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Klady a stíny demokracie

Amerika v roce 1959
Karel Marx byl rozhodně blíže pravdy než jeho učedník Nikita Chruščov. Kapitalismus nemohl podle něho vydržet z mnoha důvodů, ale jeho
předpověď budoucnosti byla v principu jednoduchá a rozhodně ne bez logiky. Zánik kapitalismu v ní byl chronologicky odůvodněn.
Majitelé výrobních prostředků měli být postupem doby bohatší a bohatší,
vykořisťovaní dělníci chudší a chudší. Majetná třída měla postupně vlastnit
téměř všechno, včetně vlády a justice, a měla toho všeho bezohledně využít
k obraně svých nahromaděných zisků. Produkce by se přirozeně neustále
zvětšovala, takže by pro ni nestačily stávající trhy, protože pracující třída
by postrádala potřebnou kupní sílu.
Výsledek? Imperialistické války o nové trhy, periodické hospodářská
krize, zhroucení kapitalismu a nastolení diktatury proletariátu.
bem, než se on domníval.
V "kapitalistické" Americe nepřežil léta třicátá, protože tam postupně zmizely ty okolnosti,
s nimiž Marx kalkuloval. Vytvořením korporací nedošlo k tak velkému hromadění zisků
v tak málo rukách, jak
předpokládal. S růstem
amerických odborů, které nerevoltovaly, a l e
prosazovaly lepší podmínky pro lidi, které
Pro Chruščova jsou
reprezentovaly,
• rostla
hlavní baštou kapitalis
mu Spojené státy, a řeDemokratická
kne-li" kapitalismus, my-

Marxova kouzelná formule sice ani zdaleka nevyšla, ale za daných okolností měla / přece jenom v í c e pravdy než
Chrušžov.
Kolem roku 1900 totiž existovaly okolnosti,
které celkem ospravedlňovaly Marxovu
pro
gnosu. V roce 1959 už
dávno existovat přestaly,
ale Nikita Chruščov se
jí přesto drží.
R oz k 1 a d
kapitalismu

kupní síla dělníků. S ní
rostly i spotřební trhy.
Americké demokratické
vlády, chybující a ovlivnitelné, přece
jenom
odmítaly býti. vlastněny,
stejně j a k o
americká
justice.
Tak se v Americe vyvinul samorostlý, těžko
definovatelný
systém,
který je však v každém
případě spíše sociální
než kapitalistický. Ten
systém učinil ze Spojených států přes určité
álabinyi nejbohatší stát

Nejprve zabereme východní Evropu, potom
lidové masy v Asii. Pak obklíčíme Spojené státy, které budou poslední baštou kapitalismu.
Nebudeme muset na ni útočit. Spadne nám do
klína sama jako přezrálé ovoce.
V.I.Lenin

dvacátého století. Protože je to systém daleko
nadřazený systému komunistickému,
podílejí
se na tom bohatství občané Spojených států daleko spravedlivěji, n e ž
jak j e . tomu v Sovětském svazu a většině ostatních států.
Jestliže Sověty přesto předstihly U S A alespoň v některém směru,
dokazuje to jenom jednu věc a n i c
jiného:
Kompetentní systém nezaručuje
všestrannou
kompetentnost,
není-li
kompetentní vláda.
Komedie se
Saturnem

ZEVŠEDNĚLÉ UTRPENÍ
Kdysi jsem někde četl příhodu o skotském spisovateli, který chtěl napsat román o španělské inkvisici. Jeho hrdinou měl být udatný Skot, který upadne do krvavých spárů inkvisitorů, ale unikne a
nakonec šermuje po toledských střechách s Torquemadou.
Náš autor nechtěl napsat román ledajaký. A b y
vystihl správně atmosféru, začal sbírat historická
fakta. Ta ho přivedla k důkladnému studiu doby, o
níž běželo. Svůj román pak nikdy nenapsal a skončil jako zklamaný a světem zhrzený člověk. Objektivní historie mu totiž odhalila _ nečekané věci. Zjistil, že by jeho skotský hrdina nebyl býval ve Španělsku ve větším nebezpečí než v rodném Skotsku.
Svěráky,skřipce, španělské b o t y a hořící hranice
nebyly ani vynálezem ani monopolem inkvisice. Byly legálním pomocníkem justice celého tehdejšího
"civilisovaného" světa. Jeho hrdina by byl býval >upálen stejně jistě v Anglii jako ve Španělsku, kdyby
se byl odvážil popřít existenci posmrtného života.
Rozdíl byl jenom v tom, že oběť inkvisice mohla odvolat své bludy a jít svou cestou. Oběť anglického
práva hořela v každém případě.
Proč náš spisovatel nenapsal svůj román? Jeho
výzkum přece nepřinesl nic, co by učinilo nenáviděnou inkvisici lepší, než se domníval. Kde viděl předtím tmu, byla pořád tma. Jenom jedno se změnilo:
ztratil se mu kontrast. Kde dříve viděl jenom světlo, ukázaly se temné stíny. Najednou bylo té tmy tolik, že přestala být zajímavá.
Ale tak už to chodí na světě. Jedna vražda je zajímavá, jedna mučírna je senzace. Tisíce a milióny
vražd, mamutí mučírny koncentračních táborů a
nedozírné hladomorny Ukrajiny už tak zajímavé
nejsou. Jedno utrpení vzbuzuje soucit a lítost. Stovky, tisíce a milióny utrpení už tolik lítosti nevzbudí. Množství znamená všednost. V množství zevšední i vraždy a utrpení.

Značná část světa považuje d n e s Sovětský
svaz za rovnocenného,
ne-li nadřazeného soupeře Spojených
států
jedině vzhledem k jeho
V Melbourne došlo y těchto dnech k dvěma pronespornému náskoku na
tichůdným podnikům. Jeden, tak zvaný "mírový kon(Pokračování na str. 2) gres ".napomáhá vědomky i • nevědomky k dalšímu
zevšednění utrpení a svým dílem dopomůže i k jeho pokračování. Jeho motem je, že lidé chtějí mír.
infiltrace zmařila komunistické plány
Organisují jej. a spolupracují na něm lidé dvojíslí Spojené státy. T y dva
ho druhu. Jedni, ti v pozadí, patří k pravým původpojmy se mu kryjí. T o
cům výroby masového utrpení našeho "osvíceného"
století. Druzí, jejichž hlavy jsme viděli v stránkoneznamená v zásadě nic
Válka až do úplného zničení mezi komunismem a kapitalismem je nevy- vých inzerátech kongresu, patří k lidem, pro n ě ž
jiného, než že horlí prohnutelná.
Dnes ještě nejsme tolik silni, abychom mohli útočit. Naším úmy- možná příliš mnoho utrpení ztratilo hrůzu utrpení
ti něčemu, co už dávno
slem
je
uspat
Ameriku nejmocnějším mírovým hnutím, jaké kdy bylo uspo- jednotlivého. Každý z nich povstane na obranu čloneexistuje, neboť Marx
věka křivě nařčeného. Každý z nich se. ozve na ose t a k docela nemýlil. řádáno. Poskytneme neslýchané ústupky.
branu člověka nevinně uvězněného. Všichni si však
Kapitalistické "země, dekadentní a pitomé, budou s radostí spolupracovat jsou ochotni sednout ve jménu míru za jeden stůl
Kapitalismus
opravdu
nevydržel, i když sešel na své vlastní zkáze. Uvítají další příležitost spřátelit se s námi, ale jakmile s žalářníky a katy jedné poloviny světa.
Jaká je to logika spravedlnosti? Je to logika, ktese světa jiným způso- jejich bdělost ochabne, rozdrtíme je zaťatou pěstí.
rá říká:"Třeste se před hrůzami, které ještě nenaVídeňský mírový fes- staly, ale nevšímejte si hrůz, které jsou mezi námi
Takhle
prorokoval
mládeže
skončil už 40 let! Třikrát fuj policii, která nás nevinně obpřed téměř třiceti lety tival
Dimitrij Manuilskij, je- pro komunisty fiaskem. viňuje z komunismu, ale přehlížejte policii, která
den z vedoucích sovět- Ještě je příliš brzo mě- posílá nevinné milióny do koncentráků a na šibenice!"
ské páté kolony ve Spo- řit klady a zápory melProfesor Jaroslav Heyrovský je první ČechosloAby takovouto "logiku" postavili nějak na nohy,
bournského
mírového
vák, který obdržel Nobelovu cenu. Prof. Heyrovský jených národech.
k tomu organizátoři kongresu potřebují jména, ktesjezdu.
je dnes ředitelem polarografického ústavu při Česrá oslňují. Z místních veličin se jim vytratila jedna
Vcelku se jeho prokoslovenské akademii věd. Narodil s e 20. prosince
Můžeme však bezpeč- po druhé, ale z Anglie přijel J.B. Priestíey a z Aroctví
naplňuje.
Svobod1890, studoval na pražské Kartově universitě a na
ně říci, že jeho komu- meriky nositel Nobelovy ceny profesor Pauling.
Londýnské universitní ¡koleji. Nobelova cena b y l a ný svět stále ještě věří,
Na recepci, kterou na jeho počest uspořádal "Žinističtí
manažéři budou
mu udělena Královskou švédskou akademií věd 26. ž e je možno člověku,
dovský výbor pro potírání fašismu" (rudá odrůda fas jeho průběhem i v ý- šismu do toho potírání zřejmě nespadá),řekl proí.
října tr. za vědeckou práci v chemii.
který si přeje žít v mísledky pramálo spoko- Pauling, že žijeme v krásném světě, j e h o ž krásu
Nobelovu cenu dostal za vynález tak zvaného poru, žít v míru s cizím
tnaří jenom existence jaderných bomb.
larografu, jehož první prototyp postavil Heyrovský
jeni.
v roce 1925 ve spolupráci se svým japonským žákem člověkem, jemuž i samo
Jak krásný je svět prof. Paulinga i bez jaderných
N e j e n že byly v MelMasuz Šitakou. Dnešní Heyrovského polarograf kres- slovo " m í r " j e zbraní
bourne dva mírové sjez- pum, o tom zase mluví druhý podnik, který právě
lí'křivky závislosti intensity elektrického proudu ve válce.
probíhá v Melbourne. Jeho mottem je, že lidé chtějí
dy, z nichž pouze jeden mír a svobodu. Jeho hlavní částí je výstava, pořána napětí při elektroanalýse na kapkové elektrodě.
Profesor Heyrovský platí za zakladatele elektroA l e od nedávné doby byl kontrolován komu- daná Shromážděním porobených evropských nárochemie,odvětví chemie,které umožňuje rychlý a přemůžeme zaznamenat jis- nistickou stranou. Ne- dů, nazvaná "Sovětské imperium:1917-58."
sný rozboř chemických sloučenin, udávající přesné
Ta výstava nám připomněla, že prof. Pauling mluté známky-, které svědčí jen že dvě místní hlavsložení té které látky. ,
ní hvězdy tohoto k o n - vil o krásách našeho světa jenom tři roky po tom.
o
tom,
že
dnešní
sovětPolarografie se dnes běžně používá v chemii, poco komunistické tanky masakrovaly v ulicích BudaOlip- pešti tisíce Maďarů; jenom tři roky po tom, co koofensiva gresu, profesoři
travinářství, farmakologii, cukrovarnictví, geologii, sjk á mírová
hutnictví a v lékařství.
svobodné lidi neuspává, hant a Stout, odřekly munistické kulomety střílely do Poláků v Poznani;
D n e s se zabývá Heyrovský novým problémem: nýbrž probouzí.
(Pokračování na str. 2) jenom o něco déle, co komunistické tanky zahájily
palbu do Němců východního Berlína
oscilografickou polarografií, která má umožnit automatickou kontrolu výrobních procesů v chemickém
J.B. Priestíey řekl při příjezdu do Melbourne, že
(průmyslu, hutnictví a v energetice.
Published by Fr. Váňa,
ise bez těchto komunistů nedá o míru mluvit. Když
8 Moorhouse St., Richmond E. 1, Vic.
Macmillan a Eisenhower, proč ne on? Možná, že je
Jaroslav Heyrovský se stal universitním profesoto věc názoru. Možná také, že i Priestíey chtěl kdyrem ve věku 36 let. V r o c e 1934 byl na zájezdu v
Printers: Bussau & Co.,
si napsat román o temnu komunismu. A možná taSovětském svazu, kde také v roce 1937 vyšla j e h o
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
ké, že i na něho bylo toho temna mnoho.
-kwučebnice polarografie.
PNIVČ

N a mírovém sjezdu

Nobelova cena
profesoru Heyrovskému
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Amerika v roce 1959
(Pokračování se str. 1)
cestě do vesmíru. Jak k
němu vůbec mohlo dojít? Jenom tak, že jedna v l á d a ocenila všestranný význam pronikáni do vesmíru daleko
dříve, než vláda druhá.
Američané měli všechny
podmínky k tomu, aby
nechali Sověty i v raketovém výzkumu daleko
za sebou. Teprve první
ruský Sputník j e však
probudil ze spánku a to
ještě na polovic, jak dokazuje aféra s Braunovým Saturnem.
Raketa Saturn, která
je prý ža tím. největší americkou nadějí na vyrovnání sovětského náskoku, j e pořád ještě jenom na rýsovacím prkně. V o n Braun ji navfhl
již v době prvního Sputníka, ale
Washington
nejevil zájem. Sputník č.
3 pohnul mrtvou vodou.
Pentagon dál pokyn k
zahájní príce, k t e r á
však byla obratem zastavena pro "nákladnost"
podniku. Po delší přestávce se podařilo několika předvídavějším lidem uvést "program Saturn" znovu do chodu,
jenom aby znovu zasáhlo příslušné oddělení
ministerstva ' obrany s
poukazem, že prý Saturn
n e m á jasný vojenský
význam.

načil za předčasné zpráRepublikáni t o mají
vy, že maji být práce celkem jednoduché. Jena něm nějak urychleny. jich volba je soustředěZdlouhavost,
neroz- na na.- Eiserihowei . záhodnost a úřední šiml stupce Nixona a n e wjsou slabinou každé de- yorského guvernéra Rocmokracie. N a schopnos- kefellera. Z demokratů
ti vlády záleží, aby pře- se vypravila p o presiklenula slabiny a využila dentské stopě hned celá\
výhod, které slabé strán- smečka. V e d e j i senátor
ky demokratického vlá- Kennedy, který " se ale
v
protesdního systému
daleko "prohřešil"
tantské Americe tím, že
převyšují.
je katolík. V patách za
RuB demokracie
ním
pádí 'kandidáti"
Zatím co jsou zraky Humphrey
a Symingsovětských politiků upře- ton. V pozadí ční zdánny na měsíc, zraky je- livě nezúčastněná posjich
politiků-protějšků tava dvojnásobného exv U S A jsou upřeny na kandidáta Stevensona.
Bílý dům. Celý rok nás
Nakonec by nepřekvadělí od amerických pre- pilo, kdyby právě Stesidentských voleb, a l e venson dostal znovu deněkdy se zdá, že jsou mokratickou kandidatuAmeričani už teď příliš ru. Protj n ě m u mluví
zaneprázdněni, než aby jeho d v a
nepodařené
se věnovali vedení stu- pokusy, pro něj j e h o
dené války.
nesporné
schopnosti.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Konec konců,,. prohrané
volby neznamenají neschopnost a vyhrané nezaručují schopnost. Dvakrát úspěšný kandidát
Eisenhower nebyl, z širšího hlediska, president
právě
nejúspěšnější.
Dvakrát ne úspěšný kandidát Stevenson má, zdá
se, předpoklady presidenta úspěšného.
N e ž k t o m u všemu
dojde, n e b o nedojde,
hodně vody uplyne pod
mostem.V každém případě se však dá říci, že
se americké presidentské volby stávají jednou
z velkých přítěží demokracie. Je jistě na uváženou, může-li s i stát,
který dnes vede svobodn ý svět, dovolit každý
čtvrtý rok dovolenou od
všeho
ostatního,
aby
zvolil presidenta.
-kw-

Na mírovém sjezdu
(Pokračováni se str. 1)
protektorství ještě před
zahájením.
Hlavním rysem melbournského sjezdu však
byla skutečnost, že i delegáti na komunistickém
sjezdu neváhali
klepnout přes prsty komunistické
propagandisty
všude tam, kde to bolelo
nejvíc.

da Russella hlavním exponentem pacjfistického
-podle našeho
názoru
ppraženecké-ho - mezinárodního hnutí.
' Priestíey měl v zásobě
mnoho nelaskavých slovná adresu australské vlády, která se snažila cdradit-a nakonec odradilaaustralské vědce od účasti-na kongresu.

Anglický spisovatel J.
Neváhal však také odAby
bylo
jasno, na B.Priestley byl pozván
soudit diskriminační snaSaturnu se už zase pra- na sjezd především pro-'
hy komunistů, kteří se
cuje, ale Wahington oz- to, že je vedle Bertran- snažili omezit znění jednotlivých mírových resolucí, jako tomu bylo
v případě resoluce, podané maďarským exulantským novinářem Tiborem Mérayem, která
PRE Z A S M A T I E
se zasazovala o propuN o v ý prisťahovalec vyhladá starousedlíka, a
štění vězněných maďaržiada o výpomoc sto dolárov. Starousedlík mu
ských spisovatelů.
odmietne: Počujts, veďja Vás nepoznám. N a
Vážnou ránu prestyži
to prisťahovalec Martin odvětí: V e ď právě
sjezciu zasadilo také spopreto, lebó kto ma pozná mi vobec nepožičia....
lečné prohlášení 80 de-

Naše rovy

Nehovoř, z Teba sa stal naraz spisovatel? Vidím Ťa, že tak často píšeš.-To nie, ale píšem
každý týždeň nie kolko razy tetičke do Ameriky. Som dlhý čas bez práce a žiadam od nej
nějaké peniaze....
Učitel dal otázku žiakom: Aký bude murín,
keď sa okúpe v mlieku?-Istý chytráčik odpovie=
Bude biely. Rozumnější žiak ho opraví a vraví:
Hlúposť, murín zostan® v|ždy čierny.-A učitel
pohotové ich uvádza na správnu cestu: Nezabudnite, že keď sa murín okúpe v tnlieku, bude mokrý.
*
Sudca: Počuíi ste to na vlastně uši, ž e obžalovaný povedal žalobníkovi, že je trojakým zverom v jednej osobě a to mulica, koťuha a ťava?--Svedok: Áno, je a rnožem to aj přísahou
potvrdit'.
Slovenský hlas,15 srpna 1959, Toronto, Kanada.

legátů, které odsoudilo
komunistické
zákulisní
triky v průběhu sjezdu.
Plénum sjezdu p a k
odhlasovalo
jednohlasČESKÉ

ně resoluci, v níž sjezd
žádá:
1. okamžitý zákaz pokusů s jadernými zbraněmi,
2. připuštění Rudé Číny
do Spojených
národů,
3. odsuzuje jakékoli porušení
mezinárodního
míru,
4. doporučuje svobodný
styk kulturních, vědeckých, průmyslových a
sportovních
osobností,
5. žádá odstranění cestovních potíží ve styku mezi jednotlivými zeměmi,
6. vítá rozhovory hlav
států.
Hlavní vadou resoluce ovšem je, že je tak
nerealistická, že zůstane
pravděpodobně zase jen
resoluci v řadě jiných
mírových resoluci.
Po ' této stránce
byl
melbournský sjezd zklamáním pro obě strany.
Komunistům bylo zabráněno alespoň v t o m ,
přeměnit
mezinárodní
fórum v komunistickou
manifestaci.

OCHOTNICKÉ

DIVADLO V

POZOR!
N O V Á ADRESA!
2. poschodí
6 A Elizabeth St.
Melbourne - City
Telefon MF 3256

O p t i c a l Service
Aukce

drůbeže

každý čtvrtek a sobotu ve 2 hod. odp.
796

High

Street, Thornbury,

Vic.

T e l e f o n 44 6391
Spojení elektrikou, zastávka č. 41
Velký výběr drůbeže za nejnižší ceny
Tamtéž
PRODEJ

denně

NOVÉHO

I

POUŽITÉHO

NÁBYTKU

\

ZE DNE NA DE
1.11. Ve Stanleyville v
Belgickém Kongu bylo za
demonstrací zabito 26 domorodců. Chruščov projevil v řeči před Nejvyš,ším sovětem lítos'. n,ad
pohraničními spory mezi Indii a komunistickou
Čínou.
3.11. Maroko předložilo
Spojeným n,árodům resoluci, ve které se žádá.
aby Francie upustila od
plánovaného zkoušení atomové bomby na Sahaře. Francie odpověděla,
že zastaví zkoušení atomových zbraní, jakmile
se Velká Britanie, SSSR
a USA shodnou na odzbrojení.
4.11.Ben-Gurionova socialistická
strana
Mapai
po čtvrté vyhrála izraelské volby.
V Panamě se konaly protiamerické demonstrace.
—Izrael předložil Spojeným národům stížnost,
ve které • se tvrdí, že egyptská stíhací letadla
Sjezd sám však nepřiblížil 'skutečný mír ani
o krok. Dokázal jenoir
že studená válka je studenou skutečností, která
věje i na tribuně "mírových" manifestací.
vm
MELBOURNE

pořádá v sobotu 5.prosince 1959 v 8 hod. večer

MIKULÁŠSKOU

Přijímáme objedíávky také poštou

ZÁBAVU

V ST. M I C H A E L H A L L , B R O U G H A M ST., N O R T H M E L B O U R N E
hudba — tanec — pestrá vložka. — občerstvení — likérová licence
Reservování stolů — B M 5618 (Vozábal).
Rozdávání dárků za účasti Mikuláše
Dárky se přijímají 1 hodinu před začátkem nebo na adrese".
26 Moore St.Sth. Yarra, tel. BM 5618 Vozábal).Tamtéž reservování stolů
SPOJENI:elektrikou z Elizabeth St. číslo 49,50,51,52,54,55,58 a59 zast. č.19

typu Mig přeletěla izraels k é hranice. Židovské
stíhačky prý je zahnaly
zpět.
—Indická vláda předložila čínským komunistům
notu, v e které se žádá
evakuace komunistických
vojáků z indického území.
6.11. Generální tajemník
N A T O Spaak jednal v
Anglii s č l e n y britské
vlády.
9.11. Ministerský předseda komunistické Č í n y
Čou En - laj poslal indickému. ministerskému předsedovi d o p i s , ve kterém se navrhuje, aby obě země stáhly s v é armády 12 mil.
10.11. V Sudanu byl pokus o puč.
—V jihoafrickém městě
Paarl se konaly demonstrace n a protest proti
vládě, která poslala d o
exilu odborovou pracovnici Mafekengovou, matku 11 dětí.
—Zvláštní politický výbor shromáždění Spojených národů schválil resoluci, která
odsuzuje
jihoafrickou rasovou politiku.
11.11. Ministerský předseda Sukarno zahájil konferenci ministrů s t á t ů
zúčastněných na Colombském plánu.
PRVOTŘÍDNÍ •
česká i jiná. evropská
jídla
BARCLAY
' RESTAURANT
3 22 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775
Otevřeno celý týden
Jd 11.30 do 8h, večej

Vyrovnejte laskavě
PŘEDPLATNÉ
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Ve věku 58 let zemřel
valašský
malíř
Jan
Kobzáií.
—V prvním pol.oletí 1959
zůstal košický kraj státu
dlužen přes dva milióny
litrů mléka.
— V místnostech bývalé
kavárny Lloyd a restaurace Kryštof v Praze na
Příkopech bude otevřena
ruská restaurace Moskva.
—Podle usnesení ústředního výboru KSČ má do
roku 1965 vzrůst podíl
strojírenství n a celkové
výrobě průmyslu z dosavadních 30 na 36%. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cile má být
důsledné zavedení dvousměnného . provozu.
— V říjnu byly dány do
výprodeje za snížené ceny některé druhy konfekce, které se už nevyrábějí (dámské
vlněné
šaty za 115-150 Kčs místo 200 až 300 Kčs, vlněné
kostýmy a sukně, pánské
svrchníky a obleky z a
125-325 Kčs místo 215540 Kčs).
—Pražské Realistické divadlo uvedlo novou hru
Oldřicha Daňka "Pohled
do očí". J e t o agitka o
"každodenním hrdinství"
dětí bývalých Španěláků
a jiných komunistických
harcovníků.
—Krajský soud v Praze
vynesl t ě ž k é rozsudky
nad skupinou 36 osob.
které podle obžaloby zneužívaly vymožeností zdravotnické a sociální péče.
uznávaly na základě falšovaných dokladů a za
úplatek zdravé l i d i za
nemocné nebo invalidní
a prováděly jiné podvody
Dr. František Polák dostal 18 let, dr. Eduard Kudrnka 10, Eduard Vondruška 11, Jan Frýdl 14.
Dr. Miloslav Kučera, Karel Vycpálek a Vladimír
Malý po 6 letech a další
od 6 měsíců do 5 let.
—Ne schůzi čs; vlády bylo jednáno o neuspokojivém plnění plánu na rok
1959, zvláště v metalurgickém,
chemickém a

strojírenském průmyslu.
Zaostává i sklizeň brambor, řepy a výkup pra¡sat. Bylo konstatováno,
že vázne zásobování obyvatelstva spotřebním zbožím, textiliemi a obuví.
Má být rovněž "zabezpečena práce žactva ve
výrobě."
—V Praze byla zahájena
výstava "lO.let Německé
demokratické republiky".
Byla slavnostně zahájena
ve Smetanově síni, kde
byla slavnostním řečníkem L. Jankovcová. Za
východoněmeckou vládu
b y l přítomen vyslanec
G.Stibi, za ÚV KSČ Vla dimír Koucký.
— V Bedihošti u Prostějova bylo' objeveno slovanské" pohřebiště z 10.-11.
století. Prozatím bylo odkryto 18 hrobů a byly
nalezeny mince z dob uherského krále Ondřeje
(kolem roku 1050).
—Do Československa přijela brazilská obchodní
delegace, kterou vede poslanec "Guimares. Pětičlpnná delegace poslanců
přijela také z Uruguay.
— V Československu bude
instalována výstava
UNESCO nazvaná "Zemé
jako planeta". První exponáty došly už z Anglie do Plzně.
—Z Kladna a Mostu se
zavádí do Plzně plynové
potrubí.
—Do prodeje bylo dáno
nové vydání "Dějin Komunistické strany Sovětského svazu". Prodává
se v českém i slovenském
překladu.
—Francouzský
dramatik
.G.Soria se účastnil premiéry své hry "Cizinka
na ostrově" v pražském
Komorním divadle.
— V Jungmanově ulici v
Praze byl otevřen salon
"Péče o pleť" (pro muže
i ženy). Jednou týdně
tam ordinuje lékař-kosmetik.
— V druhé polovině října
bylo na Slovensku 2.684
jednotných zemědělských
družstev s 1.703.000 hek-

PROCESY A ROZSUDKY
—Býalý zaměstnanec n.p.Závody A.Zápotockého v Jaroměři stavitel Zemánek byl odsouzen na 9 a půl roku žaláře, protože prý bylo v
jeho bytě nalezeno: 10 spořitelních knížek, pornografické fotografie, automatická pistole.
—Účetní Drnovská z restaurace Pelikán v Praze
na Příkopech zpronevěřila 140.000 Kčs a byla
odsouzena na 8 l e t žaláře. Vedoucí podniku
Maxa, který "měl neomezenou důvěru" ve
svou účetní, vyvázl s trestem 10 měsíců.
—18 měsíců žaláře dostal "bulač" František Krzák z dolu Petr Bezruč, protože prokázal "vlažný postoj k socialismu".
— N a 6 a půl roku byl odsouzen účetní Masného průmyslu Cyprián Ťažký ze Spišské Nové
Vsi.Zpronevěřil prý po r e v i s i v p o d n i k u
36.000 Kčs.
—Antonín Rybanský z Chomutova byl napaden
Rudým právem, protože se prý pesimisticky vyjadřoval o "zvyšování životní úrovně" v Česko,
slovensku.
— T ý ž časopis se přimlouvá, aby b y l postaven
před lidový soud v e d o u c í závodní jídelny v
pardubickém Chemoprojektu Josef Růžička,
který prý "šidí strávníky".
Č

tarů orné půdy. Kolchozy jsou v 11.799 obcích.
V téže době bylo v celé
republice 12.509 jednotných zemědělských družstev s 954.196. členy a s
ornou plochou 4,691.457
hektarů.
—Při automobilové havárií u .Dobříše zahynul televisní režisér Jiří Jungwirth. Při havárii byli
dále zraněni: rozhlasový
zpěvák Josef Zima, zpěvačka Judita Čeřovská a
zaměstnankyně
televise
Aiena Pánková..
—Profesor neurologie na
Karlově universitě v Praze prof. Jan Šebek zemřel ve věku 64 let.
—Za pět dní po ilegálním
přchodu čs. hranic do Rakouska s e vrátil zpátky
družstevník Jindřich Teplý z Hnánic na Znojemsku.
—Ne svobodu byl propuštěn americký voják J.R.
Kennedy, odsouzený loni
v srpnu na 14 měsíců pro
nedovolené překročení čs.
hranic. Jiný voják,C.Youngert, odsouzený pro
týž přestupek na 10 měsíců. byl propuštěn letos
v červnu.
—V Litoměřicích b y l o
dáno do provozu n o v ě
nádraží.
—V Liberci s e konala
mezinárodní
přehlídka
psů. Zúčastnilo se 150 zahraničních účastníků z
13 zemi.
—Náměstek předsedy Národního shromáždění dr.
Dionysius Polanský (za
lidovou stranu), dožil se
65 let.
—Československé rozhlasové stanice vysílají nyní střídavě zprávy každou hodinu na všech okruzích. Zvýšil se počet
vysílání v cizích řečech.
—V Československu j e
prý nyní 425.000 televisních aparátů.
—Na Londýnském filmovém festivalu Ijyl uveden
loutkový film Jiřího Trnky "Sen noci svatojanské".
—Známý československý
violoncellista Miloš Sádlo odjel do Spojených států. Bude koncertovat v
New Yorku, Washingtonu a Indianapollis, a bude také dva měsíce vyučovat na universitě státu
lndiana.
—Ministr zahraničí - Václav David přijal v oficie 1 n í audienci iráckou
vládní delegaci, vedenou
zástupcem šéfa štábu armády brigádníkem A 1 i
Galib Azizem.
—V roce 1960 se zvětší
obchod s Tunisem o 23%.
Československo
doveze
železnou rudu, fosfáty a
zemědělsk'é výrobky,^ vyveze stroje a spotřební
zboží.
—Technické museum v
Praze začalo pravidelně
p,romítat populárně vědecké filmy
na filmových večerech
jednou
týdně. První program se
jmenuje
"Nekonečný
vesmír".
— V Rio de Janeiro byla
portugalsky vydána "Babička" Boženy Němcové.
Tím dosahují překlady
"Babičky" počtu 20.
J.L. /Č/PNL
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Vysoké
cíle - neznámé zdroje
Z

projevu předsedy Státního

plánovacího úřadu O.Šimůnka

Říjnové číslo anglicky psaného časopisu Trends In Cáptive Czechoslovakia (Londýn) uveřejnilo některé výtažky z projevu předsedy Státního plánovacího úřadu O.Šimůnka, který byl otištěn v Rudém právu dne 29.září 1959.
Trends zjišťují, že je "těžko si představit, jak tak velký program průmyslového rozvoje v československých zemích může být proveden".
Šimůnkův projev před
ústředním výborem Komunistické strany Československa stěží zakryl
obavy a nejistoty, které
v hloubi d u š e chovají
plánovatelé třetí československé pětiletky.
V jedné části své řeči se Šimůnek zabýval
problémy
československého strojírenství, které už v dnešním rozsahu pokulhává za plánem,
a jmenovitě jeho nedo-statky a nedostatečnou
kvalitou jeho výrobků.

průmyslové výroby..."
Šimůnek -také připustil, že je zatím pochybné, jestli s e plánované
zvýšení výroby dá provést jen zvýšenou automatisací a mechanisací
výrobního procesu:"
zvýšení výrobní produkce nemůže být ve velké
míře zajištěno výrobními investicemi..."
Jediný lék, který mají
po ruce plánovatelé třetí pětiletky, spočívá v e
zvýšení pracovního výkonů
československého
Trends I n
Captive dělnictva :
Czechoslovakia
zdůra"Socialistická
společzňují, že úkoly třetí pě- nost může plně rozvitiletky těžko budou mo- nout tvořivé síly a inici být provedeny
b e z ciativu lidových mas.."
rozsáhlých
strukturálK
populární
otázce
ních změn v českosloven- snížení počtu pracovních
ském průmyslu. T y t o hodin měl pak Šimůnek
změny pak spíš způsobí tento obezřelý dodatek:
zmatek
než zvýšení
"Považujeme zkráceni
průmyslové výroby.
pracovního týdne za jeSám Šimůnek ve svém den z důležitých c í l ů
projevu přiznal, že. tepr- třetí pětiletky. Jeho usve "během přípravných kutečnění bude záležet
prací k třetí pětiletce... n a výrobních podmínbudou objeveny dosud k á c h, vytvořených v
neznámé reservy, z nichž jednotlivých závodech."
bude možno čerpat sílu
Dodal dále, ž e prok rychlejšímu
rozvoji duktivita práce na hoPo

Chruščovově

návštěvě

ve

d i n u se musí rychle
zvětšit, aby bylo možno
snížit počet pracovních
dnů.
V otázce zvýšení výroby spotřebního zboží
byl Šimůnek ještě záhadnější než v otázce kratší pracovní doby. Poukázal na to, že "fondy,
určené pro výrobu spotřebního zboží, nepostačí k úplné mechanisací
do roku 1965 a proto
zbude ještě mnoho vykonat po roce 1965..."
Z d á se nám, že se už
rýsuje hlavní aspekt třetí pětiletky. Komunist i č t í národohospodáři
nenašli nějakou ncvou
formuli k zvýšení
čs.
průmyslové produkce.
třetí pětiletce bude
musit
československý
dělník pracovat rychleji,
lépe a za- stejnou mzdu,
za jakou pracoval předtím, zatím co její cíle zůstanou vysoce nejisté:jak
zvýšení životní úrovně
(o 45% proti hladině z
roku 1957),tak snížení
cen a k r a t š í pracovní
doba.

Spojených

státech

Konec 'Dullesovy éry'
Československý zpravodaj z 28.října si ocitoval
zahraničně-politického komentátora Rudého práva
se pokusil shrnout politickou ž e ň Chruščovovy
státech.
Podle názoru česko- demokracie",jednak "eslovenských
komunistů xistence štvavé vysílačky
nastal v americké zahra- Svobodná Evropa".
niční politice " k o n e c
A l e komunisté se utěDullesovy éry", "ban- šují: "Četné okolnosti, a
k r o t politiky z posice především souhlas s přísíly".
mým jednáním na nej. Komunistům však stá- vyšší úrovni s e Sovětle vadí pozůstatky této ským svazem naznačují,
kapitoly americké politi- že nastupující změny ma
ky: jednak "postoj ame- jí širší základnu, ž e se
rické zahraniční politi- neomezují a nemohou
ky vůči zemím lidové omezovat jenom na státB L Í Ž Í SE V Á N O C E — S V Á T K Y

několik výroků z článku
Jiřího Hochmana, který
návštěvy ve Spojených
ní department U S A .
Především
zaslouží
pozornost už sám president Eisenhower,
jehož souhlas s Dullesov o u politikou se už v
minulosti považoval za
sporný, a který dnes vystupuje mnohem aktivněji na poli zahraniční
politiky než za Dullesovy éry...
(Pokračování na str. 6.)
MÍRU !

Nejen národy touží po míru, ale t,éž Vaše rodina
touží po klidné a spokojené budoucnosti!
Zajistěte si svoji budoucnost,
zajistěte bezstarostnou budoucnost své rodině,
uzavřením
Ž I V O T N Í H O

POJIŠTĚNÍ

Odborně Vám poradí a veškerá pojištění uzavře
P O J I Š Ť O V A C Í S L U Ž B A R. C. K U G L E R , A . L . U . A .
958 N E P E A N

HIGHWAY,

MOORABBIN,

Volejte česky či slovensky (Melb.) X L 2421

S. 20.

H L A S
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Kam míří Chruščov
Salvador de Madariaga
"Proč si myslíte, že je Chruščov tak rozhodnut
•prosadit svoji konferenci na nejvyšší ůrovní?"Tuto
otázku kladou přátelsky Američané každému evropskému návštěvníku, možná z naivnosti, možná že
-Mi ze zdvořilosti.
Na to je odpověď:"Možná proto, že komunisté-i
i to zní nepravděpodobně-přikládají morálním
.«.o viiiiy n a s a m ¿a^aa.'itvítyž se p a k p o
_c to slovech objeví na amerických tvářích tázavý
v yraz, zaémi jim vykládat:
ojvě.ští viáucově zcela určitě vědí, že jejich nejvěiším a nejzatvrzelejším odpůrcem je solidní blok
východoevropských národů, který j e n s námahou
udržují ve své moci. Chvěla se jím už půda pod nohama ve východním Berlíně, Poznani a v Maďarsku.
Nemine den, aby se nemusili obávat dalšího výbuchu, který pokládají za jistý, kdyby v Evropě někdy
vypukla válka.
Podzemní láva ve východní Evropě se na ně valí
hned dvěma proudy: v míru se může provalit kdykoli a v případě válečného konfliktu způsobí jejich
zničení. Je tedy hlavním cílem Chruščovovým líři
vodu na doutnající oheň odporu."
Zvědavé americké oči se
pojednou začnou dívat
vážně a ustrašeně, zatím co jejich host pokračuje:

V
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Proč mlčíme
o tom, jak žije lid ?

Literárních novinách se ptá
komunistický spisovatel:

Myslím,...že máme strach o některých věcech psát. Někdo se bojí více, ka:"Jaký tu máte život?"
jiný méně. Myslím, že každá reportáž bude tím lepší, čím větší vyvolá po- A ten hned spustil:
lemiku. Pokud jsme měli polemiký, b y l y t o většinou polemiky literární.
Údernický duch
Proč není možno polemizovat o problémech v závodech, proč polemizuje"Jaký tu máte život?
me jen o literatuře?Myslím, že reportáž má pobouřit lidi pro nebo proti,
Čtyřikrát do týdne kino.
vyvolat polemiku...
T o je všechno. Sokolov
Tak zahájil komunis- k tomu, že nás soudruh s pěknými kresbami a á Karlovy Vary, tam nemůžeme, potože nejbližtický spisovatel Vašek Sergej Machonin záso- textem:
Káňa v Literárních no- bil řadou drobných žánší zpáteční spojení je
vinách diskuzi o tom, jak rů ze "života pracujících S A M Y D O P Y T L O ráno.
má vypadat zajímavá re- na Sokolovsku".
Hospoda
tamhle u
NENALEZOU !
portáž. Postěžoval si na
šraňků a klub-ten neJako když stavěli
proto všichni v sobotu
nudu v současném česa v neděli na Národ- funguje... Z á j e z d y (hepyramidy
koslovenském tisku a nareckých souborů-p.r.) z
ní směnu na
značil, že by se reportáN a náměstí v KrasliPrahy si nemůžeme dože měly psát o životě, cích nabírá lžíce bagru P O M O C P Ř I V Y B Í - volit-3.500 Kčs, z toho
jaký skutečně je, bez pří- zbytky zbourané, baraR Á N Í BRAMBOR!
870 populárnímu herci
kras a bez "hledisek".
bizny. Je nenasytná, vyza jeden večer je na nás
U plakátu se zastavu- moc.
J e š t ě ostřeji sé za čištěného prostoru přije hajný, mohutný chlap
pravdivou reportáž pos- bývá.
Česká televise se t u
tavil literární kritik MiZ a výkladem nového v lesáckém klobouku a nechytí. Když není člolan Jungmann. Prohlá- potravinového
obchodu světlezelených rajtkách. věk utahaný, přečte si
sil, že je nutno psát fak- je vystaven v perspek- Osvětář se dobromyslně knížku a poslechne si ráta, i když jsou často hoř- tivě provedený projekt ptá:
dio. A l e kdy to je....Kdeká.
budoucí úpravy náměstí.
" T a k . co, půjdeš?"
pak, odtud b y člověk

"Chruščov bude na tom nejlépe, když docílí toho,
aby západní státníci sami obstarali, práci s hašením
požáru. Pozorujete-li věci jen povrchně, zdá se tohle zcela n e m o ž n é , ale v e skutečnosti je to docelasnadné.
Západní státníci totiž nejsou ve svých názorech
jednotni, nikoli jen co se týče národnostních zájmů,
ale-což je mnohem horší-uvnitř svých vlastních národů. Jsou rozděleni na ty, kdo právě třímají kormidlo státu, a na. ty, kdo stojí mimo. A velmi často se
stává, že se vládní oposici podaří přesvědčit valnou
část veřejného mínění, že se ti u kormidla nedosta"Alespoň tolik svobody"
tečně starají o věc " m í r u " .

D o dvou let tu bude
stát kulturní dům a velký obytný dům se samoobsluhou. Lidé postávají
před pěkným výkresem
a někdo říká:
"Jenom aby to netrvalo zase čtyři roky jako
to kino."

"Je

to

placený?"

nejradši utek!"

Kde kvete kultura
" T o víš, extra pro tebe. Dobrovolná práce,
Další drobty informachlapče. Ž e jo. Soudru- cí sebral Machonin z
hu! Z a d a r m o ! "
různých pramenů, a l e
" K d y b y mi t o řekl všechny s e vzájemně
pěkdo mladší, tak h o podporují:
praštím. V hospodě mi
"Kluk mi říká:"Táto,
nedají zadarmo ani knekup mi televisor, který
Úcta k stáří
dlík!"
mluví česky!"
Bělovlasý vedoucí osN a cestě z Kraslic do
" N e n í si kam jít zaDiskuze o reportáži se větové besedy upevňuje Sokolova zeptal se re- tancovat!"
zúčastnilo mnoho jiných na nároží velký plakát portér Machonin rolní- (Pokračování na str. 6.)
spisovatelů a novinářů,
a téměř ze všech příspěvků vyznívala touha
p o
alespoň
omezené
Americký ministr pošt Arthur E.Summerfield oznámil 28.října, v den 41.
S tímto úspěchem se ovšem Chruščov neuspoko- svobodě tisku.
výročí založení Československé republiky, že šestá poštovní známka v sérii

A slovo " m í r " z úst Západu j e krásnou hudbou
pro Chruščovovy uši. Pokud Z á p a d vzdychá po " m í ru",nezvedá svoje volání po "svobodě",volání, které Chrušěóv strašně nerad slyší. K r o m ě toho volání
po " m í r u " je přece totožné s voláním po "mírových"
konferencích.
. A l e slovo "konferovat" znamená pro Chruščova
tolik jako vystupovat na Západě jako muž, j e h o ž
přátelství a důvěra jsou žádoucí. A tak tedy spouští
velkorysé povídání o schůzce na nejvyšší úrovni, a
je dokonce sám ochoten navštívit Washington. Jelik o ž se tenhle návrh z p o č á t k u
Západu nezamlouvá, posílá tam napřed svého mazaného zástupce
Mikojana se vzorkovou kolekcí návrhů smluv. T í m
dociluje dvojnásobného efektu, ovšem j i ž
předem
kalkulovaného: americký tisk udělá bezplatně Mikojanovi reklamu, která má cenu mnoha miliónů dolarů, a Chruščov je pak sto vytřít zraky východních
Evropanů tím, jaké vážnosti se t ě š í návštěvníci z
Moskvy na Západě.

juje,ale pokračuje ve svých požadavcích (určených
pro uši oposičních politiků na Z á p a d ě ) , ab,y takovéto konference byly na pokračování. A tak dociluje
toho, že se m u dostane návštěvy jednoho z n e j v ý znamnějších vládních činitelů na Západě a naděje
na brzkou konferenci na nejvyšší úrovni.
A potom již může Chruščov nabrat dechu. A ť totiž povede konference na nejvyšší úrovni k nějak ý m výsledkům nebo ne, on již svého docílil. D o j d e li k nějaké dohodě, může se postarat o to, a b y s e
zhroutily naděje východní Evropy-a tím byla odstraněna hlavní překážka vedení války konvenčními
zbraněmi. A nedojde-li k dohodě, podařilo s e
mu
alespoň do kořenů otřásti důvěrou východních E v r o panů v Západ."
Následuje další otáz,ka:"Proč však žádá Kreml
mírovou smlouvu s oběma německými stáíy?"Na to
je tato odpověd':"Je to proto, že kdyby Západ uznal
Východní Německo, dal b y pečeť zákonnosti uloupení poloviny evropské pevniny, spáchanému na konci
druhé světové války. To by ovšem znamenalo sprchu
na výheň odporu ve východní Evropě. Ti* k d o s e
dnes přimlouvají za uznání Východního Německa
de jure, nechápou, že takovýto krok by byl mnohém víc než jenom krokem, rovnal by se zhroucení
mezinárodní posice Západu na evrop ké pevnině. N e byl by to jen počátek politického paktování, ale počátek bezpodmínečné kapitulace.
Tutéž námitku nutno vznést proti návrhu některých prominentních amerických senátorů, a b y
se
konala konference více zástupců menších evropských
států š obou stran železné opony. Tento návrh p ř e hlíží skutečnost, že západní, jižní a severní národy
by byly zastoupeny řádně volenými státníky, kdežto východoevropské národy by byly zastoupeny projevy, nahranými na zvukových pásech z Moskvy. S
gramofonovými deskami nelze diskutovat a účinek
takovéto konference na národy východní Evropy
by musil být katastrofá'iií.

Přeložil H. Silvanuf

Nebylo to první Jungmannovo volání po větší svobodě novinářů. U ž
v září letošního roku v
Literárních novinách napsaL zcela otevřeně, že
by'u nás spisovatelé "měli mít alespoň tolik svobody, jako jí mají v Sovětském svazu".

AMERICKÁ ZNÁMKA K POCTĚ T.G. MASARYKA

Po dlouhých měsících
tištěné nudy zapůsobila
diskuze v
Literárních
novinách jako příjemné
osvěžení. A dostavil se
i malý výsledek:

"Champions of Liberty" bude vydána k poctě Tomáše G.Masaryka, zakladatele a p r v n í h o presidenta Československa. Podobně jako v minulých
případech budou vydány známky ve dvou denominacích-čtyřcentová pro
domácí poštovné a osmicentová pro zahraniční poštovné. Masarykovy známky v sérii "Champions of Liberty" budou dány do prodeje ve Washingtone, D.C.,dne 7.března 1960, na kdy připadá 110. výročí narození T.G.Ma"Redakce Literárních saryka. Podrobnosti a barvy známek budou oznámeny později.
novin ve snaze dát čteÚřední zpráva US mi- šel námět k vydání znám- tora Romana Hrušky v
nářům podle svých mož- nisterstva pošt, z níž jsme ky k poctě T G M od před- "Congressional Records".
nosti umělecký obraz to- citovali hořejší úvod, pak sedy Prvního čs. filate- Oběžník GSNRA končí
ho, čím a j a k žijí naši obsáhle odůvodňuje, proč listického spolku v USA takto:
známku k poctě T.G.M. dr. J.J. Matějky. Akce k
"Vydání známky T G M
pracující,usiluje už delší vydává. V závěru je u- podpoře návrhu se ujala
je světovou událostí. Všučas o soustavné uveřej- vedeno:
Čs. národní rada americ- de, kde žijí občané česko"Masarykova s l u ž b a ká a na její výzvu se slovenského původu i přáňování reportáží: v poslední době vyslala n a věci československé samo- připojily Americká obec telé demokratického Česstatností a jeho zásluha sokolská, Slovenský sokol
a svobody
cesty po republice svého o její uskutečnění činí z v USA a další čs. krajan- koslovenska
vůbec, ať je to v Kanaredaktora S. Machoni- něho skutečného otce Čes- ské organisace. Později dě, Anglii, Francií, Rakoslovenské
republiky. s e připojily i některé kousku, v Africe i v Auna..."
Dnes český a slovenský vlivné organisace ame- strálii, všude budou s náOdpustíme redakci Li- lid, ač jeho státní nezá- rické. Žádosti o vydání mi oslavovat tuto událost.
terárních novin typicky vislost formálně zůstává, známky s e soustředily Nejvíce ovšem v Českozdeúřední tón této vy- nepožívá těch demokra- nejprve u sen. Douglase. slovensku - byť skrytě.
hlášky jenom vzhledem tických svobod, kterým který je předložil v se- Našim drahým to bude
se kdysi těšil. Proto poš- nátě. Později se podařilo novým zdrojem víry, že
tovní známky, které uc- čs. organisacím i jedno- my ve svobodném světě
tívají Masjaryka
j a k o tlivcům zainteresovat o jsme na ně nezapoměli"
PŮJČKY PENĚZ
"obránce svobody", při- věc další senátory i poV sérii poštovních znána auta, nábytek,
pomenou nejen
pevné slance. V předvečer letoš- mek "Champions of Liobchody a hypotéky
přátelství lidu Českoslo- ního výročí Masarykova berty" byly u ž uctěny
zařizuje
venska a Spojených stá- narození pronesl v kon- tyto historické postavy:
ADAM
SMITH
tů, ale i jejich společnou gresu řeč L.Ayolf, která Ramon Magsaysay (1957)
PTY. LTD.
touhu po svobodě."
byla rozeslána všem zá- Simon Bolivar a Lajos
37 Swanston St.
Podle zvláštního oběž- stupcům sněmovny a A . Košuth (1958), Jose d e
MELBOURNE
níku Československé ná- Summerfieldovi. Pak ná- San Martin a Ernst Reurodní rady americké vze- sledovala resoluce sená- ter(1959).
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Edwin O'Connor: The Last Hurrah. Max Reinhardt Ltd. nebo Pan Books

Vážka

Ltd.,8 Headfort Place, London S.W.I

Cesta do hlubin duše politika
Široký a hluboký pohled do hlubin irské duše se mi naskytl jednoho
dne, kde se jeden známý Irčan vrátil z pohřbu člověka, kterého jsme oba
znali. Potřásl smutně hlavou a řekl přemýšlivě:"Víš, byl to strašně hodný
člověk, modré s nebe by ti snesl, jak říkám, ukrutně hodný člověk, ale taky
svým způsobem pěknej parchant." Velmi mne zaujal tento nezvyklý nekrolog, v němž se tak krkolomně sdružila vžitá úcta k mrtvým s hluboce zažitou skutečností. Irčané mají pověst velkých lhářů. Je to asi proto, že r á d i
cuiívají své myšlenky v neočekávané a vysoce originelní slovní roucho, pod
nímž často zůstane zakryt složitý myšlenkový pochod.
Když jsem dočetl poslední stránku 0'Connorova "Posledního hurá",
připoměl jsem si citovaný nekrolog. Bylo by jej
možno z plna srdce pronést nad hrobem 0'Connorova hrdiny Franka
Skeffingtona, dvojnásobného guvernéra jednoho z východních amerických velkoměst (Filadelfie není nikde v knize
přímo zmíněna) a tradičního demokratického
politika, jemuž se politika stala druhou přirozeností a krásným uměním.

a záleží na něm, jak si
je dovede opatřit, udržet, rozmnožit.
Je to takové začarované kolo. Blíží se volby,
voliče nutno nalákat. V
jistém okrese je potřeba
postavit nové obytné domy. Město na ně nemá
peníze. Peníze mají banky, které /patří Skeffingtonovým odpůrcům.

Frank Skeffington neměl nikdy v lásce Franklina D. Roosevelta, ačkoli sám byl celý život
pravověrný
demokrat.
Nikdy si nedal ujít příležitost otřít se o Velkého Bílého Otce z Washingtonu, který se usurpátoršky vtíral do domény Franka Skeffingtona.

"Poslední hurá" sleduje poslední volební
¡kampaň starosty Skeffingtona, který se během
doby stal jakýmsi místn í m Macchiavellim, a
který spravuje své město
jako zděděnou latifundii.

V z á j m u obecného
blaha a v zájmu vlastním je třeba použít trošičku vyděračské metody, aby město dostalo
peníze, voliči. byty a starosta hlasy.
Ironií osudu prohrál
Frank Skeffington svoji poslední volební kampaň. Poslední hurá neplatilo jemu, a l e jeho
odpůrci, o němž se ani
jeho vlastí političtí přátelé nevyjadřují s v a l ným nadšením.

Nepřátelé mu vyčítají mnoho věcí: korupcí
v městské správě, podplácení možných protivníků, politické terorisování zjevných odpůrců,
vratkou finanční politiku. To všechno je celkem správné.
Ale Skeffington ukazuje při průběhu volební kampaně svému synovci, který neví o politice zhola nic, t a k é
druhou stránku politického obrazu: politik potřebuje především hlasy

Ve své poslední volební kampani bylo proti
starostovi Skeffingtonovi daleko víc nepřátel,
než si mohl kdokoli pomyslit. Podle všech pravidel měl Skeffington
vyhrát starostenskou volbu docela pohodlně.
Ale v tom byl právě
háček: stará pravidla už
přestala platit. Skeffington byl posledním představitelem staré školy
politických bossů, kteří
vládli svým voličům po
stáru.

"Poslední hurá" především
dokazuje, ž e
Skeffington a jeho kolegové se F.D.Roosevelta
o(právněně báli. Nakonec je zabil. Smrt politického bossa, který býval po léta místním vládcem, je také jedním z
menších vítězství rooseveltovské reformy amerického života. N e b o ť
byl to F.D. Roosevelt,
ktlerý podtrhl místním
politickým vůdcům stoličku pod nohama. Jeho
federální vláda převzala
nejdůležitější funkci, která byla dosud v rukách
místních politiků, a kteří jí nakládali jako nástrojem osobních výhod
pro své voliče.

Dejte mi srp !
(Importováno z Prahy)
Konají se velké lehkoatletické závody. Nastupuje Američan, takový udělaný, dva metry výška, stodvacet kolem prsou. Popadne kladivo,
osmkrát se točí kolem své osy, hodí a-70 metrů! Světový rekord, sláva, filmování. Pak nastupuje o hlavu menší, zavalitý pořízek, Rusák.
Otočí se jen čtyřikrát, hodí-80 metrů! Větší sláva, filmování, berou ho na ramena. Z a ním se
krčí Čížek, takový malý, slabý, úplná sušinka.
Beze všech caviků popadne kladivo, otočí se jen
jednou a--obecenstvo šílí, sportovci, pořadatelé
a novináři se sbíhají, nikdo nechce věřit svým
očím-100 metrů! Jak je to jen možné, takový
mrňous a tak zázračný výkon! Borec se napří-

Od okamžiku, kdy si
nezaměstnaný šel prvně
pro svoji podporu k úřadu spolkové vlády, od
okamžiku, kdy še bývalí vojáci poprvé vrátili
s plnou kapsou od okénk a spolkového úřadu
pro začlenění do civilního života, od t o h o o-

Copak vážíš, vážko?

kamžiku byly dny Franka Skeffingtona a jemu
podobných sečteny

-Hádej, Haničko!
Od rána už vážím
vzduch a sluníčko.

Někteří z bossů si to
uvědomili, j i n í , j a k o
Skeffington sám, netušili do posledního okamžiku nic, pokud nespadla sekyra na jejich hlavu. Rooseveltova reforma znamenala konec staré a počátek nové é r y
amerického
veřejného
života.

To

L i d é druhu Franka
Skeffingtona, politikové,
jejichž síla pramenila z
osobního kontaktu s voliči vlivných menšinových skupin (ať náboženských, ať národnostních, a ť
stavovských),
bývali někdy víc a někdy méně svérázné postavy. Obyčejně přivedli
své obce na buben nebo
aspoň na jeho okraj.
V podání Edwina O '
Connora s e loučíme s
Frankem Skeffingtonem
ne bez dojetí. Byl ochráncem vdov a sirotků když potřeboval hlasy,
a nebyl jím-když potřeboval jiné hlasy.
Ale hlavním hrdinou
0'Connorova
románu
je především volič z Filadelfie, irský volič, kterého nikdy neomrzí slyšet, že celé Irsko musí
být svobodné, nikdy neomrzí naslouchat n e jhroznějším
politickým
kýčům (pokud jsou s
vervou přednášeny irskými řečníky, a 1 e toto
není jen irská vlastnost,
jak je naší smutnou zkušeností), irský volič, který zápasí o své místo na
slunci, s italským voličem,
který přišel jen o p á r
l e t později a který se

mí, mávne nedbale rukou a povídá:"Eště
dejte srp a vůbec ho nenajdete!"
*

František Hrubín

mi

•

Novotný si vyjel tuhle za Prahu. Jak tak obhlíží pracující lid měst i venkova, spočinou jeho
oči se zálibou na staveništi. Zastaví vůz, nechá
svolat všechny zedníky a chválí jejich práci a
stachanovské tempo,"Dokazujete, že berete vážně naše budování lepších zítřků",povídá."vždyť
to konečně stavíte pro sebe."Pak spokojeně pokračoval v cestě. Asi za hodinu se tamtudy vracel. N a stavbě docela pusto. Soudruh president
se chvilku diví, pak se začne rozčilovat a křičet.
Přibíhá hlídač a důvěrně vysvětluje:"Před hodinou tady projížděl ten hlupák Novotný. Prozradil dělníkům, že to staví pro sebe a tak se
všichni rozprchli, jak jen zmizel za rohem. On
to totiž bude kriminál!"
*

*

uneseš

hodně.

-Hodně, ještě víc,
ale když je vítr,
neunesu nic.

Jablíčka
Jarmila Urbánková
Časně z rána na záhoně
svítí růžička,
a na sadě pod jabloní
spadlá jablíčka.
Ta jablíčka zralá
chtěl by ledackdos!
Koza se k nim hnala,
ježek a pět vos,
husy by je byly snědly,
kdybych nebyl vstal,
a kdybych je pro maminku
nebyl nasbíral.
tím hlasitěji dovolává
svých práv v rámci Skeffingtonova soukromého
císařství.
V této oblasti taky leží nejzábavnější a nejvtipnější část . "Posledního hurá!". Malé historky o malých, lidech,
o malých švindlech, páchaných s lehkým srdcem a procítěně, o malých radostech malých
lidí (jako je na příklad
popis tryzny za jednoho
z irských voličů, kde se
smutek nad zemřelým
mísí s mírně alkoholickými vzpomínkami n a
nebožtíka a s praktickou
politickou agitací), o legendárním irském voliči,
který v době, kdy ještě
nebyly tramvaje a taxíky, dokázal volit sedmnáctkrát v sedmnácti o-

kresech a to všechno do
tří hodin odpoledne,o le
gendárním
politickém
příživníkovi, který stál
stranu víc penez nez kdokoli jiný, ale jehož jen
Skeffington mohl p ř i mět k tomu, aby přestal
pít déle jak měsíc, tyto
historky jsou opravdu
démanty celé knihy.
Čtenáři, - k t e r ý má
smysl pro nevšední humor a pro pronikavý pohled na směšnou stránku
lidské maličkosti a maličké lidskosti, doporučujeme, aby provolal s
námi poslední hurá autorovi knížky, který nám
s nevšední zručností ukázal jednu ze stránek amerického způsobu života, která už je pryč, ale
o jíž záznam bychom jen
neradi přišli.
jun

Umřel významný soudruh. Jak tak okouní v
předpeklí, upadá do rozpaků. N a d jedním vchodem nápis "Socialistické peklo",nad druhým
"Kapitalistické peklo" .Má své zkušenosti a tak
by se rozhodl lehce. Jen ho mýlilo, že se právě
u toho socialistického tísnil zástup těch, co čekali na vpuštění, zatím co u druhého vchodu
nebyl nikdo. Aby jen tak nenalítl, jde do pekelské informační kanceláře a ptá se, co a jak, jaké Že to je v tom kapitalistickém pekle."To jak
tam přijdeš, tak tě napíchnou na rožeň a začnou
tě smažit v rozpáleném o l e j i " . " A co y tom socialistickém?",vyzvídá soudruh. " T a m když přij-'
deš, tak. tě vezmou, napíchnou na rožeň a pak
tě pomalil škvaří v rozpáleném oleji." " N o jo,
ale jaký je v tom tedy r o ž d í l?",diví se."To
máš tak",sděluje důvěrně čert,"v tom socialistickém není jednou olej, jindy chybí rožně,.někdy nejsou sirky na zapálení. A v tom kapitalistickém tam je pořád všeho dost!"

HLAS
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PROČ MLČÍME . . .

(Pokračování)
Průsek se nyní často úplně ztrácel v skalnaté krajině mezi palmami, stromy a keři, a dalo nám hodně
práce najít pokračování. Najednou se nám postavil
do cesty veliký strom, na němž byl vyryt nápis "The
End".Bylo nám hned jasné, co to znamená. Chcemeli pokračovat, budeme si muset cestu razit sami.
Utábořili jsme se na čerstvě vypáleném místě
černém jako uhel. Na jedné straně, kde se skláněla
skála, byla skupina bujně zelených stromů, vysokých
a košatých, zcela odlišných od okolí. Zřejmě se zde
hluboko ve skále držela stálá voda. Byl zde báječný
stín, liány se pnuly vysoko do korun, a a n i mocný
požár, který se tudy nedávno přehnal, nedostal se
dovnitř pod stromy, neboť tam nebyla žádná tráva.
Místo bylo jakousi reservací stromů a květeny. Jeden druh stromů měl ohromné nálevkovité květy
rudé barvy (průměr asi 8 cm),které však po utržení záhy zvadly-potřebují k růstu hodně mízy. Byly
zde také keře s malými červenými semeny nesoucími černá očka na bílém podkladě, která by nikdo
nerozeznal od červených korálků jablonecké bižuterie. Na vysokých palmách byly obrovské klasy červených kuliček, ale neřekl bych. že by byly dobré k
jídlu.
Vodu jsme našli o jednu míli dále v údolí. Dobytčí
stezky se tam sbíhaly ze všech stran.
Ráno jsme měli poradu o další cestě. Mapy všeho
druhu jsme měli rozprostřené po stole-vypadalo to
jak v hlavním stanu generála Montgomeryho. Usoudili jsme, že jsme asi pět až osm mil od míst, kde
byla zjištěna první radioaktivita. Kozňodli jsme se.
že se pokusíme dosáhnout těch míst pěšky. Bylo rozhodnuto, že Václav bude hlídat tábor a připraví nějakou večeři na posilnění, až se unaveni vrátíme.
Nechali jsme mu třistatrojku, sami jsme byli ozbrojeni automatickou dvaadvacítkou a čtyřiačtyřicítkou brokovnicí. Vyrazili jsme směrem jihozápadním.
Přešli jsme hory doly, střídavě zarostlá a vypálená
místa. Postupně přibývalo míst, která připomínala
"reservaci" u našeho tábora. Mezi nimi bylynáhorní
roviny ploché jako stůl, na nichž by stačilo sebrat
několik klacků, aby se staly bezpečným letištěm.
Na jedné ze zelených oas isme našli veliké "kedlubny" rozměrů hlavy. Byly vesměs vyryty ze země
divokými prasaty a měly užrané kořeny, ale plod byl
netknut. "Zkusíme to ochutnat",navrhl jsem Jardovi.
Jarda, který měl za pasem lovecký nůž, nelenil a
rozřízl jednu z menších kedluben, uškrábl kousek
z měkké dužiny a vložil jej na jazyk.
"Je to skutečně jako kedlub",poznamenal chroupaje.
Rozhodl jsem se také ochutnat, ale sotva jsem kousek vložil do úst, Jarda už své sousto vyplivl. PočáNUTNÝ
PRODEJ
Koupíte-li nyní, ušetříte

Švýcarské hodinky za £7.18.Nádherné švýcarské hodinky s 15 kameny '
pánské i dámské — s plnou zárukou
CENY

POLOVIČNÍ

A

NIŽŠÍ

Velký výběr včetně nejnovějších modelů
Rolex, Lavina, Olma atd.
C Y M A od £ 12/10/O M E G A od £ 18/-/Využijte našeho velkého výprodeje skladu

PAUL
288

BRAM

Little Collins St., Melbourne
Váš klenotník,
u něhož se zákazníci stávají přáteli
Použijte našeho splátkového systému
nebo levného úvěru

teční hořkost se mi změnila v hrozné pálení na jazyku a na dásních. Jarda už byl o stupeň dále. Dávil se a dusil, kašlal a vyplivoval ohromné spousty
slin, motal se na listím pokryté zemi, kde již ležela
pohozená puška, nůž a rozříznutá "brambora" svorně
s mým fotoaparátem.
"Napij se rychle vody, vypláchni si ústa a dej mi
též",volal jsem rozčileně.
Voda nám však udělala ještě hůře. Pálení bylo téměř nesnesitelné a hrozné spousty slin, které n á š
organismus automaticky vyráběl, nás přímo dusily.
Jen jsme se divili, kde se sliny tak náhle vzaly, když
jsme předtím měli ústa vyprahlá. Jaroslav vůbec
nemluvil, jen se potácel s bílou pěnou u úst. Mně
nebylo zdaleka tak zle, ale pohled na přítelei mi naháněl strach. Asi za hodinu jsme však byli natolik
v pořádku, že jsme mohli pokračovat v pochodu. Jaroslav se za mnou vlekl bez zájmu jako automat.
Ústa, jazyk, dásně, patro i hrdlo měl spáleny, takže
nebylo ani pomyšlení na jídlo či na pití, na k t e r é
jsme se předtím připravovali.
Když jsme se večer šťastně vrátili do tábora, zjistili jsme, že Václav ani během dne nepřinesl vodu.
Zabloudil prý několik set metrů od tábora a přišel
domů po dvouhodinovém bloudění s druhé strany.
Ze zouf alosti prý četl kapesní bibli. Lože přemístil
co nejblíže k ohni, pušku si vzal k posteli a- připravil se na nejhorší.
Druhého dne jsme si vzali za úkol dosáhnouti vozidly bažinu, kterou jsme objevili. Podle našich předpokladů byla tato bažina blízko místa, které ukazovalo podle letecké mapy radioaktivitu. Teprve později jsme se dověděli, že jsme došli k nesprávné bažině.
( Pokračování příště )

Milan Kantor
doktor práv Karlovy university v Praze
( L L 3 Melbourne) "
Barrister & Solicitor Nejvyššího soudu Victorie
oznamuje, že otevřel vlastní advokátní praxi ve
spojení s firmou J.M.. Smith & Emmerton,
Solicitors <80 Burke Street. Melbourne
Telefon M Y 1621

K R Á T C E Z EXILU
— V Nevr Yorku bylo vytvořeno Studijní středisko čs. odborářů v exilu.
Jeho úkolem je sledování
odborářských, pracovních
a sociálních poměrů a
zákonodárství na celém
světě za účelem přípravy
návrhu na příští uspořádání svob. odborového
hnutí v Č S R . Adresa:
Research & Studies Center, P.O. Box 2052, New
Y O R K 8, N.Y.,USA.
—Bývalý gen. sekrétář
ministerstva zahraničních
věcí dr. Arnošt Heidrich
oslavil v U S A sedmdesátku.
— V Baltimore byl uspořádán banket na oslavu
300. výročí příchodu čs.
rodáka A. Heřmana do
Marylandu, jehož se stal
později guvernérem.
—V Detroitu v Kanadě
se konal sjezd Českobratrské jednoty, kterého se
zúčastnilo na 500 deleg.
—Dr.J.Měšťan byl jmenován čestným členem
společnosti "Van Bogaert
-Wauters" v Belgii.
—Vůdce protisovětskěho
ukrajinského odporu za
války Štefan Bandera byl
otráven v Mnichově v
Německu. Policii se nepodařilo zjistit, zda šlo o
vraždu nebo sebevraždu.
Jeho přátelé se domnívají, že byl otráven politickými agenty.
—V Chicagu byla ustavena jednota ČsOL v exilu:
předs. J.Polanský, místopř. dr. K.Rausch, jednat.

Z.Václavik. pokL A-Rozennai zapiš. C.StrojiL čler_cj£.-é výboru AJiruška.
G. Štěpánek, A_Figr, O.
Kojecký. V.Šehv.-arz, A.
Lebeda, J. Falius.
—Četař Jan Dlouhý, který býval činný v Čs. emigračním výboru v Západním Německu,
byl
vydán čs. úřadům. Dva
činitelé západoberlínsk —
l}o policejního presidia
byli za to zbaveni svých
funkcí.
—"Říjnové uznání",symbolický výraz díků a ocenění slovesným umělcům
v exilu, který Kulturní
rada vyhlašuje každoročně od r.1953, bylo letos
nabídnuto Janu Čepoví.
Stalo se tak na návrt Petra Dena, Egona Hostovsk'ého, Bernarda Kadlece, O.P..O. Odložilíka, M.
Součkové, B. Svatoše a
R. Vlacha. Jan Čep vydal v tomto roce dvě knihy: Malé řeči sváteční

(Pokračování se str. 4)
"Dorůstají nám děti a
o pořádnou kulturu tady nezavadí."
"Ptáte se proč nefunguje (závodní-p.r.)klub?
Dělají to dva a činnost
veškerá 'žádná. Promí-*
tají kino."
" C o dělá místní osvěta? Nic. N e b o skoro nic.
Nemá ani jednu pořádnou místnost. M á čistopisně napsaný plán činnosti, kursy, trochu zpívání, školení. Je to hubené. i když se to plní."

"Běžte se podívat do
hospody. T a m uvidíte
kulturu!"
*
*
T o h l e všechno je zajímavé.
N e j zajímavější
jsou však na celé dikusi
dvě věci: že dosud kdosi jaksi má strach z če
hosi-viz úvod spisovatele Káni-, a že někdo po
jedenácti letech komunistické vlády lidu objevil jakési sovětské Kolumbovo vejce, že cosi
jaksi s tím lidem nehraje.
M.Zvára, U.S.A.

Konec 'Dullesovy

éry*

(Pokračování se str. 3.)

ní " T ý d e n porobených
národů" a není dosud
žádná známka úmyslu
zlikvidovat mnichovskou
štvavou vysílačku Svobodná Evropa..."
A tak s e Američané
nakonec přece jen nezavděčili
československým komunistům, kteří
zase jednou ukázali svoCelý systém paktů byl
ji Achillovu patu.
například
ideologicky
zdůvodněn fikcí o "neCHOROBY
svobodě
v socialisticK O Ž X Í A VLAStf
kých zemích a plánem
léčí se úspěšnou metotyto země
osvobodit".
dou Cu-Ex-Ma na moPřistoupit
na
soužití
derní kožní klinice
znamená ovšem tuto poN A T I O N A L
litiku, která už je stejně
SKIN INSTITUTE
dávno mrtvá, také nějak
165 Collins St.,
pohřbít...
MELBOURNE
(vedle kina Metro),
V této souvislosti ná;
Telefon MF 1272
zajímá otázka, jak je to
Porady
zdarma
s americkou zahraniční
Zkoušené
politikou vůči zemím liišetřovatelky
dové demokracie, zvlášEkzema-Dětské ekzema - Akne - Kožní
tě v- Evropě, jak j e to
záněty-Záněty kožních
v ů b e c s embargem a
žlaz - Lupy - Padání
pod.
vlasů - Alopeeie- PsoPokud je známo, doiasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
poručili někteří vlivní aADELAIDE:
meríčtí činitelé (Eisen25 Gresham Street,.
hower, Herter a další)
tel, L A 4270.
Adenauerovi, aby "zmírNEWCASTLE:
nil" svou revanšistickou
69 Hunter St.,t.B 3'84
BRISBANE:
kampaň vůči východní
293 Queen St., F A 1445
Evropě.
TOOWOOMBA. M.L.
Přitom ale byl v New
C. Chambers, 164-168
Yorku skoro současně
Margaret St., tel. 7005
zorganisován provokativ-

Nezapomeňme, že za
zvuků fanfár "studené
války" vybudovaly Spojené státy svou politickou, ekonomickou i vojenskou kontrolu
nad
kapitalistickým
světetr
a že tuto kontrolu nech
tě jí ztratit...

(Křesťanská
akademie.
Řím) a Samomluvy a
rozhovory (Sklizeň svob.
tvorby, Lund).
—Rudolf Pekárek provedl
6.11. s Queenslandským
symfonickým orchestrem
prvně v Brisbane Mahle-

rovu Čtvrtou symfonii,
která měla velký úspěch
u obecenstva i kritiky.
Po jejím provedení předala předsedkyně výboru předplatitelů koncertů
Pekárkovi
vavřínový
věnec.
Č/NYL/RV

P Ř I P R A V U J E T E
SE
N A
C E S T U ?
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyt

GREYHOUND

TOURIST

BUREAU

138, E L I Z A B E T H STR., M E L B O U R N E - C I T Y
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53.. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
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Dopisy

redakci:

POVZDECH FANDY
Jako starý fotbalový fanda jsem se radoval, když
proběhla tiskem zpráva, že nejlepší australský fotbalový klub-český klub-Praha Sydney přijede do Melbourne. Jak'é bylo moje zklamání, když jsem zjistil,
že nebude h r á t se zdejším českým klubem Slavií.
Pak jsem se však dozvěděl, že rozhodla otázka finanční, což se dá s jistým sebezapřením pochopit.
V den příjezdu Prahy jsem však byl úplně zaražen
prohlášením mluvčího Prahy, který v místním "Heraldu" popřel jakoukoli spojitost mezi klubem a Čechy. Praha, tak jako Slavia, byla postavena na nohy
českými lidmi, a jejich penězi'(v obou klubech jsou
patrony Češi) a teď najednou o Češích ani slyšet.
Snad klub, který se dostal až nahoru pomocí Čechů,
by se za to nemusel stydět. Naopak by na to mohl
být dost hrdý a byl by to znamenitý přínos k propagaci jména čs. exulantů. Proč už se má vlastně
klub jmenovat "Praha"?
J.Musil, Parkville
ŠVADLENY
NA

PRO

PRVOTŘÍDNÍ

PŘI N Á V Š T Ě V Ě S Y D N E Y
NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT
krajanské středisko

22-Club Coffee

ODBORNÉ

CROYDE
Melbourne

ŠIČKY
PRVOTŘÍDNÍCH
KABÁTŮ

A

DÁMSKÝCH

SCELOVÁNÍ

LÁTEK

SWISS T R A I N E D W A T C H M A K E R S
EBNER: 19 York St.
NĚMEC: 22 Hunter St.
Wynyard Station
Machine Rental Pty. Ltd.
Sydney
(dř. 15 Hunter St.), Sydney
Tel. BX 7543
TeL BL_ 3-970
Central Station (vchod z Elizabeth. St.) Sydney
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Chcete-li
vybudovat, zařídit, opravit, předělat,
modernisovat

KOSTÝMŮ

Vysoké mzdy, stálé místo, bez zkrac. doby,
výhodné pensijní pojištění, pro zkušené
šičky, zvyklé na kvalitní práci. Dílny ve
středu města, vedle Myer Emporium.
Představení a informace pondělí až pátek
kdykoli do 6 hod. večer,
v sobotu do 1 hod. odp.
CROYDE
271 Lonsdale Street, Melbourne
FB 2049

Lounge

A . A . I N V I S I B L E M E N D X N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST_ SYDNEY
Telefon BX 2316

Vysoké mzdy, stálé místo, bez zkrac. doby,
výhodné pensijní pojištění, pro zkušené
šičky,' zvyklé na kvalitní práci. Dílny ve
středu města, vedle Myer Emporium.

271 Lonsdale Street,
FB 2049

'

22 Bayswater Ra., K I N G S CROSS, N S W
Telefon FA 5874
Franta Váňa & Miloš Mueller

ŠATY

Představení a informace pondělí až pátek
kdykoli do 6 hod. večer,
v sobotu do 1 hod. odp.
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T. J. SOKOL SYDNEY
pořádá dne 28-listopadu 1959
MIKULÁŠSKOU
ZÁBAVU
v Maccabean Hall, Darlinghurst Rd.,Kings Cross.
Hraje kapela br. Vymyslického.
• Vstupné s 12/-

KREJČOVSTVÍ
DÁMSKÉ

D O M O V A

cokoli dle svých neb ~ých návrhů,
dům, nábytek, crdiod. dílnu, továrnu,
obraťte se na

BUILDING - REPAIRING
MAINTENANCE SERVICE
stavební
E.

podnilčatalství

- truhlářství

Š M A T L Á K

912 Elizabeth • S t r . . Z E T L A N D - S Y D N E Y " . N S W .
LETOVISKO

"ŠUMAVA"

Telefon

MX

2«3

Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany

na

TANEČNÍ ZÁBAVU

kterou pořádá v neděli 22.1i$topadu 1959
Začátek ve 2 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Koláče
—
Vepřová
—
Občerstvení
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na "Šumavu" se dostanete z Melbourne autem
na Ferntree Gully - Upway - Tecoma - Belgrave
(před U.S. Motor vpravo) -Belgrave Hights-Belgrave South (u státní' školy po Temple Rd.).
Locke's1 Way je půl míle od křižovatky.
LETNÍ TÁBOR ČS. DĚTI NA FARMĚ "ŠUMAVA"
V neděli 29.1istopadu ve 3 hod. odp. se bude n a
farmě "Šumava" u Belgrave Sth. dojednávat, j a k
uspořádat letní tábor čs. dětí v lednu 1960. Žádáme
rodiče, aby se k jednání pokud možno dostavili.
UPOZORNĚNÍ
ČTENÁŘŮM .
Poslední dvě čísla letošního ročníku HD vyjdou,
jako obvykle, společně a to dne 21.prosince 1959. V
tomtó dvojčísle uveřejníme Vaše \

BLAHOPŘÁNÍ K VÁNOCŮM
A K NOVÉMU ROKU,
zašlete-li objednávku a poplatek s 5/- do 15.prosince
t. r. Pod společné přání uveřejníme bud' Vaši plnou
adresu . (telefon),event. adresu Vaší firmy, neb d l e
přání jen Vaše jméno bez adresy.
NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNĚJŠÍ PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU POČTU
KRAJANŮ

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St..
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i balíček sami odešleme.

POJIŠTĚNI
všeho
druhu
odborné provede
MIRO
DAVIS
GJ.O. Buildixig, 60 - 70
Elizabeth St., Sydney
City
TeL BO 361

SLOHOVÁ SOUTĚŽ -2.8. ĚlJEN"
Čs. národní sdružení, očbocks 3atava, Ont.,Kanada, vypisuje literární soutěž na nejlepší slohovou
thesi s námětem "2Süjen~3ouiez je rozdělena na
dvě skupiny a to: a) pre mládež do 14 roků, b) pro
mládež od 15 do - 19 let. Soutěže se může zúčastnit
mládež čs. původu po celém světé.-TTiese musí .být
napsána v jazyku českém, slovenském, nebo podkarpatoruském a to v rozsahu: a) pro mladší skupinu
až do 5 minut mluveného času. b) pro starší skupinu až do 15 minut mluveného času.
Ceny: a)mladší: l.eena 10 dolani. 2.cena 5 dolarů,
starší: l.cena 25 dolarů, 2.cena 15 dolarů, 3.cena 5
dolarů. Soutěž končí 15.grosisce 1959. Práce do soutěže zašlete n a adresu: Czechoslovak Association
of Canada, Batawa, Ont-Canada.
K práci přiložte vlastnoručně podepsané prohlášení tohoto znění:"ProhlaštijL že jsesc slohovou práci
.sestavil (a) bez jakékoli pomoci-*"(Rodiče neb .přátelé ovšem mohou dát dětem k disposici různé prameny).
Dne 16. 12. se sejde pédSenaš komise, která uváží a odmění došlé práce a ihned zašle patřičnou
odměnu. Nejlepší práce budou otištěny v krajanských časopisech.
Lze předpokládat, že další krajanské s p o l k y a
jednotlivci přispějí k zvýšení těchto cen, MJ/ND

KOPANÁ

V

MELBOURNE

PRAHA - HAX.OAH 2:0 (1:0)
Teprve ve druhém melbournském zápase podala
sydneyskár Praha dobrý výkon a ukázala, co dovede.
Zvláště Jaroš a' Baumgartner předváděli ukázkovou
hru.
Ve 22. minutě skóroval Saghi z přihrávky Jaroše,
ale rozhodčí branku neuznal pro ofsajd. První branku dal ve 40. minutě Baumgartner z trestného kopu,
druhou Ninaus minutu před koncem' zápasu. Hakoah
podala dobrý výkon v útoku, ale obrana byla slabá.
SLAVIA - W I L B E M I N A 2:4 (1:2)
V předzápase na Olympic Parku zkoušela Slavia
nové hráče proti mistru ligy. Útok v sestavě BeilRambousek-Wenisch-Gotschlich-Pollock byl uspokojivý v prvém poločase, kdy dobře zahráli Gotschlich
a nováček Rambousek. Ve druhém poločase nahradil Gotschlicha Zieglef, který nezahrál. V zadních
řadách chyběl Berry. Slavia se ujala vedení v 6.min.
brankou Bella, ale Wilheimina vyrovnala ve 25.min.
po chybě Glennieho, a brzy nato se ujala . vedení. Ve
druhé půli si zajistila Wilheimina vítězství dvěma
dalšími brankami.
Za Slávii skóroval Ziegler z podání- Rambouska.
V sobotu 21.listopadu hraje Slavia poslední zápas
letošní sezóny proti nováčku ligy S.C.Melbourne.
Zápas se bude hrát o Schloszerův pohár a začíná
ve 3.30. Předzápas reserv začíná v 1.30.
Valná hromada:Slavia udělila odstupujícímu výboru
absolutorium a zvolila nový výbor. Předsedou je opět A.P,a vlas, jednatelem J.Pick (137 Argyle St.,St.
Kilda-tel. 94 6635),pokladníkem A.Urban. Výbor vítá
nové členy a doufá, že příští rok bude sportovně
úspěšnější a finančně aspoň tak úspěšný, jako rok
minulý.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MELBOURNE
České ochotnické diva- hlavních rolích vystoudlo v Melbourne sehrálo pili Tůmová, Vozábal a
s úspěchem divadelní hru Uttendorfská, a v dalších
"Pýcha předchází pád". Bádalová, Sudová, Grát
Režii měl V.Gerlich a v a Cába.
I. D I Z G A L V I S , LL. B
Solicitor
oznamuje, že od pondělí 23.11.1959 provádí
advokátní praxi na nové- adrese:
4. poschodí, Electrolytic Zinc Building
•390 Lonsdale Street, Melbourne, C.l
Prozatím telefon: MU 9479
NEJLEPŠÍ DAR K VÁNOCŮM — ČESKÁ. K N I H A !
Mikoláš Aleš: Cykly (Alšovo , dílo, uspořádal J.
Neumann) 72/-, Aida: Sůl nad zíato 12/-, Baar: Lůsy
16/-, Bass: Rozhlásky 14/-, Beyer: Organická chemie
45/-, Br.anald: Strážci majáku 14/-, K.čapek: Franc,
poesie a jin,é překlady 9/-, První parta 9/-, Stín kapradiny 7/-, RUR-Bílá nemoc-Matka 19/-, J.Čapek:
Umění přír. národů 14/-, Dobrovolný: Abeceda elektrotechniky 23/-, Fuegnerová: Naše dítě 29/-, Hálek:
Poldík Rumař 18/-, Havelka: Televise 37/-, Jandáčková: Czech Cookery Book 50/-, P.Javor: Daleký
hlas 10/-, Jirásek: Skaláci 25/-, Josten: Československo žaluje 25/-, Kosárek: Česká krajina v obrazech
29/-, Kožíšek: Na výsluní 14/-, Kratochvil: Kniha o
životě zvířat 10/-, Kr-outii: Tatry pro horolezce 23/-,
Lazišťan: Bratislava (obrázk.) 45/-, Lockhart: J a n
Masaryk 11/-, London: Volání divočiny' 6/-, Loriš:
Mánesův orloj 35'/-, Matějček: Národní divadlo 39/-,
Mathesius: Zpěvy staré a no.vé Číny 24/-,Mrštík :Pohádka máje 23/-, S.K.Neumann: Kniha lesů, vod -a
strání (bibliof. vydání, čísl.) 75/-, Nezval: Sbohem a
šáteček 15./-, Němcová: Babička 28/-,Výbor z díla
(4 knihy) 74/'-, Peroutka: Projevy k domovu 9/-, Pleva: Malý Bobeš 23/-, Robinson Crusoe 23/-, Reed:
Deset dnů, které otřásly světem 11/-, brož. 6/-, Straka: High Ta tras
(obrátek.) 45/-, Swift: Guliverovy
cesty 19/-, Úlehiová: Kuchařka 49/-, Verne: 'Doktor
Ox 8/-, Vrba: Borovice
16/-, Štěpánek: Přírodopis
živočišstva (3 díly) ' 143/-, a m n o h o
jiných.
V NEJBLI2ŠÍCH DNECH. DOJDOU: Bass: Cirkus
Humberto 25/-, Hašek: Švejk 49/-, Bass: Klapzubova
jedenáctka 10/'-, Kratochvíl: Husitská kronika 20/-,
K.čapek: Hordubal-Povětroň 23/-, Anglické
listy
12/-, Hovory s TGM 18/-, Mrštíkové: Rok na v s i
68/-,a j i n é .
Uvedené ceny jsou včetně poštovného
VYŽÁDEJTE SI NÁŠ NEJNOVĚJŠÍ SEZNAM
Nenechávejte předvánoční nákupy knih na
poslední chvíli .

The Inlibrum Booksellers
Box 1888 R,G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Teiefon JA 3380
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PŘÁTELÉ

Řídí K a r e l J a n o v s k ý , Mnichov

Československo - Itálie 2 : 1
Přes 45.000 Pražanů na Strahově i desetitisíce fotbalových příznivců na televisních obrazovkách v celé republice viděli l.listopadu dlouho očekávané ¡mezistátní fotbalové utkání čs. representantů'- s fotbalisty Itálie, k t e r é se vyznačovalo bojovnou rychlou hrou obou týmů. Čechoslováci však měli v tomto
utkání,-které byl hráno v rámci soutěže Mezinárodního poháru dr. Geroe,-převahu a zvítězili zaslouženě 2:1, když dvě tyče, nastřelené Dolinským a Kačánim, a skvělá hra italských zadáků, zachránily hosty
od větší porážky. Čs.národní mužstvo podalo jako.celefc dobrý výkon,i když jeho útočné kvinteto nebylo tentokráte na výši. Nejiepšími hráči byli oba krajní záložníci Pluskal a Masopust, nejnebezpečnějším
útočníkem byl Dolinský na levém křídle, jehož několik prudkých střel z bezprostřední blízkosti výborný italský brankář Buffon j e n stěží kryl. "Squadra azzura" měla nejlepší muže v obraně a v záloze,
kterým však museli vypomáhat i obě stažené spojky Lojacono a Galii. Italské národní mužstvo se dostávalo před čs. branku pomocí svých křídel Marianiho a Brighentiho, i centerforwarda Nicoleho, ale
jejich výpadové akce zlikvidovala čs. obranná dvojice Novák - Tichý, která bezesporu patří k evropské třídě.
Za řízéní Angičana Leafe, který "pískal" zápas
velmi dobře, hrála mužstva v těchto sestavách:
I T Á L I E : Buffon (Janov) - Castelletti (Fiorentina),
Sarti (Juventus Turin),-Guarnacci (AS Roma), Cervato (Juventys), Segato (Fiorentina),-Mariani (Lazio Řím), Lojacono (Fiorentina), Nicole (Juventus),
Galii (AC Milán), Brighenti (Padova).
IČSR: Stacho, - Tichý, Novák, - Pluskal, Popluhar,
Masopust, - Pavlovič, Scherer, Molnar, Kačáni, Dolinský.
B R A N K Y : j i ž v 8.minutě zápasu získal Lojacono
ranou z dvacetimetrové vzdálenosti do levého horního rohu Stachovy branky Itálii vedení 1:0; ve 29.
minutě byl Dolinský hlavou po pěkném Centru Kačániho autorem vyrovnávací branky, a ve 40.minutě
změnil Scherer směr Masopustovy střely a dal tak
vítězný gól Čechoslováků.
Kapitán čs. mužstva Ladislav Novák utrpěl několik minut před koncem zápasu zlomeninu lícní kosti
a bude asi šest týdnů vyřazen z aktivní činnosti.

Ostatní zápasy v kopané
V soutěži Poháru evropských národů hrála v Sofii
reprezentační mužstva Bulharska a Jugoslávie 1:1
(0:1).Jelikož v prvním střetnutí v Bělehradě vyhráli
Jugoslávci 2:0, postupují do dalšího kola soutěže, kde
bude jejich soupeřem Portugalsko (vyřadilo východoněmecké fotbálisty 2:0 a 3:2).Další čtvrtfinálové
dvojice: ČSR - Rumunsko, S S S R - Španělsko, a
Francie r .Rakousko. Poslední čtyři mužstva s °utěže
se sjedou do některého z evropských měst a tam sehrají turnaj během jednoho týdne. Tylo závěrečné
zápasy se budou hrát asi v r. 1961.
V kvalifikačním fotbalovém zápase africké skupiny pro olympijský turnaj v Římě zvítězili v městě
Accra fotbalisté Ghany nad teamem Nigérie přesvědčivě 4:1. První střetnutí olympioniků obou zemí vyhráli však naopak representanti Nigerie 3:1. Oba zápasy měly podprůměrnou úroveň,-V Tel Avivu se
rozešli olympionici Israele a Jugoslávie za nerozhodného stavu 2:2, a v La Valette hráli representanti Malty s Tunisem 0:0.
'
V hlavním kole pátého ročníku Poháru evropských
mistrů byla sehrána prvá tři utkání: obhájce trofeje
Real Madrid zvítězil nad lucemburským přeborník e m Jeunesse Esch 7:0, v Kodani s prohrál dánský
mistr Boldklub Odense s Wiener Sportklubem 0:3
a v Rotterdamu porazila domácí Sparta mužstvo
I F K Goeteborg 3:1.
S velkým zájmem očekávané mezistátní přátelské
fotbalové utkání Anglie se Švédskem na Wembley
stadiónu v Londýně skončilo nečekaným ale naprosto zaslouženým vítězstvím finalistů posledního mistrovství s věta - Švédů-3:2.
Západoněmeckému fotbalovému representačnímu
teamu se v Kolíně nad Rýnem podařil husarský kousek, když zvítězil opět po 33 letech na domácí půdě
nad holandskými fotbalisty více než rozdílem třídy
7:0. ,
V Amsterodamu sehráli čs. fotbaloví junioři utkání s Holanďany, které skončilo nerozhodně 3:3
(3:3).Střetnutí bylo výborné úrovně. Branky Č S R :
Chrudimský (v minulé sezóně hrál ještě za dorostenecké národní mužstvo ),Kopanický a Růžička.

HLAS

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon JA 3380 (jen mimo pracovní dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

Vítězstvím nad Itálií dohrálo ČSR soutěž Mezinárodního poháru dr. Geroe, ve které se dostalo do čela tabulky. Maďarští fotbalisté, kteří mají o dva body méně, mají však utkání s Itálií k dobru. Ve Florencii se tedy rozhodne 28.11, o vítězi trofeje. Získáli Maďarsko oba body, bude třeba sehrát na n e u trální půdě třetí rozhodující utkání m e z i ČSR a
Maďarskem; ztratí-li Maďaři 1 bod nebo prohrajíli, stane se poprvé v historii Československo vítězem
Mezinárodního poháru dr. Geroe. Tabulka soutěže
vypadá takto: 1. Československo 10 7 2 1 16 b o d ů
(score 24:14) 2. Maďarsko 9 6 2 1 14 bodů (score
33:15) 3.Rakousko 10 4 3 3 11 bodů (score 21:21)
4.Ju'goslávie 10 3 3 4 9 bodů (score 21:13) 5.1tálie
8 1 2 5 4 body (score 8:20) 6.Švýcarsko 9 - 2 7 ?
body (score 10:34)

HLEDAJÍ:

Václava Hráze ze Lhoty p. Džbánem, Karla Melichara, nar. 30.9.1927 ~ Hájky u Tábora, Uttendorfa, který pracoval asi v r. 1953 na letišti v Essendonu a Svatopluka Entnera nar. 14.12.1915 (zpráva
a foto).—Příbuzní prosí o jakoukoli zprávu o Josefu Šreierovi (Shrireovi),který bydlel do r.1953 v Homebush-Sydney. Podle jedné nepotvrzené zprávy zahynul loni někde při železničním neštěstí.
Zjistíme-lí adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se. na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
, HD
Malý

REDAKCI DOŠLO;

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/lučnou 1/6.
HLEDÁME
ZÁSTUPCE
v Adelaide a v Hohartu.
Radiata Forestry Development Pty. Ltd., 283
Elizabeth St., Sydney,
NSW.

PŘEMYSL
PITTER:
"Na předělu věků". Třetí
část proslovů, vysílaných
do vlasti svobodným rozhlasem. Vydal kruh přátel duchovní obrody. 106
stran, cena ll/6sh (stg.)
1.75 dol. -6.50 DM. Adresa: P. Pitter, Nuérnberg,
Trierer Str. 126, Germ.

PRONAJMEME dva pokoje dvěma svobod. 13.
L i s t á r n a
P a o k i n g t o n Plac,e
East Prahran
M.J. Toronto: Díky z a
výstř. a zprávu. Vzkaz
PRACOVNÍKY .NA ŠIjsme vyřídili.— R.V.ChiCÍCH STROJÍCH, znacago 23: Díky za výstř.—
lost výroby koženého a
M.H. Vídeň XV.:Díky za
plastického zboží nutná,
zprávu.— J. K. Poisley:
hledá Plastalon Pty .Ltd.
Díky za noviny.— S.V.
Tel. X L 3721 nebo osobné
Paadington: Díky za adre
11A8 Nepaan Highway,
sy
a doporučení.—J.J.
Highett (Factory ManaBrisbane: Díky za lístek
ger).
s avisem referátu.
HD
VEDOUCÍHO DĚLNÍKA
(-ci), znalost výroby ko- FILATELISTY z různých
ženého a plastického zbo- zemí k výměně známek'
ží nutná, hledá Plastalon hledám. Výměna dle kaPty. Ltd. Tel. X L 3721. talogu
Stanley-Gibbons
Největším překvapením konečně v Trnavě hrálo nebo osobně 1148 Nepean neb dle u jednání.F.Ondevátého kola 1. česko- domácí mužstvo s Brnem Highway, Hihgett (Fac- drovčík, 114 Wingewarra
St.,Dubbo, NSW., Austr.
slovenské fotbalové ligy 1:1. Stav 1. ligy po 9. ko- tory Manager).
b y l o vítězství Hradce le je tento: Í.Slovan BraKrálové v Ostravě 1:0. tislava 13 b.-score 22:10 hrál Slavoj Vyšehrad suverénně rozdílem 6 b o d ů
kterým se nováček sou- 2. Dukla Praha 13 b.-sco- před Hostivaří a Mnichovicemi.
Na Jordal Amfistadionu v Oslo zvítězilo v mezitěže probojoval až na 4. re 17:8; 3. RH Bratislava
místo v tabulce. Obhájce 13 b. -score 15:7; 4. Hra- státních hokejových utkáních Švédsko nad Norskem
titulu mistra republiky dec Králové 1 1 b . 10-Slá- 9:3 a 11:2.
RH Bratislava - vyhrál vie Praha 8 bodů; 12.
Nej vyšší čs. hokejovou ligu vede po šesti kolech
doma nad Nitrou 3:1 a Prešov 6 b.;,13. Sparta fceze ztráty bodu mužstvo RH Brna, které je letos ve
D u k l a Praha porazila Praha 6 b.,14.Pardubice výborné formě a jistě největším kandidátem přébormužstvo Košic 4:1; oba 5 bodů. -Druhou čs. fot- nického titulu. Dirigentem teamu je Bronislav Danda,
dva týmy tak b o d o v ě balovou ligu skupinu A který zahrál v posledních zápasech jako za dob své
dostihly Slovana Brati- vede po 10. kole se 16 největší slávy v prvním útoku čs. národního teamu
slavu, který remisoval v body Kladno (o dva bo- spolu s Vlastimilem Bubníkem a S.Bartoněm. MužPraze s Bohemians 2:2. dy méně má Plzeň),v če- stvo Brna po počátečních průměrných výkonech
Oba staří letenští rivalo- le B skupiny j e Ódeva (čtyři nejlepší hráči byli zraněni) se rozehrálo a
vé - Sparta i Slávia pro- Trenčín (15 b.) předTTS zvítězilo ve 4 i o l e soutěže nad vedoucím mužstvem
hráli na hřištích soupeřů Trenčín (14 b.).a Vítko- tabulky Bratislavou 12:1, po výkonu, jaký prý ještě
0:3. Sparta v Prešově. vicemi (14 b . ) i t e r é však žádné čs. mužstvo v domácí soutěži nepředvedlo.
Slávie v Pardubicích. A mají o zápas méně.
Utkání 3.kola: Sparta Praha-Jihlava 7:2, LitvínovRH Brno 3:5, Bratislava-Kladno (mistr ligy)7:l(<).
Vítkovice-Sparta Brno 3:2, Opava-Chomutov.l:5, Pardubice-Plzeň 3:3. 4.kolo: Jihlava-Plzeň. 4:2, KladnoVítkovice 7:3, Chomutov-Pardubice 1:1, Sparta BrnoTradiční již 63-vytrvalecký závod Běchovice Pra- Opava 8:4. 5.kolo:Litvínov-Jihlava 3:4, Bratislavaha vyhrál Graef z Liberce za 31:14,4 min. před Boha- Sparta Praha 4:2, Vítkovice-RH Brno 0:7, Opavatým (Dukla Praha) 31:20,4 min. a Chudomelem z Kladno 4:7, Pardubice-Sparta Brno 3:2, Plzeň-ChoBohemians (31:21,6 min.).V soutěži družstev b y l a mutov 8:1. 6.kolo: Jihlava-Chomutov 6:0, KladnoParduice 9:4, Sparta Praha-Vítkovice 4:2, Litvínovr
první pražská Slavia.
Jubilejní 70.ročník mezinárodních dosahů v Par- Bratislava 7:3 (!), RH Brno-Opava 7:5, a S p a r t a
dubicích "Velké pardubické steeplechase" vyhrál ze Bmo-Plzeň 3:6.
Pořadí l.čs. hokejové ligy:l.RH Brno 12 b o d ů 2.
17 koní již po třetí Epigraf (Prachov-SSSR).
Přední světoví cyklističtí odborníci sestavili žebří- Kladno 10 bodů 3. Pardubice 8- bodů (score 27:24)
ček nejlepších cyklistů letošního roku. Největší po- 4. Bratislava 8 bodů (27:25) 5..Plzeň 7 bodů.
čet bodů -70-získal Belgičan Rik van Looy; mistr
světa v silniční cyklistice Francouz André Darrigade
ZLOBÍ VÁS
OČI?
byl druhý (58 b,),vítěz Tour de France Španěl BaBolí Vás hlava?
hamontes třetí, a nejúspěšnější závodník Giro D'ltalia-Lucemburčan Charly Gaul-je dokonce až na šesNoste brýle od O P T A !
tém místě.
K hokejovému turnaji na olympijských hrách ve
ISquaw Valley se dosud přihlásilo sedm zemí:Kanada,
SSSR, ČSR, USA, Švédsko, Německo a Japonsko.
Titul, mistra republiky v odbíjené mužů obhájilo
Capitol House, 109 Swanston St.
znovu družstvo Slávia Praha VŠ lepším poměrem setů (47:23) před Slávií Bratislava (47:26) ;oba kluby
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
dosáhly po 14 bodech.
Telefon: 63 2231
Při mistrovském zápase 2.fotbalové ligy ve VítkoDODÁME LÉKY VŠECH DRUHťr
vicích mezi Vítkovicemi a Žilinou padla ve 29.min.
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
zápasu za stavu 2:1 pro domácí branka. Byla oprav nutných případech telegraficky
vena, hráči Žiliny však odmítli pokračovat ve hře.
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
Případem se bude zabývat ústřední sekce čs. kopané.
firmy PLUMROSE dodáme • rychle a spolehlivě
V Lipsku podlehli čs. rohovníci v mezistátním
utkání representantům Východního Německa 8:12 b.
Obstaráme za Vás placení cla
l.ligu pozemního hokeje v ČSR o 11 hráčích vy-

Fotbalová liga

Ve zkratce

OPTO

