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Valné zasedání Spojených národů

Smát se nebo plakat ?

Plně souhlasíme s tím, aby otázka impéria^
lismu byla debatována ve Spojených národech.
Důraz však musí být tam, kam skutečně patří.
Využijme příležitosti, kterou nám poskytuje přítomnost Chruščova a jeho nohsledů a nastolme problém evropských porobených národů, jejichž režimy porušují téměř každé ustanovení
charty S N . . . Řekněme otevřeně Chruščovovi,
že budeme pokračovat v úsilí o osvobození porobených národů všemi mírovými prostředky!
Thomas J. D o d d

HRANICE NACIONALISMU

Československá vládní delegace, vedená AntoníNení to ani originelní, ani původní, ale řekněme to znovu — je to divný svobodomyslných lidí tasvět, v němž žijeme. Události v Kongu pozorujeme všichni jako prvotřídní ké otrokáři, pověření o- nem Novotným (její složení: tři místopředsedové
vlády Jaromír Dolanský, Otakar Šimůnek, Ludmila
komedii a blázinec. Rychlý pohled kolem by nám však ukázal, že je to je- chranou lidské svobody. Jankovcová, ministr zahraničních věcí Václav David),
nom blázinec v blázinci, malá komedie ve velké "superkomedii", které říkáN y n ě j š í zasedání však odjela těsně před zájezdem satelitních vůdců do
me svět.
předčí všechno, co před- Spojených národů na zájezd a pravděpodobně strategické porady do Varšavy.
V Kongu blázní lidé, kteří jsou naprosto neschopni řídit svůj vlastní cházelo.
Tento zájezd je mezníkem v československo - polstát. A všude kolem nich, na civilisovaném Západě a "pokrokovém'' VýČlověk by čekal, že ských stycích od roku 1956. "Titoistické" Gomulkovo
chodě, šílí zase lidé, kteří jsou naprosto neschopni řídit svět jako místo mu skleněné čelo budovy Polsko bylo ve svých stycích se "stalinským" Československem vždy nejvýše zdrženlivé. Kdykoli se koduševně zdravých lidí.
Spojených n á r o d ů v New naly nějaké politické námluvy, vycházela všechna
Snad nejvýznamnější osobou naší doby, osobou, na jejímž rozmaru zá- Y o r k u poskytne p o h l e d iniciativa se strany československé-. Polští komunisté
leží, přežije-li lidstvo příští den, je člověk s chováním a zjevem zbohatlého na elitní zastoupení lid- se většinou spokojovali tím, že své nejhorší stalinisty
prasečkáře, o němž si nikdo nemůže být jist, je-li to mazaný darebák nebo stva. Místo t o h o na nás posílali do Prahy jako obchodní, kulturní nebo voduševně vyšinutý člověk na cestě k šílenství. Ten člověk, Nikita Chruščov, hledí z vnitřní strany jenské přidělence.
Dnes se zdá, že českoslovenští soudruzi konečně
vede a kontroluje jednu polovinu světa.
Chruščov,
N k h r u m a h přesvědčili polské soudruhy, že je výhodnější z .takD r u h o u polovinu ve- xem, že n a d tím zůstává ných n á r o d ů . S p o j e n é Castro, Tito, S u k a r n o , tických důvodů představovat před tváří světa onu
n á r o d y m a j í být vrchol- K á d á r , Nasser, Gomulka legendární socialistickou jednotu, o které stále slydou Spojené státy, pova- rozum stát.
nou
organisací
světa, atd.. T o jsou vzorky šíme, ale o níž se ze zpráv málokdy něco dozvíme.
žované za vrchol křeZáštita
lidské
Za normálních okolností by si lidé typu Gomulky
která bdí n a d světovým dnešního zasedání, vzor- a typu Novotného neměli co říci. Gomulka je škosťanské kultury a západdůstojností
mírem a n a d zachovává- ky rozhodně bez ceny, na lený marxista, který se snaží dělat politiku vědecky.
ní civilisace. T y S p o j e n é
ním důstojnosti, práv a neštěstí však nikoliv bez Novotný j'e proti němu gramotný analfabet. Za vším,
N
e
n
í
n
á
h
o
d
o
u
,
že
nás
státy se však p o ř á d neco se stalo v Polsku od roku 1956, je jistá filosofická
dovedly
stoprocentně právě tato chvíle přived- svobod člověka. T o je významu.
základna soudruha Gomulky. Za soudruhem Novotrozhodnout, jsou-li čer- la k hořejší lamentaci. krásná věc. Ale právě ta
P ř i d e j m e k tomu hrst ným ční jiná základna, ale ta nemá s filosofií nic
noši vůbec lidé, a polo- Snad ještě nikdy nebyla věc činila její charakter zmatených delegátů no- společného. Soudruh Gomulka zná popravčího - javina jejich obyvatel se duševní vyšinutost světa vždvcky pochybný, pro- vých afrických států, a ko nedobrovolný zákazník. Soudruh Novotný ví, co
je popravčí. V aféře s Rudolfem Slánským se zhostil
dokonce obává, aby ji tak patrná, jako při ny- tože divně vypadá orga- máme společnost, v níž své úlohy bezvadně.
na str. 2)
katolický p r e s i d e n t neza- nějším zasedání Spoje- msace, v mz jsou vedle (Pokračování
Oba soudruzi si patrně ohromně popovídali o závlekl do područí Vatikásadách proletářského internacionalismu, zatím co
"Pokrokové" zpevňování pracovních norem v zemědělství
zkoumali možnosti, jak- ve jménu této paradoxní zánu.
sady využít každou špetku nacionalismu, která by
podepřela jejich trouchnivějící pozice. Je nutno oběMezi sovětským a záma soudruhům přiznat, že se vyznají. Útočíce na
padním blokem se pak
mezinárodni kapitalismus ze své mezinárodně - protvoří blok neutrálů, kteZemědělské práce byly letos mimořádně zdrženy nejen nepřízní počasí, letářské^ základny, snažili se křísit k životu stíny
rý se může pochlubit ta- ale i administrativními zásahy nově "zvolených" národních výborů, jejichž evropského nacionalismu, o nichž jsme všichni doukovou snůškou magorů členové často zcela diktátorsky zasahovali do pracovních plánů jednotlivých fali, že vyšly z módy s Hitlerem a Mussolinim.
J e to nakonec pro tyto satelitní podvůdce situace
s vůdcovským komple- zemědělských družstev. Zemědělské noviny z 1. září přiznaly zcela nepokrytě: značně prekérní. Vytáhli do mezinárodní arény ve
brigádnických
ho- jménu mezinárodního proletariátu a mezinárodního
" J e sice pravda, že le- nů
proletárství. Než však odjeli, musili oba zaplatit
tošní žně nejsou už o d d m . . .
plnou daň mezinárodnímu šovínismu.
Ani organizace pionýzačátku bez m i m o ř á d Soudruh Novotný prohlásil na projevu ve VratiJistý baron ď Coubertin by byl jistě strašně rozrů
"nestála
stranou
neslavi: "Doufáme, že západoněmečtí militaristé pochopí
hořčen, kdyby musil číst ve funkci tiskového refe,- ných překážek, ale to nerenta všechny zprávy, které vytvoří tiskoví "olym- znamená, že bychom ne- boť je ji členové "svou jednou provždy, že hranice Odra-Nisa, českoslovenpici" ve službách ideologií neolympijských. Olym- mohli dělat vše pro včas- bdělostí střežili ú r o d u ská státní hranice a hranice Východoněmecké lidové
pijský ideál zůstal na Olympu, alespoň pro příto- ný nástup do podzimních před požáry. . .'' A nejen republiky jsou konečné a neporušitelné...". A dále:
"Západoněmecká vláda potřebuje ovzduší studené
mnou dobu. Omezíme se jen na československé příto, pionýři "pracovali o- války, aby mohla uskutečňovat svoje imperialistické
pr.ací.
spěvky k olympijskému duchu.
Letos jsou zvlášť roz- bětavě na polích při skliz- cíle. Snaží se proto ze všech sil znemožnit diplo— Československá olympijská výprava podala ofimatická jednání, která by mohla vést k vyřešení
cielní protest olympijskému výboru proti "činnosti hodující, vždyť jde o ú- ní samé."
německé otázky. Západoněmecká vláda, se brání zuby
některých živlů, kteří se pokoušejí propašovat mezi spěch prvního roku třetí
Ž ň o v é štáby
nehty vyřešení německé otázky a otázky Západního
naše členy tiskoviny s reakčním obsahem. Česky a
slovensky tištěné brožury, posílané v obálkách, jsou pětiletky. A jaký bude
Po celé socialistické re- Berlína a hlavně - uzavření mírové smlouvy s Německem. . . "
sice označeny jako průvodce Římem, ale ve skuteč- náš start, takový můžeme publice
byly
zřízeny
nosti obsahují hrubě zkreslenou historii našeho stá- očekávat výsledek v cíSoudruh Novotný však nadějně poznamenal, že
"žňové štáby a komise, dnešní rozložení sil světových mocností a "mohutná
tu."
li. . ."
složené z odborníků v ze- obranná síla socialistického tábora" zaručují, že už
— Československá olympijská výprava není dobře
Jaký start. . .
informována o nejnovějších událostech doma i v cimědělství a členů ná- se "nikdy nebude opakovat Mnichov, ani tragické
zářijové dny roku 1939..."
zině. Tak si postěžoval dopisovatel slovenského mláStart byl letos mimo- rodních výborů".
dežnického časopisu "Směna". Československé noviJak Gomulka tak Novotný jsou kdykoli ochotni
ř
á
d
n
ě
špatný
jak
vlivem
T y t o štáby "operativně vyrábět šovinismus pro domácí potřebu, který pak
ny, posílané do Říma, prý někde "trčí" a příslušníci
•československého olympijského družstva prý byli počasí, tak i zmatkem zabezpečovaly
pomoc mohou uplatnit v mezinárodních jednáních. Záleží
nuceni "vybírat si z velkého množství cizích novin v organizaci na jednotli- mládeže a organizovaly ovšem na jějich protivnících, jsou-li ochotni takovéto
a hledat pravdu".
argumenty přijmout. Zatím se neobjevil nikdo, kdo
vých okresech. Ještě v
— Podle soukromých zpráv povolil československý polovině září například různé soutěže". J a k é to by proti gomulkovským a novotenským prohlášením
bylo soutěžení, říká jiná zcela prostě a jednoznačně zdůražnil, že mocenské
režim šest výprav na olympijské hry v Římě, Každá
Z e m ě d ě l - zpráva:rozdělování na "pokrokové" Němce z východního
čítala kolem 150 osob. Účastníci se museli hlásit již konstatovaly
počátkem ro;ku a museli mít doporučení příslušné- ské noviny, že " n e j e n po"Soutěžily
jednotlivé Německa (kteří neplánuji "útok na své slovanské
sousedy - ačkoli jsou to většinou Prušáci a Sasáci)
ho závodního výboru. V každém autobuse byl ale- horská a horská, ale i
organizace Svazu česko- a na útočné Západní Němce, je pošetilejší než jihospoň jeden tajný policista. Program byl organizován nížinná družstva
ještě slovenské mládeže, mlá- africká apartheid nebo demokracie v Kongu.
vždy společně pro celou skupinu a denně byla kontrolována přítomnost členů výpravy. Při společných svážejí a mlátí obilí. . ." deže k o m b a j n o v é osádZajímavé by bylo ovšem zjistit, jak se tito stratéjídlech četl vedoucí výpravy jména účastníků, uveD o letošních žňových ky, pohotovostní
čety gové mezinárodního internacionalismu cítili, když
dená na společném pase.
prací byla ve zvýšené mí- apod. . . Mládež také po- zasedli na svých místech ve Spojených národech a
povinně tleskali takovému proletářskému zjevu jako
— Dopisovatel "Literárních novin" Miroslav Hladký ře zapojena školní mlámáhala v agitačně-pro- je Fidel Castro.
jun
(bývalý plavec) se vyznamenal touto perlou ve dež. Zemědělské noviny
pagačni práci. M l a d í prazprávě o vítězství čs. boxera Němečka: "Bůh se prozradily, že "jen v Ji- covali, v rozhlasových
Published by Fr. Váňa,
však zachoval nepochopitelně. Rozhodčí byli ďáblem hočeském kraji odpraco- kroužcích, při zhotovo8 Moorhouse St. Richmond E. 1.. Vic.
Printers: Bussau & Co.,
posedlí. Přiřkli body čs. representantu. To bude zas vala mládež při letošních vání nástěnných tabulí.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
v nebi kritiky." A ten celý nevkus jen proto, že se žních kolem dvou milió- (Pokračování
na str. 2)
americký protivník Československého boxera před
utíkáním pokřižoval.
FEC/vm
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Olympijské brebty
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Smát se nebo plakat ?
(Pokračování se str. 1)
Pandit N é h r ú
vypadá
jako skála moudrosti a
m a j á k ctnosti.

Jawohl, mein Fuehrer
řekl o tom, že mu jde
především o propagační
Smějeme se blázinci v
f ó r u m , získání afro-asijKongu. L u m u m b a však
ských neutrálů, rozdělevypadá celkem d ů s t o j n ě
- Ale vraťme se k trud- ní západních spojenců a ve srovnání s chováním
né povinnosti novinář- lekci Rudé Číně.
Chruščova a jeho satelitské, k povinnosti referoJ e h o řeč ve Spojených ních papoušků. Po H a m vat o tom, co se při ta- národech
připomínala marskjoeldově řeči, v níž
kovém " v r c h o l n é m " za- Eisenhowerovu d o té míse generální ' sekretář
sedání dělo a děje.
ry, že v ní nebylo celkem
Spojených n á r o d ů bránil
nic nového. Mělo by se
Chruščov versus
proti komunistickým úodzbrojit, Sovětský svaz
tokům, se Chruščov tak
Hammarskjoeld
je pro to, a Američané
rczkatil, že začal tlouci
. J e ustáleným zvykem, jsou vším vinni.
pěstí do stolu před seže se při takovém shroJedinou, ne právě vý- bou. " H l a s svého pána'"
máždění každý ř á d n ě vy- bornou novinkou, byl ná- Gromyko rychle náslepovídá. N ě k t e ř í si již u- vrh na r e f o r m u Spoje- doval a po něm, jeden
levili, na jiné teprve přij- ných n á r o d ů a útok na po d r u h é m jako j e d e n
de řada.
jeiich generálního sekre- muž (jawohl, mein F u e h Eisenhower neřekl ve táře
H a m m a r s k j o e l d a , rer) , začali bušit d o stosvé řeči nic
nového. který se provinil tím, že lu K á d á r , N o v o t n ý , ŽžvChruščov, který si ve komunistům zatím pře- kov. Gomulka a G h e o r Spojených n á r o d e c h po- kazil převzetí Konga. U- giu - D e j .
číná- jako slon v porcu- řad generálního sekretáI Pandit N é h r ú p r ý r
lánu, řeční ovšem na ře by měl být podle
té
chvíli hleděl na řádívšech stranách, a tacho- Chruščova zrušen a měl
metr ná jeho čelisti by už by být nahrazen "sekre- cího Chruščova s očividd á v n o ukazoval těžké ki- tářským
triumvirátem", nou nechutí, neboť je
lometry. Při příjezdu o- v němž by byly zastou- omluvitelné vraždění v
známil, že .jede do New peny všechny tři bloky: Budapešti, nikoliv však
Y o r k u usilovat o mír a západní, komunistický a přtestupek proti dobréodzbrojení. Nic však ne- neutrální.
mu chování.

D r . Felicia
BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
tyt B. B. S.
(Melbourne)
ordinuje
222, Barkly St.,
ST. KXLDA, Vic.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
GARDENVALE
tel. X J 1872 - XM 2467
Choroby vnitřní,
ženské a dětské

Nakonec trochu sadism u . J e h o d n ě krvelačných lidí, kteří ve d n e
v noci přemýšlejí o tom,
jak by se pomstili Nikítovi Chruščovcví za. všechna utrpení, která přivedl na svět. Nuže. jeiich sny se splnily. J e
známo o Chruščovovi.
že jediným člověkem kterého r á d poslouchá,
je Nikita Chruščov. J e nomže Fídel Castro je
jeho důležitým, spojencem. A Fídel Cascre
mluvil po úvodu, v nětnž
oznámil, že b u d e struonv.
čtyři a p ů l hodiny. Čtyři a půl h o d i n y tedy seděl N £ k i s ChmščoT. bosíoiíchaL tleskal a tváří?
se nadšené- Sovětský -diktátor pykal za. své

šije šaty dobře
108 H i g h St.
ST.

—
164 Acland St.
KILDA,
VIC.
Telefon X J 1697

NOVĚ D O Š L É
KNIHY:
K_ Čapek: Hovory s TGM 18/-, Anglické listy 12/-,
Apoeryptal Stories 12/-, In Praise of Newspaper 12/Maíějčéfc: Národní divadlo 39/-, Plicka: Praha ve
fotografií 45/-, B. Tráven: Most v džungli (dobrodruž.) 14/-. F. Werfel: Smrt maloměšťáka 11/-,
Tne High. Tatras (Kniha fotografií) 45/-, Česká
kuchařka 49/-. Czeeh National Cook Book 50/- a
mnoho
jiných.

Přiznám se- že t e s M e
k o m e n t á ř nersrvpatdá jako
Jccmeotář a 0EjI-0trráia
se. Ale konec k c e e á . n y nější zasedání Spojenvch
n á r o d ů také nevypadá
jako zasedání SpoíenÝds
n á r o d ů a nikdo se za to
zatím, neomluvil,
-kw-

Vyžádejte si náš podrobný seznam
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbeurne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Teiefon JA 3380

ZE DNE NA DEN

19.
Nikita Chruščov se
. _~:ezdu do New York u setkal s protikomunistickými demonstracemi.
— Vláda i vedoucí poing. Jiří Šilar napsal ob- vstalců v Lsosu oznámili,
sáhlé p o j e d n á n í o " s p r á - že do země •/nikly komuvně stanovených výko- nistické jednotky.
— Švédská sociáně-demonových r.crir.áoř. ' a o
výši odměny, kterou mo- skéňo předsedy Tage E r hou jednotliví družstev- iandera opět získala ve
volbách nej větší počet
níci očekávat.
mandattu
Vycházeje ze zkušeno- 2S. 9. Mimořádné zasedástí sovětských kolc&ozů- ni
Spojených
národů,
došel ing. Šilar k a í i o m . které se zabývá situací v
že je nutno, abv i čs. Kongu. znovu dalo tajemníkovi KammarskjoelJ Z D zavedla "nové po- dov; plncu moc v dalším
krokové zpúsobv odmě- jednání. Sovětská deleňování - zaručenou pra- gace překvapila tím. že
covní jednotkou vypla- resoluci nevetovala.
cenou měsíčné v plně — Kubánský " president
Castro. který přibyl do
výši bez zálohování".
v Yorku k valnému
T e n t o nový "pokro- zasedání Spojených nárokový*' způsob však m á dů. získal publicitu tím.
háček. P ř e d p o k l á d á "za- že se nastěhoval do hovedení p o ř á d k u do nor- telu v černošské čtvrti
Harlem.
mování. rozšíření objem u normovaných prací daiší pracovní sešněrona všechny d r u h y prací, vání zemědělců, jimž bukde je možno napřed dou administrativní cesstanovit f ó z s a h práce. tou ''zpevněny" normv
Dracovní postup, kontro- tak. abv čs. zemědělství
lovat kvalitu provedené ořestalo být Achillovou
oráče. . ."
natou
komunistického
Z n a m e n á to v praxi režimu.

Prodloužené žně
(Pokračování se str. 1.)
bleskovek, plakátů a letáků. . . "
Zemědělské
komise
národních výborů se nyní b u d o u " n a celostátní
bázi" zabývat "zlepšovatelským h n u t í m v zemědělství". Zemědělské noviny z 3. září k tomu napsaly.
"Stávalo se, že jedno-

Naše rovy
PODEZŘELÝ
DESETIBOJAŘ
Nelze pochybovat o tom, že Rafer Johnson,
černý světový rekordman v desetiboji, je zatím
považován za atleta číslo jedna římských olympijských her, a že naprostá většina zemí, kdyby
byl jejich synem, by mu s hrdostí svěřila vnášení vlajky na olympijský stadión při zahajova:cím ceremoniálu (sic-pr.).
Lzé však pochybovat o tom, že podobný pocit hrdosti měli i vedoucí týmu U S A , když
vkládali ižerď vlajky s pruhy a hvězdami do
dlaní černého spoluobčana. Tento pocit pochyb měli přemnozí z těch, kteří viděli zahájení římských her. Což neprolétla několik
dní před Římem světovým tiskem zpráva o
tom, jak byly v U S A zatýkány černé studentky
jén proto, že přišly se posadit do kavárny, a
jejich kolegové býli loveni na pláži z vody, protože se rovněž dostali do míst, kde nebyl nápis, ze tam šmeji i černi občané U S A ? A to
nebudeme připomínat známá fakta lynčů, útoky
Ku-Klux-Klanu atd.
A právě pro tyto americké skutečnosti je světové veřejnosti tolik podezřelá uvedená římská událost
Československý sport, Praha, 26. srpna 1960

tlivci i celé skupiny měli
dobrý nápad, ale nenašli
oochopení. Neměli Dodporu u vedení družstva,
neměli p o d p o r u ani u
národních
výborů.
S
tímto stavem bylo nutno
skoncovat. . ."
N a své srpnové schůzi
rozhodla československá
vláda, že " n á r o d n í výborv mail pečovat o rozvoj
zlepšovatelského
hnutí".
Proto také pracovníci,
kteří se zasloužili o prosazení "zlepšováků" nebo vynálezů, b u d o u mít
nárok až na 60% o d měny. udělené "vynálezci nebo zlepšovateli". T e chnický personál pak m á
nárok "až na 20% všech
odměn, vyplacených na
d a n é m pracovišti zlepšovatělům a vynálezcům."
Zpevnění norem J Z D
Člen ekonomického úsíavu Čs. akadémie věd

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
I
•
,
'

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 £ 2 5 , Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až 20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách

— Historické
'zasedání
Spojeých národů, kterého
se účastní hlavy celé řady států, bylo zahájeno
přijetím čtrnácti nových
členů, většinou nových a frických republik. Organisace má nyní 96 členů.
22. 9. Americký presid
Jiiisenhower ve svém projevu před. plénem bpojenýcn. národů žáaai mj_,
aby studená válka nebyla
přenesena do Afriky, aby
velmoci podporovaly Spojené národy v Kongu, a
aby byla prostřednictvím
Spojených národů zorganizována hospodářská pomoc novým- africkým státům.
23. 9. Chruščov ve svém
projevu napadl tajemníka
SN Hammarskjoelda a žádal vytvoření sekreteriátu, který by' měl jednoho
člena ze západních států,
jednoho -ze zemí lidově
demokracie a jednoho z
neutrálů. .Chruščov také
žádal světové odzbrojená
a zákaz vojenského používání raket do 18 měsíců.
25. 9. Plukovník MobuSi
konferoval s Lumumboa.
26 9. V Jižní Africe byí
přerušen proces
proti
Prattovi, který se nedávno pokusil o atentát s i
ministerského
předseda
Vorwoerda. Pratt byí posián do ústavu pro duševně choré.
27. 9. Indonéská r i é ů t
zastavila vydávání 10 č a soíoisů z politických d ů vodů.
— Castro pronesl 4-|-hoěirovv projev u Spojenýes
národů, ve kterém n a p a dl Spojené státy.
28. 9. Žádost na -připašséní komunistické Číny n e byla přijata na pořad ječ—
nání SN.
29. 9. Britský ministersky
oředseda Macmiila- r ".z.—
vil na valném shromáiainí SN.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— 31. srpna 1960 zemřel
dr. F. Valena, poslední
předseda Ústředí katolického studenstva. Od roku
1951 byl ve' vězení jako
jeden z vedoucích "Katolické akce". Byl odsouzen spolu s dr. R. Dacíkem
a dr. M. Razíkem, o jejichž osudu není zpráv.
— Československá tisková
kancelář vydala prohlášení, které popírá tvrzení, že českoslovenští důstojníci velí jednotkám
konžské armády: "ČTK
3'e zmocněna prohlásit, že
výše zmíněné zprávy postrádají jakéhokoli podkladu a jsou zcela vylhané." '
— Do Konga odletěli docent dr. K. Holubec, primář chirurgického oddělení z Jihlavy, dr. V. šerý, vedoucí pracovník Ústavu epidemologie a mikrobiologie, a M. Ostrčil,
vrchní ošetřovatel nemocnice na Bulovce v Praze.
Dr. Holubec j'e bývalý
příslušník . mezinárodní
brigády ve španělské občanské válce.
— Do Prahy
přiletěla
čtyřčlenná delegace konžské družstevní organizace
Kabakva, aby navázala
obchodní spojení. V téže
době byl v Praze na návštěvě předseda konžské
Rady pro obranu míru. V
projevu v pražském -rozhlase řekl: "Ocenili jsme
pomoc socialistických zemí,' pomoc jak materiální,
tak i morální, kterou nám
poskytly v tak dramatické situaci... Vaše pomoc,
pomoc socialistických zemí, je u nás už nyní patrná. . ."
— Bratislavský rozhlas oznámil, že čs. vláda nabídla vládě Konga 15 mimořádných stipendií pro
studenty ' "ekonomického
a politického směru". Studenti maií začít studia v
říjnu.
— Podle časopisu "Zahraniční obchod" ČSSR dodává do Iráku kompletní
továrnu na obuv s roční
kapacitou 1 miliónu párů
bot. Řada čs. techniků
pracuje v iráckých elektrárnách a ve stavebnictví. Časopis zdůrazňuje, že
"revoluce smetla v Iráku
prozápadní vládu a ze-

vedla četné nové instituce, mj. též komunistické
milice".
— Dr. L. Vyhnálek z.
Krajského ústavu národního zdraví v Praze odletěl na praxi do Afghánistánu.
—-Koncem srpna skončily
v Liberci kursy češtiny,
pořádané pro zahraniční
studenty, kteří budou navštěvovat vysoké školy.
Jde o 320 studentů z 42
zemí.
— V roce 1959 přišlo o
život na československých
pilnicích 1.800 lidí. Za
posledních pět let se počet mrtvých při dopravních nehodách zdvojnásobil.
— Na
československých
vesnicích pořádají národní výbory tzv. "košíkovou
akci". "Aktivní" občané,
školní mládež, pionýři,
chodí s koši po domácnostech a sbírají vajíčka.
Důvod: výkup vaj'ec kulhá za státním plánem o
80 miliónů kusů. Pražská
Práce napsala: "Stačí dojednat se záhumenkáři
den, dojít za nimi do domu, a určitě še ukáže, že
je vajec. dost. Jen je umět
vykoupit
— Za prvních šest měsíců
letošního roku odpracovali pražští občané 6.094.000
brigádnických hodin na
okrašlovacích pracích. Šlo
ve velké většině o úpravu
města před spartakiádou.
— Pražský týdeník "Květy" prozradil, že v Konakry, hlavním městě africké Guinejské republiky, mají na letišti trojjazyčné nápisy: francouzské, anglické a české. Čs.
specialisté pracují tam "na
letišti, v rozhlase, v dolech na železnou rudu.
Nyní sem přijíždějí odborníci pro první průmyslové závody, naši lékaři,
učitelé, profesoři,.. technici," dodávají "Květy".
Brzo bude otevřena nová
letecká linka Praha - Konakry.
— V polovině září přiletěla do ČSSR na pozvání
předsednictva Národního
shromáždění parlamentní
delegace Ghanské republiky.
— P ř e d odjezdem s delegací čs. vlády ke Spoje-

ČSSR O KONGU
Československé ministerstvo zahraničních věcí vydalo 10. září 1960 prohlášení o situaci v
Kongu. Československé stanovisko je shrnuto
takto: "...Představitelé Spojených národů v
Kongu i sám generální tajemník Spojených národů. . . nejen nedbají usnesení Bezpečnostní
rady o Kongu, nýbrž zaujali výslovně diskriminující stanovisko vůči zákonné vládě ministerského předsedy P. Lumumby."
Spojené národy prý nezajistily "konjžskou nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Konga, nýbrž vydaly jednotkám Spojených národů
rozkaz k obsazení všech letišť, aby tím znemožnily zákonné konžské vládě likvidovat podvratné akce separatistů a zrádců konžského
lidu, směřující k rozbití Konžské republiky v
zájmu mezinárodních monopolů. ..."
Podle československého vládního prohlášení:
. . Čs. lid a jeho vláda rozhodně odsuzují
veškeré intriky proti mladému konžskému stá-

ným národům byl Antonín Novotný na zájezdu v
Polsku. Při té příležitostí
byl vyznamenán Velkým
křížem řádu obrození Polska.
— K oslavám 150. výročí
založení republiky Mexické odjela vládní delegace,
vedená ministrem zahraničí Václavem Davidem.
Členové delegace: předseda MNV v Bratislavě J.
Šebík, náměstek ministra
zahraničního obchodu J.
Poula, ing. J. Hokeš, čs.
velvyslanec v Mexiku.
— Čs. vládní delegaci na
p&hřeb východoněmeckého $reside.nta "Wilhelma
Piecka vedli Václav Kopecký a Karol Bacílek.
— Od 11. do 19. září se
konaly Brněnské vzorkové veletrhy. Zastoupeno
bylo 30 zemí. Do Brna
bylo pozváno 700 zahraničních novinářů.
— V Galerii-mladých ve
Vodičkově ulici v Praze
vystupují na "Výstavě
mladých
karikaturistů":
J. Weigl, J. Žentl, L. Rada,
A. Born, O. Jelínek, Z.
Mézl, J. Šalamoun.
— Na sovětské
polární
stanici Mirnyj v Antarktidě vypukl požár, při kterém přišlo o život 8 polárníků. mezi nimi i čs.
aerolog Oldřich Kostka.
— Titulem
"Zasloužilého
umělce" byli poctěni: malíři V. Tittelbach a R.
Wiesner a klavíristka V.Řepková. Ředitel pražského Smetanova muzea Alfréd Waisar dostal vyznamenání "Za vynikající
práci".
— Novým čs. vyslancem v
Argentině byl jmenován
ing. Jaroslav Pščolka. Dosavadní vyslanec Oldřich
Kaisr (zeť A. Zápotockého) byl pověřen novými
úkoly.
— Ve Varšavě se konalo
zasedání "Světové federace pro Spojené národy".
Čs. delegaci vedl předseda
Čs. společnosti pro mezinárodní styky doc. dr. V.
Kaigl.
— Mladistvý J. S. z Kunštátu na Moravě byl odsouzen na 6 měsíců podmíněně, protože "byl sveden zlobou a nenávistí"
programů rozhlasu Svobodné Evropy a. pronesl
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Kazisvětové
Časopis "Trends In Captive Czechoslovakia", vydávaný V. Holubem,
18 Praed St., London W.2., uveřejňuje ve svém zářijovém čísle zajímavý
přehled z nedávné historie. Dnešní Československo má totiž velmi co dělat
s neklidnou Afrikou. Bůhví, že to není vina československé vlády, která dělá
jen to, co je jí přikázáno. Změnily se prostě historické podmínky, jak zní
fráze, drahá srdci každého marxisty.
Důraz je dnes na Afri- mluva.
ČSSR
školila ze porady odborářů oce. Ale historické ohlé- egyptské piloty a z Čes- bou zemí a byla ustavednutí nemijže * být na koslovenska byly dodány na stálá hospodářská mitryskové letouny, tanky, se v Guineji. N e j m é n ě
škodu.
těžká děla a automaty. při třech mezinárodních
Egypt
Kromě zbraní dodává incidentech byly zjištěV roce 1955 vypukla
ČSSR Egyptu také pře- ny československé doaféra s Asuánskou přezbraní
africká
školené egyptské studen- dávky
hradou v Egyptě. T o
ty podle smlouvy o kul- Guineji. V květnu 1959
byla příležitost pro četurní pomoci z října bylo v Guineji zřízeno
skoslovenské komunisty
čs. vyslanectví. V Gui1957.
vstoupit otevřeně do meneji jsou činní • také čs.
S
ý
r
i
e
zinárodní arény. V březlékaři, technici atd. PreZačátkem roku 1957 sident Seku T u r é je odnu toho roku zorganizovala ČSSR mezinárodní začali čs. technikové bu- chovancem komunistické
výstavu v Kahýře a po- dovat v Sýrii olejové vysoké školy v- Praze.
depsala dlouholetou ob- rafinerie a cukrovary. V ČSSR posílá do Guineje
chodní smlouvu s Nasse- květnu byla v Praze po- v rámci kulturní dohody
depsána obchodní smlou- učitele a lektory.
rovou vládou.
V říjnu téhož roku va, kterou následovala
Z Afriky do Ameriky
přijel do Prahy egyptský kulturní úmluva a letecká
smlouva.
Po vítězství Fidela Caministr národní obrany a
Československo
zaslalo
V srpnu přijel do Pra- stra přijela do Prahy kuprvní zásilky zbraní E- hy syrský ministr národ- bánská vládní delegace,
gvptu. Po obdržení zbra- ní obrany a delegace žen. jejímž úkolem bylo "stuní navštívila Českoslo- V září pořádala ČSSR dovat možnosti zlepšení
vensko egyptská kulturní první výstavu v Damaš- životních podmínek kubánského lidu". Krátce
mise.
ku.
V prosinci 1957 měl poté dodala českoslovenPo suezském debaklu
se čs. vliv v Egyptě u- rozhovory s Antonínem ská vláda zásilku tryskopevnil.
Československá Novotným generální ta- vých letounů typu Mig.
obchodní. delegace vyjednala rozšíření obchodních styků. Československo se stalo hlavním nákupčím egyptské bavlny.
V srpnu 1957 byla uzavřena první letecká ú-

urážlivé výroky o propagačních plakátech KSČ.
— Bratislavský
časopis
"Hlas ludu" oznámil, že
se konal proces s nejménovanými 27 členy výkupního družstva, kteří
zašmelili od roku 1953
64 vagonů obilí. Obžalovaní byli odsouzeni k
trestům na svobodě od
2 d& 18 let.
FEC/Č/Tr
tu... Důrazně požadují, aby bylo skoncováno s
nepřípustným vměšováním představitelů a orgánů Spojených národů do vnitřních záležitostí Republiky Kongo, namířeným proti jeho
zákonné vládě a ohrožujícím mír a bezpečnost
v této- části světa..."
- Československá vláda vznesla současně ostrý
protest proti zneužívání jednotek Spojených
národů k "nekalým cílům kolonizátorů a jejich
spojenců" a žádá, aby "jednotky Spojených
národů neprodleně uvolnily všechna letiště v
Kongu a rozhlasovou stanici v Léopoldville."
Nejen že je dnes pochybné, jestli Spojené
národy vědí, kdo představuje zákonnou vládu
v Kongu, ale je dokonce pochybnější, koho
chce soudruh Chruščov za socialistického kandidáta této nové republiky, kde politiku zastupují polovzdělaní kadeřníci, generálové, které by ani Napoleon nestačil tak rychle povýšit,
nebo zcela prostě nebezpeční šílenci typu pouťového předsedy Lumumby.
FC/vm

jemník
Komunistické
strany Sýrie a čs. vláda
poté oznámila, že ČSSR
povoluje Sýrii
kredit
60 miliónů liber. V lednu 1958 přijela do Československa
zvláštní
syrská mise.
Spojená arabská
republika
V únoru 1958 přijela
do Československa velká skupina egyptských
profesorů. V dubnu jel
do Kahýry čs. ministr
zahraničního obchodu, a
egyptští znalci olejářství
přijeli na poradu d o Prahy, kde prošli odbornými
kursy.
V září přijel do Prahy ministr« financí, a čs.
vládní delegace byla přijata Nasserem. Během,
let 1959 - 1960 byl čilý
styk "kulturních" delegací.
V Praze se také konala
schůzka předáků komunistických vůdců Sýrie
a Libanonu s vůdci Komunistické strany Československa v roce 1959.
Africká

Guinea

Jen dva měsíce po vyhlášení Guinejské nezávislosti poslali čs. komunisté do Konakry "odborovou delegaci". V únoru 1959 se konaly v Pra-

V roce 1960 byl přijat
Antonínem
Novotným
generální tajemník Kubánské
komunistická
strany a delegace odborářských pracovníků.
V květnu téhož roku
vedl čs. ministr zahraničního obchodu velkou delegaci do Havany. Obchodní smlouvě následovala smlouva technická,
a zlí jazykové tvrdí, že
právě pod klauzulemi.
této technické , smlouvy
se dostali českoslovenští
policejní experti na Kubu. Jinak se čs. vláda za- '
vázala dát Kubě kredit
20,000.000 dolarů a postavit 8 továren v ceně
32,000.000 dolarů.
N a Spartakiádu přijel bratr diktátora Raul
Castro, a byl vyznamenán čs. řádem Bílého Ira.
Patrně vyjednával podrobnosti vojenské pomoci. A koncem července přijel do ČSSR první
kubánský vyslanec Cor,tes.
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Meib.) XL 2421
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Rozdíly ve strategii

Česká restaurace v Melbourne

FIAKR

103 Grey St. , St. Kilda, Vic.
Před dvanácti, třinácti lety bylo možno nazvat Josefa Stalina zcela neI ve Finsku vyšla do
Večeře se podávají denně,
pokrytě úspěšným imperialistou. V několika letech, dokázal anektovat k so- ulic komunistická luza.
v
sobotu a v neděli též obědy
větské vlastj řadu evropských zemí, jež nyní nesou kolektivní název satelitů.
Ohrožovala redakce - neVýhodné předplatné
V celém tom pohlcovacím procesu zela vždy mezera. Co se stálo v jarních
komuinistických
novin,
Srdečně zve
Milan Kruntorád
měsících ve Finsku, v době, kdy Československo se stalo bezpodmínečnou
finský
parlament
byl
kolonií Sovětského svazu? Finsko zůstalo nezávislou zemí, zatím co demosoustavně obtěžován "li- přehlédl. Když šly ko- z nichž základní byl d ů kratické Československo padlo bez odporu do sovětské sféry.
dovými" delegacemi atd. munistické bojůvky do vod zeměpisný. .
Osud Finska ve studené válce je oblíbeným výstavním argumentem čes;Největší záhada finské ulic, našly všechny strakoslovenských politických romantiků. Proč nevydrželo Československo,
Rozdíl mezi Finskem
nezávislosti tkví v tom tegické body pevně obsakdyž vydrželo Finsko? Malý příspěvek k této otázce přináší Čtvrtletník
faktu: ačkoli bylo ko- zeny.
a ČSR
politické vědy Kolumbijské university, který uveřejňuje článek H. P. Krosmunisty oficielně prohláAutor citované studie
byho "Pokus o komunistický převrat ve Finsku v roce 1948''.
šeno, že "že naše cesta,
A autor studie dodáV roce 1944 řekl poz- neměl Fin, ale sovětský sovětské vojenské mise je cestou českosloven- uznává: ". . .Při srovnání vá: "Mezi ČSR a Finčeskoslovenské
a
finské
dější ministerský před- zástupce "kontrolní ko- budou trvale činný ve skou", tj. cestou pučistů,
skem byly dva základní
seda a president Finské mise" Ždanov.
finské armádě, která bu- dostal finský náčelník pozice hrály rozhodující rozdíly. Československo
úlohu
prvky
strategické.
republiky:
Komunistické zastoupení de vyzbrojena sovětský- generálního štábu Siho
zaujímalo především důJ e zcela vedlejší, a
mi zbraněmi, že finské neočekávanou návštěvu.
". . .Získání Sovětskéležitou strategickou poV novtém Paasikiviho
zcela nespravedlivé vůči
přístavy budou uvolněny
ho svazu a vytvoření
zici
na pomezí sovětskékabinetu měli největší
pro sovětské loďstvo, že Neočekávané varování Čechoslovákům vyzdvi- ho satelitního bloku, zasousedských styků je jezastoupení komunisté (6
hovat statečnost Finů a
finští důstojníci budou
diným způsobem, jak zaKomunistický ministr zbabělost . česko,sloven-< tím co Finsko nebylo
míst, hlavně ministerstvo
školeni v Sovětském sv?
ručit naši nezávislost.
mitra Leino ho přišel ského národa. T o nemě- strategicky důležité.
vnitra). Ministrem vnitzu.
Nemáme žádnou jinou
varovat, že "nepřátelé lo nic společného s výra se stal soudruh Leino,
A za druhé vnitřní pomožnost nežli tuto."
a předseda Komunistické
Když se finský lid do- smlouvy o přátelství a sledky politických krizí litická situace Finska neV říjnu roku 1944 vystrany Finska se stal zá- zvěděl z novin o velko- vzájemné pomoci plánují v jejich zemích. Osobní byla tak příznivá Sověttvořil ministerský předstupcem šéfa» policie. N á - myslné sovětské nabídce, nějaké demonstrace v odvaha Finů získala ob- skému svazu, jako tomu
seda Paasikivi první finsledovala čilá honba na propadl prý beznaději. příštích dnech". Dodal, div celého světa, ale tra- bylo v Československu."
skou vládu, která měla
"příslušníky fašistických Stejně beznadějně mlu- že finský ministr národní gický příklad osobní odA toto poslední zjištěkomunistické
ministry.
organizací" a na "váleč- vily o finské budoucnos- obrany Kallinen je. "mí- vahy maďarské nezaní je nevyvratitelná a nePaasikivi zdůraznil, že
rumilovný", a že proto chránil Maďarsko v roce
né zločince".
ti světové deníky. Finzvratně potvrzená sku"komunistická strana, japřehlédl toto nebezpečí. 1956. Finsko bylo zaV
roce
1947
byl
zvoští komunisté prohlásili
ko ostatní politické stratečnost, ať je nám to
ny, bude zachovávat stá- len Paasikivi presiden-i sovětský návrh za "uNáčelník generálního chráněno ze sovětského dnes příjemné nebo ne.
tem
a
jeho
zástupcem
se
žitečný".
vající zákony."
štábu toto nebezpečí ne- područí z jiných důvodů,
vm
stal kandidát finských
První
volby
bolševiků Pekka.la. Bylo
Lehká atletika na olympijských hrách v Římě — Píše Karel
Janovský
V
prvních
finských
v tom kus ironie. Pokud
parlamentních
volbách Pekkala byl ministerzasahoval sovětský tisk ským předsedou a komudo finských voleb nej- nista Leino ministrem
V sobotu 10. září - ve chvíli, kdy na stupních olympijských vítězů v Římě stál nečekaně 28-letý
méně tak, jak to dělal vnitra, nemohla komu- Habešan Bikila Abebe zá vítězství v maratónském běhu - skončila klasická část olympijských her,
za československé krise. nistická strana nijak váž- lehká atletika, která měla skutečně skvělou úroveň. Vždyť přední světoví lehcí atleti vytvořili v
Přesto se však finská ko- ně napadat politiku fin- Římě tři nové světové rekordy v mužských soutěžích a jeden vyrovnali, zlepšili dosavadní olymmunistická strana neod- ské vlády.
pijské rekordy ve 20 ze 24 disciplin a překonali. 97 dosavadních národních rekordů. T o je bilance,
vážila kandidovat samo22. února 1948 dostal s jakou jistě áni ten největší optimista nepočítal. Za nejhodnotnější světový rekord pokládají lehstatně, ale utvořila blok
president Paasikivi Sta- koatletičtí odborníci výkony Američana Otis Dav ise a Němce Karla Kaufmanna, kteří zaběhli 400 m
s "fierlingrovskou" skulinův dopis, který vý- ve fantastickém čase za 44,9 vt.. Avšak i dva da lší světové primáty, ať už je to světový rekord
pinou sociální demokramluvně poukazoval na Australana Elliotta v závodě na. 1.500 m (3:35,6 min.), nebo skvělý čas americké štafety na 4 x 400 m
cie. Tento slepenec získal
nedávné "úmluvy" s Ma- (3:02,2 min.), jsou vysoce hodnoceny.
čtvrtinu mandátů. Soďarskem a Rumunskem
Největší vzestup zaznamenali od poslední olympiády v Melbourne bezesporu kladiváři: v Římě
ciálně-demokratická straproti možné německé a- překonalo dosavadní olympijský rekord Američana Harolda Connollyho - 63,19 m - devět borců.
na získala sama o sobě
gresi. V mysli Finů ne- Dobře si vedli i maratónci, ještě 14. závodník, československý representant dr. Pavel Kantorek, doo jedno místo víc než
byla v té době německá běhl do cíle v lepším čase, než za jaký získal Emil Zátopek v Helsinkách zlatou medaili. Náporu
obě stalinské frakce doagrese, ale agrese sovět- lehkých atletů odolaly v Římě pouze 4 dosavadní olympijské rekordy: vítězný hod norského oštěhromady.
ská, která se právě ode- páře Danielsena v Melbourne 85,71 m, vítězný čas amerického překážkáře Cálhouna 13,5 vt., rusCo víc, finská sociál- hrávala na českosloven- kého vytrvalce Kuce na 5.000 m Í3:39,6min. a sovětského chodce na 20 km Spirina, 1:31:27,4 hod..
ní demokracie byla ostře ské půdě.
Samozřejmě, že se i letošní olympijské hry neobe- manovi v běhu na 400 m překážek Glenn Davisovi.
protisovětská,
protikoV královně sportu - lehké atletice - bylo v Římě
šly bez velkých překvapení. Největší senzací je poSmíření s osudem
munistická,
protimarxirážka amerického výškaře Johna Thomase, světového rozdáno celkem 34 zlatých a stejný počet stříbrných
Finově v té době se rekordmana (2,23 m), který-v Římě skákal tak ner- a bronzových medailí; z- toho počtu 24 v mužských
stická. Přes všechny volební úspěchy protiko- smiřovali s tím, že si So- vosně, že jen stěží zdolal 214 cm, a jen menším poč- a deset v ženských disciplinách. Stejně jako' před
oprav před Rusem Bolšovem získal bronzovou čtyřmi roky v Melbourne, byli i v Římě neúspěšmunistických
stran větský svaz'' vynutí fin- tem
medaili. Zklamání způsobil svým vedoucím i sobě i nější iehcí atleti USA, kteří získali 12 zlatých me(např. agrárníci získali z skou účast na pověstných americký sprinter Ray Norton, který skončil v běhu dailí, 8 stříbrných a šest bronzových. Američtí mu20d míst 49) největší slo- "smlouvách o přátelství jak na 100 m tak i na 200 m až šestý; svým umístě- ži sice ztratili prvenství v obou sprinterských závovo při tvoření kabinetu a vzájemné pomoci", že ním byl tak roztrpčen, že-jako jediný se vrátil ihned dech, za nešťastnou předávku byli diskvalifikováni
po olympijských hrách do USA (ostatní absolvovali i ve štafetě na 4 x 100 m, prohráli nečekaně skok
několik mezinárodních mítinků), a na letišti v San vysoký, hod kladivem i oštěpem, ale za to jejich
Franciscu řekl novinářům, že lehkoatletickou dráhu nejlepší sprinterka Wilma Rudolphová získala sama
Provádíme veškeré práce optické
nechce už v životě vidět, a podepsal profesionální tři zlaté medaile.
přesně, rychle a za levné ceny
smlouvu s teamem San Francisca, za který bude
Muži Spojených států poprvé od roku 1928 prohrát "americký fotbal".
hrál na olympiádě finálový • běh na 100 m a 200 m,
V Římě zklamal i světový rekordman v hodu kla- a od roku 1912 poprvé nedostali zlatou ve štafetě
2. poschodí
divem Connoíly, který krátce před olympiádou Jako na 4 x 100 m, ale udrželi si i nadále prvenství v
6 A Elizabeth St. první kladivář přehodil. 70-metrovou hranici. V Římě obou překážkových závodech na 110 m a 400 m, ve
se pak nedostal ani mezi prvních šest nejlepších. vrhu koulí a v hodu diskem, kde obsadili vždy
Melbourne - City Ne j nešť astnějším lehkým atletem byl prý ale polský všechna tři prvá místa. Nejpřesvědčivějšího ^ vítězoštěpář Sidlo, který v kvalifikaci hodil 85,14 m, což ství dosáhli Američané ve vrhu koulí, ve kterém byl
Telefon MF 3256
by mu stačilo druhý " den ve finálových bojích na mezi třetím americkým representantem Dallas Lanzlatou medaili, - ale v rozhodujících hodech byl gem a neilepším Evropanem Rusem Lipsnisem roztak nervosní, že se rovněž nedostal do závěrečných díl 1,11 mi tedy více než jedné třídy. V této disciPřijímáme objedbojů. Ačkoli na olympiádě v Římě chtěla řada atletů plině má nejen Evropa, ale i ostatní "neamerický
návky také poštou obhájit své olympijské prvenství z Melbourne, po- svět" v příštích letech co dohánět. Také ve skoku
dařilo se to pouze třem Američanům: překážkáři
(Pokračováni na str. 8)
Calhounovi, diskaři Oerterovi a světovému rekord-
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SMRT MALOMĚŠŤÁKA
talismu, ale fantom svobody, který se rodí v
myslích těch komunistů,
kteří mají odvahu^ domyslet politické zásady
do důsledků. Smrtelný
nepiítel komunismu je
v člověku samém.
Nic víc a nic méně se
nesnaží
říci Mérayův
"Nepřítel". Základní situace je klasicky oproštěná. Bývalý zarytý komunistický žurnalista Tibor Méray napíše román
o soudruhu Némethovi.
v jehož duši není pochyb o správnosti a sačen, že opouští stranu, mospasitelnosti bolševicjíž patří budoucnost, a kého učení.
zaměňuje ji za stranu,
Soudruh
Németh
která podlehne. Nikdy však má svoji Achillovi.!
neumí říci, co ho k to- patu: je měšťáckého půmuto aktu typického ide- vodu. Nikdo ve straně
alismu přinutilo. Člověk mu toto rasové ponížení
je vždycky v pokušení nevyčítá, ale soudruh
podat amatérskou dia- Németh je proto tvrdším
gnózu: tito odpadlíci se poturčencem než tvrdstali lepšími komunisty, ším komunistou.
než o jakých snili Marx
Je velmi schopným
a Engels. Idealismus de- byrokratem, ale když
vatenáctého století, pře- mu komunstická strana
tlumočený
. materialis- dá příležitost prokázat,
mem století dvacátého, jakým bolševikem vlastně
pojednou našel své hle- je, žalostně selže. Jak
dače a buřiče. Méraycva bolševicky, tak lidsky.
pravda je jednoznačná:
Jeho představený je
smrtelný nepřítel komu- stranou povolán k prácinismu není strašák kapi- (Pokračování na str. 6.)

Ústřednímu výboru Maďarské dělnické strany,
Budapešť.
Vážení soudruzi,
dopis, který vám píši, je posledním činem, který dělám jako člen komunistické strany. Až dopíši, udělám typicky maloměšťácký čin: zastřelím
se. Vím, že je pravda, že správný komunista nikdy neskončí sebevraždou.
Jeho živejt patří straně a on sám nemá práva s ním svévolně nakládat.
(Je ovšem něco zcela jiného, když vám strana nařídí, abyste spáchali sebevraždu: pak je to ovšem vaší povinností.)
To se ovšem na můj případ nevztahuje. Až do dneška jsem stále váženým členem strany, dokonce s vyhlídkami na povýšení. Proto také to, co
právě zamýšlí udělat, nemá omluvy. Přesto si však myslím, že mé upřímné
doznání alespoň trochu zmírní tvrdost rozsudku, který nade mnou vy, soudruzi, vynesete. Poznal jsem, soudruzi, že je důležitější být upřímnější
ke straně samé,- něž být upřímný k sobě samému. A kdyby mně nebránila
stranická disciplina - neboť v době, kdy píši tento dopis, jsem stále ještě
členem naší velké strany - podlehl bych pokušení spáchat sebevraždu právě
v tomto okamžiku, místo abych byl nucen znovu prožívat všechny hrůzy,
které mne až sem přivedly.
Hrůzy Mérayova sebevražedného
' hrdiny
jsou celkem všední hrů-<
zy pro necitlivého příslušníka kterékoli komunistické strany na světě.
Mnoho je pokoušených
mystiků nového materialistického
náboženství,
málo je vyvolených, kteří prohlédnou, že hrůza
je opravdu hrůza.
A i ti, kteří prohlédnou, a jimž svědomí přikáže vyvléknout se z komunistických
popruhů,
prožívají muka pochybností tváří v tvář nabyté
svobodě.
Mérayovo
odvrácení
od komunismu bylo zřej-

mě tak bolestné, jak bylo
popsáno jiným odpadlíkem
od
komunisnhi,
Whittakerem Chambersem v daleko důležitější
a pádnější knize, která
se jmenuje "Svědek".
Chambers odpověděl na
otázku, jak člen komunistické strany může stranu opustit a přejít na
druhý břeh, takto: ". . .
bolestně, váhavě, s -pochybami. . ." Neboť kterýkoli člen komunistické
strany, který opustí její
ideologické bezpečí, je v
zápětí postaven před váhy historie. Každý odpadlík od komunismu je
v hloubi duše přesvěd-

Dvě olympiády a jedna medaile
Nevrhám koulí, neházím kladivem, o tyči také neskáču, a nejméně ze všeho horuji na bradlech stoji
o ramenou. Přesto bych si však dovolil tvrdit, že
jsem v podstatě tvor olympijský. To proto, že vždycky roztouženě čekám čtyři nekonečně dlouhé roky
na čtrnáct dní olympijského vzrušení, na čtrnáct
dní života, po nichž zase následují další čtyři roky
nekonečného čekání.
Ve dnech olympijských se mnou není řeč, nejím
a nepiji, rodina trpí odloučením. Při melbournské
olympiádě jsem ztratil deset kilo na cestě z olympijského stadiónu do všech těch různých sálů basketbalových, plaveckých, boxerských atd.. Při římské
olympiádě jsem ztratil dalších deset kilo nevyspáním,
jak jsem seděl u rádia od časného rána do pozdní
noci, počítaje zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
Hlavním zdrojem vzrušení mi však tentokráte byly
noviny. Dá se říci, že jsem římskou olympiádu prožil
a zažil v australském a československém tisku.
Když tak teď tady o tom přemýšlím, zdá se mi,
že to nebyla olympiáda jedna. Byly to olympiády
dvě, každá jiná.
První olympiádu, olympiádu australského tisku,
bych nazval olympiádou uplakanou. Australští novináři se totiž nezabývali ani tak tím, kdo co vyhrál a
jak to vyhrál, jako tím, kdo si jak krásně při tom
poplakal.
Je pravda,že jeden australský vzpěrač plakal, když
ho diskvalifikovali, neboť zdvíhání činek je mu vším.
Většinou však a nejkrásněji se plakalo ve chvílích
vítězných. Dá se říci, že v oněch slavných okamžicích tekly australské slzy proudem, který rostl a
sílil. Chodec Freeman si pěkně poplakal, když vyhrál
stříbrnou medaili. Matka Elliotová zaplakala hořce
po synově vítězství a šla si udělat hrnec Liptonova
prvotřídního čaje. Nejvíce se však hořekovalo při
1500 metrech plování, které vyhrál John Konrads.
Podle podrobné zprávy australského tisku plakala
jeho sestra Ilsa prvních 500 m tiše, druhých 500 m
usedavě a třetích 500 m naplno. Po Johnové vítězství to stihla všechno najednou a plakala na^jeho
,klenuté hrudi tiše, usedavě i naplno. Scénu, jež pak
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následovala, popsal vlasně již dávno Svatopluk Čech,
neboť "nakonec se jako v jednu notu plavkyně
všechny daly do vzlykotu."
Kromě pláče byl čtenář seznámen také s reakcí
manželek a snoubenek vítězů. Některé prohlásily s
nevšední originalitou: "Jak vzrušující", zatím co
j'iné řekly rovněž originelně: "Och, jak vzrušující !"
Mezi sportovními novináři Austrálie a Československa je ovšem značný rozdíl. Australský "sporťák"
nemá rovného v koňských dostizích, kriketu a australském fotbalu. V době olympijské mu však nastanou krušné dny tápání v oněch sportovních odvětvích, o nichž, jak se říká, "nemá ani páru".
Československý "sporťák" naproti tomu rozumí
olympijským sportům znamenitě a vyznačuje se navíc bohatým slovníkem, jenž se skládá ze slov "jestliže", "vždyť" a "naši hoši". Každá druhá věta jeho
referátu začíná totiž téměř neomylně "jestliže naši
hoši", "vždyť našim hochům" nebo prostě "naši hoši".
Hlavní předností dnešního československého sportovního-novináře je však jeho vyspělost ideologická.
Brilantní-ukázkou takové ideologické zdatnosti je článek Karla Marka "Rub a líc", který vyšel v časopise
"Československý sport".
Všechno tó začlo vlastně tím, že se naši olympionici zastavili, - nikoliv na olympijském stadiónu, nikoliv v plavecké či boxerské hale, nikoli.. Ale nechrne mluvit redaktora Marka o tom, kde se to naši
olympionici vlastně zastavili.
"Zastavili jsme se na Via Benedetto Bordoni. Nad
dveřmi prostého domu se výrazným červeným písmem skvěl nápis PCI Sez. Marrenella, dům Komunistické - strany Itálie. . ."
Z komunistického sekretariátu spěchali pak esěl
"sportovci" do přeplněné zahradní reslaunr-E i r : .
zřejmě "nechodila žádná elita".
"Funkcionáři trpělivě vysvětlovali^, rišč SetsL J f e rek, "až lidé přece jenom pocr. - v"—
sis
nikoliv domů. Obklopili želerzý -"ř^á^rý p!ee mĚOĚtdy a zpevnili jej hradbě« srýzš. ~£L Ja£sa8?F 38* -ZŠláíli uchránit před í S e z á ř * .
sy sšs
vb ¿m^mUT
zvenčí- - . Xáš óspěšsF TaĎOKxBK SSalissE iQX .'iiWJB!.'.
středem pazwEseetš. a > »T-TřEl i š c f e í n
stejně úspěšně j^fcs v iwgté. - •T

VEZMI STÁT PO STÁTU
Jiří

Kolář

Vezmi stát po státu,
národ po národu,
světadíl po světadílu
a vezmi člověka po člověku;
nikdy v dějinách lidstva
nebyla svoboda ohrožena tak jako dnes.
Jsou nenávratně pryč doby,
kdy státy,
kdy národy,
světadíly, a kdy člověk
_
rozhodoval o svém osudu sám.
Svět jako by se zmítal
v jediném kolektivním quijotství,
v jedné touze po svobodě,
jejíž slunce zašlo
pravděpodobně do konce tohoto století.
A pohleďte,
pohleďte kolem sebe,
ani tam v lůně lidstva není bezpečno,
je o ně hráno,
o nenarozené.
Na jedné straně z nutnosti,
neboť není socialismu bez svobody
a na druhé straně z bázně
před ztrátou nejsvětějšího.
Ale díky životu,
smrtelnému životu,
díky člověku prostému, opuštěnému,
díky ženě a muži spravedlivému,
toto slunce,
toto dítě přijde na svět
bez pomoci prvních i druhých,
žena a muž mu pomohou
na světlo světa sami.

Potlačme dotěrnou otázku, jak asi agitoval Němeček v ringu a přečtěme si dojemnou zkazku o starém dělníku se zálibou v gymnastice.
"Půjdu se podívat na vaše gymnasty,'" ^říká mi
italský dělník s trochou franštiny v němčině. "To
si nechci nechat ujít. To víte, jinak se na olympiádu
nedostaneme. Není času ani peněz!" A pak nám napsal na papír, jímž byl pokryt stůl místo ubrusu,
číslici 1948 a dodal, že to jako v tomto roce v Československu "kapitalisti kaput", že v Itálii ještě
jsou kapitalisté, že řádí policie a že, jestli víme (ovšem to víme), bylo i několik mrtvých při stávkáh
a demonstracích. .."
Nejhutnější zážitek čekal , pak československé
"sportovce" v místnosti sekretáře.
"Tam vidíme skvělé typy starých bojovníků-- proletářů, stojících pod obrazem Lenina a- Stalina, stojících a zářících Štěstím. .."
I olympionik musí být opatrný, 'aby nenarazil,
pročež Karel Marek vysvětlil v následujících řádkách, že naši "sportovci" navštívili také sekretariát
"Partito Socialisto" proto, že "její zdejší organisace
stojí na levém křídle své strany ve společném boji
s komunisty."
Zlatým hřebem však byl bezesporu projev soodruha Vodsloně. Také jsme byli bezprtzarsL rač"Nyní našim pracujícím u nás patří vša±.~e.~
Lyrický závěr článku je opět d'¿rrcfr^z. —Zassactvím Karla Marka. ^
d&žvr. Strana 2.
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DOMOVA

SMRT MALOMĚŠŤÁKA

(Pokračování)
Mně se tato zapadlá stanice docela líbila, takže
jsem zde zůstal hostem po celé dva dny, třebaže
bylo uprostřed týdne. Za tu dobu nepohnuli naši
exulanti na trati ani prstem ba ani výhybkou, prý
zde vlak jede tak pomalu, že se nevykolejí. Hráli
jsme v karty, při čemž jsme si sami vařili. Okna
obytného vagonu byla otevřená, takže jimi bylo vidět až" do lesa. Občas některý z nás náhodou pohlédl od karet ven a většinou ano než ne zahlédl
poskakujícího ušáka, a jen tak namátkou při pauzírování sňal se stěny opřenou pušku a vypálil. Potom udělal křídou čárku. Když jsem druhý den
čárky počítal, bylo jich tam asi padesát. Stříleli jsme
čistě ze sportu, pouze několik králíků jsme /vzali
k sobě do vagonu.
Vrátil jsem se z divočiny zpět do Burnie a pokračoval v cestě do Launcestonu. Ačkoli jsem tam
ztrávil několik ' dnů, velmi se mi tam líbilo. Rád si
vzpomenu na koupaliště v pěkném bazénu'pod dlouhou vysutou lávkou, které jest právě pod. J e to
v Údolí vodopádů, dlouhém to a hlubokém kaňonu,
který silně připomíná malou imitaci slavného Velkého kaňonu v americkém státu Colorado. Později
jsem si to namířil zpět k severnímu pobřeží. Ovšem
nešel jsem pěšky, neb šlo o značnou vzdáleiíost,
již jsem překlenul místními autobusy.
Postupně jsem se dostal až na Cap Portland, nejsevernější to a nejvýchodnější cíp severovýchodní
Tasmánie. Odtud jsem spatřil vysokou horu hluboko
ve vnitrozemí, kdež se -vypínala. Nedalo mi to,
abych se k ní nevydal, neboť vanul vítr s hor, věčně
zpívaly lesy a nebylo jiné cesty. Zde jsem právě prožil dobrodružství, že ještě nyní mi vstávají vlasy
hrůzou na hlavě, když si na to vzpomenu.
Výstup na tuto horu byl dost namáhavý, protože
na ni nevedla žádná cesta a 4es byl dost hustý. Na
vrcholku jsem však měl kťásný rozhled na členité a
skalnaté pobřeží severovýchodní Tasmánie, na několik majáků a též na jihozápadní nitro ostrova, velice hustě zalesněné. Tím způsobem jsem- také viděl
kouř asi ve vzdálenosti šesti kilometrů, který stoupal
k nebi. Usoudil jsem ze všech okolností, že jde patrně o lesní požár, kterých jsem j'iž viděl ve Viktorii
celou řadu, a tudíž se daly očekávat i jinde zejména
v létě, pročež jsem mu nevěnoval další pozornost.
Byl příjemný teplý den, ale na vrcholku hory vanul vánek. Lehl jsem si proto do trávy s úmyslem,
že se na hodinku prospím, abych užil přírody. Spal
jsem však mnohem déle. Když jsem se probudil, kolem mne bylo plno hustého kouře. Požár se neoček á v a n ě rychle přiblížil, zřejmě mu pomohl vítr', který mezitím zesílil. Pro kouř jsem nemohl zjistiti,
kde je nebo kde již je po ohni. Kde lefe již vyhořel,
tam by to bylo nejlepší. Vypadalo to však, že oheň
obchvátil již celou horu v" plné síle. Asi třikráte
jsem se snažil sestoupit vždy různým směrem. Se
šílenou odvahou jsem narazil vždy na zeď plamenů.
Plocha lesa, jíž jsem se nyní jal pohybovat, se rychle
zmenšovala.
Když jsem poznal, že hlavou zeď plamenů neprorazím, nutilo mne to k rychlému rozhodnutí, co
udělat, než mne zachvátí plameny. Vyhlídka, že budu pěkně vypečený, nebyla moc lákavá, a chtěl jsem
se tomu pokud možno vyhnout. Co však člověk s
holýma rukama zmůže proti oceánu plamenů?.. Uhasit jsem ho nemohl, to mi bylo zcela jasné a ani jsem
se o to nepokoušel. Věděl jsem,, že se požár musí přes
mne přehnat, a jednalo se o to, jak se při takové
příležitosti zachovat. Vybral jsem si tedy místo, kde
bylo méně podrostu na straně j'edné ,a mírná skalka
na straně druhé, a jal se vytrhávat svýma rukama
okolní keře a azalky. Též jsem shraboval listí a ryl

těžkou půdu. Udělal jsem si korýtko o velikosti asi
rakve.
V životě jsem tak nepracoval. Byl to zoufalý závod
o holé bytí a nebytí. Kdybych tak měl alespoň zápalky, ale ty mám zřídka kdy, protože nekouřím.
Snad by se mi podařilo vyhladit alespoň kousek přírody, než by přišel hlavní požár. Nebo kdyby byla
nějaká voda v okolí, sebe menší potůček by byl
dobrý. Alespoň bych si v něm namočil vši, co jsem
měl na sobě. Byl jsem ale na tom kopci pěkně chycený. Čím více se oheň blížil, horko se stávalo nesnesitelným a hořící větve a lupeny poletovaly kolem.
Při jasném vědomí jsem viděl oheň, jak se ke mně
nemilosrdně blíží, a že mu neuniknu. Bylo to opravdu k zbláznění. Kdo toto sám neprožije, nemůže pochopit. Přišel okamžik, kdy se oheň tak přiblížil, že
nebylo možno dýchat, a i oči slzely. Svaliv se do
své díry, neměl jsem ani takový strach o život jakó
z bolesti, kterou mi oheň může způsobit. Ještě štěstí,
že oheň šel na stranu a prostě mne přeskočil. Přesto
však byl oheň po určitou dobu tak blízko, že místy
mi propálil kalhoty i blůzu a polovinu vlasů. Na
těle jsem popálený nebyl, mírně na krku a v obličeji
a na několika prstech. Bolestí jsem tedy užil dost,
ale celkem jsem byl rád.
Ve své rozžhavené díře jsem zůstal ležet dobré
tři hodiny, než vše vyhořelo a půda drobet ochladla.
Keře vyhořely rychle, ale půda hořela dlouho, ba i
doutnala. Všude leželo spousta suchého listí a starých
větví, jichž se tu nahromadilo za řadu let. Byla to
vrstva místy tlustá přes čtvrt metru. Vysoké stromy
stále ještě hořely a kouřily, ale bylo na ně dobře
vidět, že nebyly tak nebezpečné. Když se některý
kácel, bylo možné se vyhnout. Ovšem oči musely být
stále nahoře i dole.
Ve vesnici Gladstonu jsem se setkal se skupinou
asi patnácti odvážných dobrovolníků z řad lesní
správy, kteří tam ve dne boj'ovali s ohněm, jenž byl
ale tak veliký, že proti tomu nemohli nic dělat. Když
jsem jim vyprávěl, co se mi přihodilo,. pravili, že se
stal zázrak. Již druhý den byl o tom v novinách
dlouhý článek, ale já jsem v oné osadě jen přespal
a vrátil se autobusem do Launcestonu, kde jsem měl
kuír na nádraží. Zde jsem se také převlékl a zahodil staré, opotřebované šatstvo. Pak jsem si zašel do:
nemocnice ošetřit si své popáleniny. Tam jsem prožil tři dny a nejvíce mne mrzelo, že jsem si dal
ostříhat hlavu téměř dohola,
(Pokračování příště)
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Telefon: 63 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
Nejlepší dánské POTRAVINOVÉ BALÍKY
firmy PLUMROSE dodáme rychle a spolehlivě
Obstaráme za Vás placeni cla .

SPORTOVNÍ
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíté v
YOSEMITE TOURIST H O U S E
Maj. J. & S. Pospíchalovi
Barbers Rd., KALORAMA, VIG.
K delšímu pobytu neb jen na víkendy
Informujte se na tel. Kalorama 98 nebo v HD
O víkendu si zajeďte k nám na domácí
oběd neb. večeři.
Pokud možno volejte předem.

KLUB SLA V I A PORT
Vás

srdečně

TANEČNÍ

zve

(Pokračování se str. 5)
v
zahraničí.
Soudruh
N é m e t h se stane j e h o
zástupcem, a na rozloučenou mu jeho představený dá úkol: odhalit
stranického nepřítele v
kanceláři, kde dosud všichni byli upřímnými a
otevřenými soudruhy.
Povýšený s o u d r u h N é meth dopadne jednoho
úchylkáře po d r u h é m . J e
to přesně jako říkanka
o deseti malých černoušcích, z nichž* zbyl nakonec jen jeden. V kanceláři soudruha N é m e t h a
byli jen čtyři úředníci.
Všichni se něčím provinili, alespoň tím okamžikem, když se na n ě upřelo zkoumavé oko soudruha. Németha, posílené
stranickou bdělostí.

jako bolševik, spáchal sebevraždu jako maloměšťák. .
J a k o maloměšťák, byl
zrozen, jako maloměšťák
zemřel. Ale stále věří, ž e
takový způob života je
"stranický způsob života,
pravdivý a lidský".
S o u d r u h N é m e t h zůstal straně věren. Spá-chal sebevraždu, protože
jeho měšťácký původ byl
přítěží "lidskému a pravdivému způsobu života".
S o u d r u h N é m e t h je
jen malou karikaturou
velkých bludařů bolševismu, kteří začali ve
jménu nového světa páchat nejprve křivdy m a lé, pak větší a na konec
křivdy veliké, až se sami
ocitli v soukolí světa,
který ani nebyl nový, ani
Všichni podezřelí byli spravedlivý:
Bucharin,
zbaveni rozsudkem sou- Zínověv, Kameněv, Rad r u h a Németha buď své- dek. především Radek.
ho živobvtí nebo své lidA také tam, kde si Méské důstojnosti. N a tom
nemění nic, že soudruh rayův soudruh N é m e t h
N é m e t h v zápětí si uvě- snaží namluvit
řešení,
domuje, že odhalil ne- které spasí jeho duši a
pravého nepřítele.
prospěje-straně, zeje ona
Pravým nepřítelem byl příslovečná "černá prázjenom on sám. Choval dnota", o níž mluvil tak
se jako bolševik, vyvodil kompetentně odsouzený
jun
ze svých činů důsledky Bucharin.

K R Á T C E Z EXILU
—• Dr. Jan Gellner měl na
torontské universitě sérii přednášek o zemích za
Železnou oponou.
— Mezi nejlepšími maturanty v Ontariu v Kanadě
je vnuk bývalého čs. m i nisterského předsedy Rudolf Beran.
— Čs. uprchlík Milorád
Óop, který přijal kanadské občanství, jel na návštěvu do Československa.
Podle kaínadského tisku
byl v ČSSR obviněn ze
špionáže, zatčen a přes
protesty vyslanectví je dosud držen ve vězení.
— Prof'. V. Hlavatý přednášel na kongresu matematiků v Innsbrucku v
Rakousku.
— Kniha
Jana
Kolára
"Drobné nazpět" vyšla
nyní i anglicky. Název:
"Return Fare". Na filmu
podle této knihy pracuje
Columbia Pictures Corporation.
MELBOURNE

na

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 8. října

1960

V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST.

PRAHRAN

LIKÉROVÁ LICENCE
Začátek v 8.30
—
Konec v 1.30
PŘEDPRODEJ

LÍSTKU:

— Hlavním rozhodčím při
mezinárodním fotbalovém
utkání Západního Německa s Polskem byl čs.
uprchlík Rudolf Šich.
— V Rakousku se mají
zrušit v brzké době všechny uprchlické tábory. Dosud v nich žije 17.000
osob.
— Olga Fleischerová byla
prohlášena nejlepší žačkou letního tabora a byla
zapsána do "Zlaté knihy"
Čs. dálkové školy v Německu.
— V Melbourne spáchal
sebevraždu oběšením 35letý M. Košťál.
— Při srážce aut u Melbourne byla zabita pí,
Eliška
Kolářová. J e j í
manžel a tři děti byli těžce zraněni.
— Izraelská zpravodajská
služba zatkla v Haifě 50letého' fysika a atomového
odborníka Kurta Sitteho,
který pochází z Československa. Byl obviněn z vyzrazení tajemství "cizí
mocnosti" pravděpodobně ČSSR.
— Spojené státy zaslaly
pražské vládě notu, protestující proti nedoručování americké pošty, opatřené známkou s T. G.
Masarykem. Nota upozorňuje na úzký vztah TGM
k americkému lidu, který
je pobouřen porušováním
mezinárodní
poštovní
konvence a nedostatkem
úcty k muži, který se zasloužil o čs. stát. " Č/ND

94 6635 (Piek) — WB 3#03 (Pekárek)
PŘEDPLATNÉ?
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VALNÝ SJEZD ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKR. ORGANISACl V AUSTRÁLII A NA N. Z.
Ve dnech 17. a 18. září se konal v Sydney mimořádný (s platností řádného) sjezd Ústředí čs. dem.
organisací ,v Austrálii a na N. Z. za účasti delegátů
z Queenslandu, Viktorie a NSW. Vedle běžné agendy
bylo hlavním účelem sjezdu: 1. zaujetí stanoviska ke
koexistenčním směrům s komunismem v některých
složkách čs. exilu v Austrálii 2. vytýčení, ideové linie čs. exilového hnutí v australské oblasti, 3. plnoprávné zastoupení tohoto hnutí ve vrcholném orgán u III. čs. exilu (tč. RSČ v Americe).
Po věcném a nejvýše harmonickém dvoudenním
jednání došeí sjezd k těmto nejdůležitějším usnesením: Ad 1: na Festivalu české hudby v Adelaide loňského roku, sponsorovaném pražským režimem, se
někteří funkcionáři tamního čs. klubu v čele s p ř e d sedou Novým dopustili zřejmé kolaborace s komunismem. — Ad. 2: příštímu Ú W a tím celému čs. exilovému hnutí ve zdejší oblasti bylo uloženo, aby v
postoji proti komunismu a jeho jakýmkoliv frakcím
zaujal naprosto odmítavé stanovisko. — Ad. 3: v
memorandu RSČ upozornit, žé její dosavadní pověřenci pro Austrálii (pp. Nový a Viola) nebudou nadále jako takoví uznáváni a vyslovit požadavek, aby
čs. exilové hnutí v australské oblasti bylo napříště
v nejvyšším exilovém orgánu zastoupeno úměrně své
síle (téměř pětině čs. uprchlíků ve světě) a aby o
svých zástupcích mohlo samo rozhodovat a nikoli,
jak -tomu bylo dosud, tito mu byli nedemokraticky
-nadiktováni.
Do nového Ú W byli zvoleni: předseda S. Pokorný.
Qld., I. místopředseda' dr. B. Mikl, Il.místopř. J .
Hašek, Vic., I. jednatel dr. I Schwetz, Vic., II. jednatel -reservováno pro Jižní Austr., pokladník V. Manych, Qld., org. ref. F\ Horáček, Víc., soc. ref. res. pro J. A'., tisk. a kult. ref'., J. Vaněk, NSW, členové předsednictva: po 1 z Qld. a NSW, po 1 res.
pro Vic. a J. A. (členové výboru, revisoři, smírčí
soud - reservováni), zástupci do ACEN dr. K.Sudek.
J.Vaněk, 1 zást. z Qld.
Tiskový referent Ú W . Sydney
Koncem září se měl konat v Sydney tzv. sjezd
Ústředí čs. dem. organisací v Austrálii. Pro informaci
veřejnosti sděluji, že šlo o soukromý podnik, svolaný
p. Pokorným z Brisbane, jehož se např. nezúčastnil
žádný valnou hromadou řádně zvolený delegát z
Viktorie.
O. Mikulčák, jednatel Čs. n á r .
sdružení ve Viktorii a organisační ref. Ústředí
JEŠTĚ STANOVISKA K STANOVISKŮM
Panu dr. S. Hofírkovi; — Bojování je život člověka
na zemi. Boj za absolutní pravdu je posvěcením
člověka. Proto jste ve svém boji tak osamocen, protože jste mravně důsledný.. Kdo je ten, kdo n a ř knul Vás z nepoctivosti úmyslů? Nechť zkoumá svoje srdce.
A. Celnarová, S. Albans
Čs. krojovaná skupina vystoupí jako host* university v Adelaidě. Čs. kluby a sdružení za to odsoudí
svého pohlavára - předsedu Ústředí. Píší se urážlivé
dopisy a články, podávají se žaloby a "bouře ve
sklenici vody" se mění v tornádo po zásahu Rady
svobodného Československa. — Čs. kluby a sdružení
representují naší krajanskou skupinu. Ústřední list Čs.
H u b u v Brisbane uveřejní zprávu o odjezdu bývalého funkcionáře exilových spolků do ČSR. To je
obvinění na úrovni válečného "on kolaboruje s Němci7'. Dotyčný však je v USA a právě začíná éra
"upřímných omluv". — Jakou kvalitu mají naši re.presentanti a vedoucí, když šíří zprávy na úrovni
ledna paní povídala? Snad by byla celá tato záležitost" v pořádku, kdyby se dotyčný klub jmenoval
Kocourkov a dotyčné noviny Humory exilu.
M. Zachar, Oyster Bay
JAK MY LATINÍCI ŘÍKÁME
K novátorskému úsilí československých latiníků
{HD 19/X.) bych rád dodal další vzorky kuchyňské
latiny:
inter arma silent Musae —• Mezi Armény je síla h u debníků '
GaUia omnis divisa est — Gallie je plná divisí
Qao usque tandem, Catillina? — Jak úzký je ten
tandém, Katilíno!
I.i> civile — Již v civilu!
Corpus delicti — Rozkošné tílko
Xlhíl nisi bene — Nihilisti nejsou dobří
Sílila dies sinea linea — Není den, abych nebyl n a Snkovanej'.
IncbT.
Skromný příspěvek redakce HD k této bohulibé
•práci: Fiat voltatas tua — Kupujte Fiatky!
HD
Příjemnou dovolenou strávíte v horském prostředí
lis. Beauty.
Koupání v řece Kiewa
O ubytování a stravu pište na adresu:
X KANTA,
P.O. TAWONGA, VIC:
S*cávě zde začíná sezóna na pěstování včelí
mateční kasičky

DOMOVA

DO NOVĚ UPRAVENÉHO
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Premieru

K PŘÍJEMNÉMU POSEZENI VÁS ZVE
MIREK SEVERINI
Podáváme v ý b o r n á
česká jídla,
expreso kávu a prvotřídní zákusky
Otevřeno, od 12 do 2.30 a od 5 do 9.30.
1 Premier Lane, Kings Cross - Sydney

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerongr Hostel, Staří.
MATRAVILLE, NSWVolejte večer FJ 7372

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ

LÁTEK

A.A. I N V I S I B L E M E N D I N G S E R V I C E
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

vzorná

VŽDY CHUTNÁ
obsluha
—

JÍDLA
milé prostředí

TISKOVÁ ZPRÁVA RSČ
Výkonný výbor Rady svobodného Československa
zasedal v Novém Yorku 10. a 11. září 1960 za střídavého předsedání .dr. P. Zenkla a dr. J . Slávika;
Zasedání bylo věnováno především otázkám zahraničně politickým, souvisejícím' s účastí představitelů
komunistických vlád na valném shromáždění Spojených národů, a vývoji doma, obzvláště nedávným
ústavním změnám.
Podstatná část sobotního jednání byla věnována
Shromáždění porobených evropských národů (ACEN)
a činnosti delegace Rady v této organisací. Konstatováno, že se čs. delegace činně podílí na práci generální rady ACENu i na práci jednotlivých komisí.
Dr. Zenkl podal zprávu o některých akcích, jež na
mezinárodním poli ACEN podnikl -v posledních týdnech. . . Manifestace u příležitosti "Týdne porobených
národů" byly letos daleko rozsáhlejší než loňského
roku, měly měřítko celosvětové, a pochopitelně vyvolaly velmi podrážděnou reakci komunistů.
Výbor se zabýval některými problémy, jež se vyskytly ve styku ACENu, resp. 3'eho delegace v Bonnu,
s německou federální vládou. Čs. a polská delegace nejsou v bonnské representaci ACENu zastoupeny. Publikování stanoviska RSČ k odsunu sudetských
Němců a celé německé otázce vyvolalo řadu útoků
v německém tisku. Rada a její představitelé jsou
na jedné straně napadáni německými kruhy pro, konstatování, že odsun je pokládán za jednoznačně vyřešený, a na druhé straně komunistickým tiskem a
vedoucími představiteli KSČ pro smyšlené prosudetské stanovisko.

Výbor RSČ stanovil čs. delegaci pro příští funkční
období ACENu (od září 1960 dp září 1961): dr. J .
Černý, A. Čečur, dr. M. Franěk, A. Heidrich, dr. F.
Hodža, dr. A. Klímek, dr. J . Lettrich, dr. Š.Osuský,
majitelé Pepa Strejc 8i Jarda Polívka
dr. J.Papánek, V.Pavlík, E. Ransdorf, dr. J . Slávik,
dr. F.Uhl, dr. P'. Zenkl a J . Z i c h . Předsedou delePennys Lane
gace byl zvolen dr. J. Slávik, místopř. dr. P. Zenkl,
K I N G S CROSS — S Y D N E Y
čs. zástupcem v generálním výboru ACENu dr. P.
Zenkl, jeho zástupcem dr. J. Lettrich.
Bylo rozhodnuto plně se zapojit do akcí protestujících proti účasti Chruščovově a dalších komunisticSOKOL
SYDNEY
kých předáků na valném shromáždění SN, upozornit
koná cvičení každé
pondělí v tělocvičně Girl's na to, že nejsou mluvčími porobených národů soHigh School, Fort Street, u Sydneyského mostu. větského bloku a upozornit na zločiny, jichž se na
RSČ
Žactvo 7.30 — 8.30. dorost a členstvo '8.30 — 9.30 več. našich národech dopustili.

RESTAURACE PRAHA

SPORT V AUSTRÁLII

ČS. DŮM V MELBOURNE
Československý klub v Melboume oznamuje, že
na základní fond k vybudování Československého
domu byly dosud zaplaceny tyto částky:
pp. K. Beránek £ 10. F. Čapek £ 100, M\ Dubský Dudley £ 100. F. Horáček £ 10. M. Kantor £ 50.
F. Kaštánek £ 100. R. Kimla £ 50. J . K i n ň a £ 100,
J. Kousal £ 1 0 0 , R. C. Kugler £ 5 0 , O. Mikulčák
£ 10. J.šetek £ 100. A. Talaeko £ 10. J. Tůmová
£ 10. F.Váňa £ 10. úhrnem £ 810/-/-.
Děkujeme tímto nejen všem, kteří již začatou akci
tak účinně podpořili, ale i těm, kteří uznávají nutnost mít v Melboume čs. středisko, a kteří svými
příštími dary ukáží dobrou vůli a snahu pomoci a
tím přispějí k vybudování střediska důstojného československého jména.
R. C. Kugler "
A. Talaeko
jednatel
předseda
958 Nepean Highway.
Moorabbin

K O P A N Á

V

S Y D N E Y

PRAHA — A P . I A / 3 : 0 (1:0)
V semifinále federace, které se odehrávalo před
rekordní návštěvou 13.000 diváků, měla Praha snažší úkol. než se očekávalo. Mužstvo předvedlo ukázkovou hru, a vítězství si naprosto zasloužilo. Přestože
měla Praha silnou převahu v prvním poločase, podařilo se jí vstřelit první branku -teprve v 39. minutě
po chybě soupeřovy obrany. Autor této branky, Herbert Ninaus, opět skóroval ve 27. minutě druhého
poločasu a Jaroš pak upravil konečný výsledek na
3:0. Páteří mužstva byla tentokrát záloha ve složení:
Sherwin - " E . Ninaus - Sfcheinflug a Lord v brance;
Vítězstvím se Praha kvalifikovala do finále, kde se
utká s Baumgartnerovým mužstvem Canterbury.

M. Dtfcský-Dudley
pokladník
PRAHA — GRANVILLE
4:3(3:3)
618 Toorak Rd.,
V
prvním
kole
poháru
Ascot
málem
utrpěla Praha
Toorak
porážku od slabého soupeře. Mužstvo bylo z formy a
dalo si vnutit soupeřův styl hry. Granville se' ujal
vedení v 10. minutě a Praha hned nato vyrovnala'
DO KNIHOVNY VŠECH EXULANTŮ PATŘÍ
vlastní brankou. -Granville se pak znovu ujal vedení
FERDINAND
PEROUTKA
brankou z penalty. V posledních 5 minutách prvního
poločasu padly tři branky: Praha vyrovnala brankou
Ninause, pak skóroval Scheinflug, a těsně před přeNEJVÝZNAČNĚJŠÍ POLITICKÝ SPIS CS. EXILU stávkou Granville znovu vyrovnal. Ve 1'4. minutě'
druhé půle vstřelil vítěznou branku Prahy Ninaus.
České vydání £ 1, anglické s 15/-.
Nejlépe zahrál střední záložník E. Ninaus.
Objednávky prostřednictvím Hlasu domova
Ve druhém kole poháru se P r a h a utká s Auburnem.

Demokratický manifest

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 39.70
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

CESTUJTE PO U S A NEJPOHODLNĚJI

A

A. P. A.

Car

Renta1

NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČOVNA AUT V
DOPORUČTE
HLAS D O M O V A
svým přátelům

NEJLEVNĚJI!

V y p ů j č t e s i n á š Volkswagen - Station W a g e n
Auta jsou přizpůsobená k táboření
Pohodlné cestování pro 6 až 8 lidí

USA

71, Elton Ave., T r e n t o n 20, N . Jersey, U S A
(Můžete psát česky neb anglicky)
Informace v Austrálii: O M N E X , 48 S u f f o l k Rd., Surrey Hills
( M e l b o u m e ) , Vic.
—
tel.
W F 9359

HLAS
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DOMOVA

3. 10. 1960

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

ČS. FOTBALOVÁ LIGA PO 6 KOLECH
V československé nejvyšší fotbalové soutěži bylo sehráno prvních šest kol, která přinesla několik
překvapení. Pražská Sparta se po třech porážkách vzchopila a získala v dalších třech zápasech
šest bodů. Slavie získala první dva body teprve v šestém kole, vítězstvím nad Brnem. Letenské derby starých soupeřů skončilo podle očekávání vítězstvím lepší Sparty.
Nejlépe si prozatím vede Rudá, hvězda Bratislava, která dosud neztratila ani jeden bod. Loňský
přeborník Hradec Králové sí nezačal zrovna nejlépe: po šesti kolech má teprve šest bodů a je na
pátém místě jen lepším brankovým poměrem před Trnavou, Nitrou, Bohemians a Spartou.
Tabulka po šestém kole: 1. Dukla Praha 10 b, 2.
RH Bratislava 10 b, (jeden zápas k dobru), 3. Ostrava 8 b, 4. Kladno 7 b, 5. Hradec Králové 6 b, 6. Trnava 6b, (jeden zápas k dobru), 7. Nitra 6 b, S.
Bohemians 6 b, 9. Sparta Praha 6 b, 10. Slovan Bratislava 5 b, 11. Brno 4 b, 12. Prešov 3 b. 13. Trenčín
3 b, 14. Slavie 2 b.
3. kolo: Sparta Praha — Ostrava 1:4, Kladno —
Prešov 3:1, Slavia — Hradec Králové 0:2. Slovan

Bratislava — Dukla Praha 2:3, Trenčín — Bohemians
1:2, Trnava — Nitra 1:1, Brno — RH Bratislava 0:3.
4. kolo: Prešov — Slovan Bratislava 3:0, RH Bratislava — Slavie 2:0. Ostrava — Dukla Praha 3:1,
Bohemians — Kladno 4:1, Nitra — Trenčín 4:3, Hradec Králové — Trnava 2:2. Soarta Praha — Brno
2:0.

5. kolo: Slavie — Sparta Praha 0 : 2 (0:0). Brno - Ostrava 2:0. Kladno — Nitra 3:1, Slovan Bratislava
— Bohemians 4:0 (:). Dukla Praha — Prešov 5:0.
Trenčín — Hradec Králové 2:1 (:).
6. kolo: Bohemians — Dukla Praha 1:5. Nitra —
Slovan Bratislava 0:4. RH Bratislava — Trenčín 3:2.
Brno — Slavie Praha 15. Ostrava — Prešov 2:1.
Hradec Králové — Kladno 2:4 {"). Sparta Praha —
(Pokračování se str. 4)
dalekém dosáhly pěkných výsledků, a dva jejich re- i m a v a 3:1.
presentanti překonali nejstarší olympijský rekord,
který držel od roku 1936 jejich krajan Josse Owens.
Jeho nejlepší výkon ve skoku dalekém 8,06 m překonal v Římě výkonem 8,12 m nejen Boston, nýbrž o
5 cm i druhý nejlepší americký dálkař Robertson.
— První kontrolní závod čs. stohách tessisíů vyhrál
Americký desetibojařský representant Rafer John- v Prostějově Staněk, který ve finále zrftězži nad Poson zvítězil v disciplině disciplin v novém olympij- iákovičem 11:21, 21:16 a 21:15.
ském rekordu 8.392 bodů (dosud držel olympijský — V mezinárodní kopané není hned. na počátku lerékord z Melbourne jeho-krajan Campbell výkonem tošní sezóny o překvapení nouze. Ve Vídni zvítězilo
ó 445 bodů horším). Američan Johnson zaběhl na nečekaně Rakousko nad SSSR 3:1 a T Oslo porazila
olympiádě v Římě 100 m za 10,9 ví., 400 m za 48,3 jedenáctka Norska finalisty posledního mistrovsvi
vt., -110 m překážek za 15,3 vt. a 1.500 m v čase světa Švédy rovněž 3:1.
4:49,2 min., do dálky skočil 7,35 m, do výšky 1,85 m; — Na Wembley stadiónu v Londýně bojovalo 16 nejo tyči zdolal 4,10 m, ve vrhu koulí dokázal 15,82 m; lepších světových motocyklistů-plošinárů o titul miv hodu diskem 48,49 m a v hodu oštěpem 69,76 m. stra světa. Zvítězil již podruhé Švéd Fim-dm preá
Jediného soupeře měl Johnson v Kwangovi z Ná- Novozélanďanem Moorem a Angličanem Cravenem.
rodní Číny, který rovněž překoňal dosavadní olym- — Ve Varšavě probíhalo dvoudeotií meziměstské
pijský rekord a za výkony ohodnocené 8.334 body utkání Varšava - Londýn v lehké atletice": polští muži
dostal stříbrnou medaili.A konečně americký tyčkař zvítězili nad Angličany přesvědčivě 127:74 b., polské
Don Bragg vyhrál v Římě svou speciální disciplinu ženy prohrály s Angličankami těsně 51:55 b . . Střetvýkonem 4,70 m, a tak Spojené státy mají všéchny nutí přineslo několik skvělých výsledků- Anglická rezlaté medaile ve skoku o tyči, které byly uděleny presentantka Mary Bignalová skočila 6,39 m a zleod první olympiády v roce 1896 v Athénách.
pšila tak o 4 cm dosavadní světový rekord Polky
Druhým nej úspěšnějším státem v lehké atletice Krzesinské ve skoku dalekém, vytvořený před čtyřbyl v Římě SSSR, jehož representanti muži i ženy mi roky v Melbourne. Němka Clausová dosáhla sice
žíekali 11 zlatých (muži 5), 5 stříbrných (muži" 4) před měsícem výkonu ještě o 1 cm lepšího, ale tento
a pět bronzových (4 muži). Sovětští muži vyhráli její nejlepší skok nebyl ještě uznán ze světový renečekaně obě prvá místa ve skoku vysokém (Ša- kord. Polský oštěpář Sidlo hodil 81,18 m, kladivář.
vlakadze a Brumel), v hodu oštěpem (Cybulenko), Rut dosáhl 66,17 m a koulař Polska Sosgornik vrhl
v hodu kladivem (Ruděnk#v), v běhu na 10.000 m 18,23 m. V běhu na 200 m porazil polský sprinter
(Bolotnikov)- a v chůzi na 20 km (Golobničij). So- Fojk časem 20,7 vt. světového rekordmana Angličana
větské ženy vyhrály pak běh na 80 m překážek Radforda.
(Pressová), závod na 80 m Cševcová), skok daleký — Desetitisíce . Goeteborgčanů se přišlo podívat na
(Krepkinová), vrh koulí (T. Pressová), hod diskem souboj Australana Elliotta se Švédem Waemem, a
(Ponomarevová) a hod oštěpem (Ozolinov4).
skutečně si přišli na své. V dramatickém a rychlém
Třetí býlo -celoněmecké družstvo s dvěma zlatými závodě na 1.500 m zvítězil olympijský vítě2 Austra(Hary na- 100 m a ve štafetě na 4 x l 0 0 m ) , s osmi lan Elliott za 3:38,4 min. rozdílem 0,2 vt. před Waerstříbrnými a třemi bronzovými. Po Arminu Harym nem.
byl jejích nejlepším atletem.. čtvrtkař Karl. Kauf- — V Oděse zlepšil 18-letý sovětský výškař Brumel
mann z Karlsruhe, který v nejdramatičtějším závo- (na olympiádě v Římě dostal stříbrnou medaili) svůj
dě olympijských her prohrál s Američanem Ottis vlastní evropský rekord ještě o jeden centimetr, a
Davisem j'en o dlaň, když oba zaběhli světový re- na první pokus skočil 2,18 m.
kord na 400 m 44,9 vt.
— Italský fotbalový přeborník Juventus Turín potvrdil v Miláně, že je v současné době nejlepším
mužstvem Apeninského poloostrova, neboť po vítězství v mistrovské soutěži získal i "Italský pohár",
DARUJTE
když zvítězil ve finále nad Fiorentinou po prodloužení 3:2.
— Ve Forest Hills byla sehrána závěrečná utkání mezinárodního tenisového mistrovství USA. V pánském
singlu se do finále dostali oba letošní wimbledonští
finalisté - Australané Fraser a Laver -, kteří předvedli velmi dobrý tenis. Titul mistra Spojených států získal wimbledonský vítěz Fraser vítězstvím nad
Laverem 6:4, 6:4, 10:8, a tak už po páté putuje titul do Austrálie. Ve finále dámské dvouhry došlo
k velkému překvapení, když vysoce favorisovaná,
dvojnásobná přebornice Wimbledonu Birazilčanka
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Marie Buenová podlehla Američance Darlene Hardové po dramatickém boji 3:6, 12:10 a 4:6.
— V přípravě na mistrovství světa v Brazílii probíhal
Telefon J A 6973
v Budapešti mezinárodní turnaj v odbíjené reprebyt: J A 6 7 0 1
sentačních družstev, který měl skvělou úroveň. Soutěž vyhrálo ČSR beze ztráty bodu a s poměrem setů

Bilance olympiády

- - Ve zkratce - -

moderní keramiku

ELLIS

HLEDAJÍ:

Býv. studujícího Vyšší les. školy Frant. Doležala,
krejčího Mirka Svobodu z Plzně, Vláďu Horáčka z
Trutnova (Sydney?) a Mirka Poula z Domažlic (hledá Otta Svoboda z USA).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

L i s t á r n a
O. F. Nurenberg: Díky
za noviny. — K. J. Bern:
Díky za lístek s adresami. — M. H. Toronto: Díky za výstřižky. — B. Č
Cicero: Díkv za výstřižky.
— M. K. Kent Town: Viz
č. 9 a 10, str. 3. — J: Š:
Stanmore: Díky za adresy.
—K. V. Brighton: Díky za
adresy. — S. H. Nth". Melbourne: Díkv za zprávu.
HD
PRVOTŘÍDNÍ
česká i jiná evropská
jídla
BARCLAY
RESTAURANT
122 Russell St.,
Melbourne
Tel. 63 2775 •
Otevřeno celý týden
Jd 11.30 do 8 h, večei
Zvláštní místnosti na
hostiny všeho druhu

Specialista nervových,
chorob
Dr. J. MACKIEWTCZ
ordinuje vždy
v sobotu 10 - 12 hod. dop.
25 Balston St.,
ST. KTT/DA, Vic
Telefon LB 4083

Malý oznamovatel
Poplatek za 1 řádku I/-,
tučnou 1/6
54-LETÁ DÁMA, intel.,
mladého vzhledu, hledá
hodného muže za účelem
sňatku. Jos. Greschnerová, Salzburg - Itzling 2,
Hartlebengasse 10, Austria
CHOEOBY
KOŽNÍ A VLAS©
léčí se úspěšnou metodou Cu-Ex-Ma na moderní kožní klinice
NATIONAL
SKIN INSTITUTE
165 Collins St.,
(vedle kina Metro),
MELBOURNE
Telefon MF 1272
Porady
zdarma
Zkoušené
ošetřovatelky
Ekzema-Dětské ekzema - Akne - Kožní
záněty-Záněty kožních
žláz - Lupy - Padání
vlasů - Alopeeie- Psoiasis - Křečové vředy
Další kožní kliniky:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,.
tel, LA 4270.
NEWCASTLE:
69 Hunter St.,t.B 3784
BRISBANE: 293 Queen St., FA 1445
TOOWOOMBA. M.L.
C. Chambers, 164-168
Margaret St., tel. 7005

15:3 před Maďarskem A., Rumunskem; Bulharskem,
Jugoslávií a Maďarskem B.
— Na brněnském. silničním okruhu se letos 3'ela už
po desáté "Velká cena ČSR", kterou sledovalo přes
250.000 diváků. V soutěži třídy do 250 ccm a 350 ccm
zvítězil Čechoslovák Šťastný na Jawě, v soutěži nejtěžších strojů byl nejrychlejší Hocking z Rhodesie
na MV Augusta.
— 27-letý Ladislav Bezák z pražského Aeroklubu se
stal - poblíže Bratislavy - mistrem světa v letecké
akrobacii.
— Podle usnesení Mezinárodní hokejové ligy zakulacují se v těchto dnech v Evropě kluziště. Podle nových směrnic byly už upraveny zimní stadióny v Opavě, v Ostravě a na Kladně. Na Kladně se už bruslí
od 2. září. na pražském Zimním stadiónu od 20. září.
— Den po skončení olympijských her vytvořila na
mítinku v Římě sovětská lehká atletka, olympijská
vítězka ve vrhu koulí a držitelka stříbrné v hodu
diskem Tamara Pressová nový světový rekord v hodu diskem. Výkonem 57,15 m zlepšila o 11 cm dosavadní světový rekord své krajanky Dumbadzeové z
roku 1952.
— V italské Monze se jely motocyklové závody o
Velkou cenu národů, kterými každoročně vrcholí mistrovství světa motocyklů ve třídě do 350 ccm. V
této kategorii zvítězil Hocking z Rhodesie na stroji
značky MV Augusta (jel průměrnou hodinovou rychlostí 176,580 km) před čs. závodníkem Šťastným
na Jawě. Pořadí mistrovství světa: 1. Surtees (Anglie) 26 bodů;'2.Hocking, 22 bodů; 3. Hartle (Anglie).
4. Šťastný 12 bodů. - V soutěži továren je první
MV Augusta s 32 body před značkou^Norton (17 b.)
a Jawou (12 b.).
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

