezistátní utkání s Belgičany 1:2 a
v Alžíru zvítězilo na Nový rok Alžírsko nečekaně
nad západoněmeckou jedenáctkou zaslouženě 2:0.
— Letošní lehkoatletickou sezónu na krytých dra
hách zahájil skvěle talentovaný americký dálkař Phil
Shinnick, který v San Francisku porazil olympij
ského vítěze Bostona (7,98 m), když dosáhl 8,09 m.
Výškaři J. Thomasovi naměřili 2,16 m. - V Miami
pak zaběhl Američan Bob Hayes 100 yd za. 9,1 vt.,
čímž vyrovnal světový rekord svého krajana Franka
Budda a Kanaďana Harry Jeroma.
HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

