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Bílý týden v Kongu
O některých světových událostech je snadné referovat. Nikita Chruščov
např. přirázil k americkým břehům na cestě do Spojených národů, a s
ním přijel kdekterý pohlavár komunistického světa.
V takovém případě člověk ví, oč běží, kdo vlastně dal podnět a kdo jenom poslušně reagoval, a hlavy "suveréniních" států komunistického bloku
začaly kvapně balit.
Co však takové Kongo, kde má člověk potíž zjistit, kdo je kdo a c'
je co, kdo je ještě ministerský předseda, a kdo už není, kdo je ještě president a kdo už není, kdo je už zavřený, ještě zavřený anebo kdo už není
zavřený. U ž ani není jasné, co vlastně ještě je Kongo a co už Kongetí
přestalo být.
Ministerští předsedové

K o n g a pak n e f i g u r u j í jen o m jeden nebo dva ministerští
předsedové.
Člověk by musil jít do
Austrálie, aby jich našel
takovou h r o m a d u . Vyj m e n u j m e si alespoň ty
nejhlavnější: 1. L u m u m ba, který tvrdí, že je pořád ještě ministerským
předsedou, 2. Ileo, který
tvrdí, že je teď zase on
ministerský předseda, 3.
náčelník štábu Mobuto,
který říká, že K o n g u
vládne armáda a on, 4.
Kolonji, který trvá na
tom, že je hlavou provincie Kasa i, která patřila ke Kongu. 5. Tsombe, který tvrdí, že je ministerským
předsedou
provincie Katanga, která
rovněž patřila ke Kongu.

Obrázek zpestřuje president Kasavubu,, který
tvrdí, že je presidentem
všeho d o h r o m a d y .
Minulý týden vypukla
v K o n g u navíc p r o p o u štěcí horečka. Kasavubu
zbavil ú ř a d u L u m u m b u ,
L u m u m b a zbavil ú ř a d u
Kasavubu, a plukovník
Mobutu
zbavil
úřadu
kde koho, také L u m u m bu, Kasavubu a Ileu.
Prohlásil také, že musí
všechny
komunistické
mise (včetně československé) opustit okamžitě

Kongo. T o by nám celkem vyhovovalo, kdyby
V bylo jasné, můžeovšem
li své cíle také uvést ve
skutek. J e totiž těžké
zjistit, k d o vlastně je toho času v úřadě, a kdo
by se měl začít ucházet
o p o d p o r u v nezaměstnanosti.
Chaos z Konga se pak
částečně přenáší i do
Spojených n á r o d ů , kam
docházejí v půlhodinových intervalech depeše
různých
ministerských
předsedů, a kam obden

přijíždějí z K o n g a nové
delegace.
N a papíře to všechno
vypadá náramně směšně.
V politice to bohužel
směšné není.
Vnitřní zápas
Dnešní chaos v K o n g u
je dědictvím kolonialismu více než v j e d n o m
smyslu. N e j d e jenom o
mnohokrát
opakovaná
fakta, že Belgie odešla
politickém
předčasné,
že nevychovala k á d r schopných administrátorů a že za sebou zanechala jenom nenávist ke všemu bílému
a nic víc.
Důležitým
činitelem
jsou dnes také pozůstatky způsobu, jakým se
kdysi Evropané servali o
africkou kost. Nešlo totiž
o to, aby, d e j m e tomu,
kmeny Baluba a Z u l u
mohly žít jako celek u(Pokračování
na str. 2)

V . celostátní sjezd J Z D se bude konat v březnu 1961

PŘÍSNOST NA SEDLÁKY

Urychlfení rozvoje zemědělské výroby je jedním z nejužších profilů československých státních plánů. Komunistická strana Československa se proto
rozhodla svolat V. celostátní sjezd Jednotných zemědělských družstev na
dny 23. - 26. března příštího roku, aby byly "zabezpečeny rostoucí potřeby
národního hospodářství a zvýšena životní úroveň našeho lidu".
Sjezd se bude zabývat stev a družstevníků k uzavírání
socialistických
těmito otázkami:
1. splnění úkolů třetí závazků za vzorné splněZahraniční návštěvníci československé spartakiády
ní a překročení úkolů-lesé dali v mnoha případech ošálit potěmkinštinou, pětiletky v zemědělství
tošního,
roku a za splnění
pečlivě vypracovanou československými propagan- za čtyři roky,.
úkolů pětiletky. . ."
disty. Prosťáčkové ze Západu vypravovali o přepl2. další upevnění
a
něných výkladech krámů, o přebytku spotřebního prohloubení ekonomiky
V
přítomné
době
zboží, aniž by si uvědomili, že toto všechno bylo
skončily prověrky závazJ
Z
D
,
velmi pečlivě naplánováno a zrežírováno b propaků zemědělských družgačním účelům. Rudé právo z 19. srpna uveřejnilo
3. návrch nových vzostev na zvýšení letošní
pádný důkaz. Nejde tu o nějakou zapadlou vesnici, rových stanov J Z D .
kam nezabloudí noha, ale o jedno z nejpopulárnějvýroby,
podepsané
v
Československé zeměších středisek, o Doksy. Můžeme-li věřit Rudému
rámci tzv. přerovské výzprávu alespoň v tomhle, pák to tam vypadalo letos dělce čeká víc dřiny a
v červenci takto:
menší výdělky, neboť se vy. Pražská Práce z 24.
"Nastala sezóna. Nebylo to - nebylo, ono. Příslušní zkracováním
dodávko- srpna má k tomu tento
Činitelé našli však vždy výmluvu a ospravedlnili se vých lhůt jde r u k u v ru- smutný komentář:
před funkcionáři MNV v Doksech, kteří volali a psa" P ř i prověrce přišli
ce zvyšování "dobrovolli do Prahy, Ústí, aby se nedostatky odstranily.
např.
v Kudlovicích na
ných"
pracovních
závaz"Nedá se nic dělat, všechny fondy se daly na sparto, že nemají dost krmiv.
takiádu!" hlásali rovněž příslušní činitelé mezi lidem. ků.
Ále příklad: celou sezónu nebyly v Doksech ke koupi
Zemědělské noviny z Sníží tedy stavy skotu.
plavky. Do obchodů došly teprve v sobotu 13. srpna. 23. srpna tr. to vyslovily P o d o b n ě ve velkém. J Z D
Dlouho nebylo dětské a dámské prádlo, plátěné kalv Nivnici bude dokonce
hoty, přikrývky atd. Zdá se tedy, že v mnohém hlás- zcela jasně:
o 73 kusů skotu méně a
ná trouba se spartakiádou neobstála. Stejně bychom
Zvýšení aktivity J Z D
bude
o 300.000 litrů nižmohli jmenovat další a další zboží, které tu po týdny
nebylo, jako třeba oplatky, tatranky, čokoláda a dal" V současné době jde ší výroba mléka. T a k byší zboží... Vůbec byl v obchodech malý výběr: Ne- o to rozvinout iniciativu chom mohli pokračovat.
byly ke koupi půlkilové masové konzervy, jen kilové,
Sem tam n ě j a k é zvýšení,
nebyl v Chemódroze fotomateriál, nebyly minohdy a zvýšit aktivitu J e d n o t (Pokračování
na str. 2).
ných
zemědělských
družani kompoty, mošty.

U snědeného krámu

V červenci bylo v Doksech jako u snědeného krámu. Vyvrcholila isezóna, ale nebylo co prodávat.
Předseda MNV soudruh Král dodává:"Dobře, že nebyla vedra. Pak by nastala s pitím úplná katastrofa.
Dost možná, že by byli rekreanti vypili jezero..."
FEC
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Jak je vidět, nepatří Kennedy a Bowles k
lidem, kteří by se nechali snadno "vypočítat".
Ale přesto lze říci, že oni dva a Stevenson by
se asi dívali na světový vývoj trochu realističtěji než trojice N i x o n - Lodge - Dillon. Ti první
tři skutečně po léta kritizovali Dullese pra přílišný (nebo příliš netaktický) důraz na diplomacii války. Vytýkali mu, že nevěnuje dost pozornosti hospodářským problémům nevyvinutých zemí Asie a A f r i k y . . . Důvody, které vedly presidenta Eisenhowera k pozvání soudruha
Chruščova do Washingtonu, přežijí nynější ofenzívu agresivních sil. Jsou to totiž důvody
objektivní, spočívající ve faktech,' především v
ohromně změně v poměru sil ve prospěch socialismu, ke škodě kapitalismu.
Dušan Pokorný v Literárních novinách, Praha, 1 3 . 8 . 1 9 6 0

NA SJEZDU PEN-KLUBU
V jihoamerickém Rio de Janeiru se konal sjezd
mezinárodní organisace spisovatelů PEN-klubu, na
který přijela i oficielní československá delegace. O
jejím pobytu referoval v pražských Literárních novinách J. S. Kupka v článku "20 stupňů k bodu mrazu". Dokazoval v něm, jak "válečné přípravy západních imperialistů" ovlivňovaly jednání na sjezdu
spisovatelů. Jen delegaceobrázku
ze socialistických zemí prý
navrhovaly sblížení a užší spolupráci kultur Východu
a Západu.
Jenomže: "Při hlasování byly rezoluce navržené
socialistickými delegáty zamítnuty. Výkonný výbor
přijal dvě rezoluce, které nemají nic společného s
literaturou a literárními problémy, a které chtějí -neinformované veřejnosti v kapitalistickém světě n a mluvit, že spisovatelé v socialistických zemích žijí
v nesvobodě. Třetí rezoluce rozhodla o založení mezinárodního fondu, a její druhý bod odhaluje pravý
smysl: finanční podporu tak zvaných spisovatelů
v exilu.."
Jasně z toho vyplývá, že se v roce 1960 chovali
členové PEN klubu daleko statečněji a poctivěji, než
se zachovalí jejich předchůdci v letech před druhou,
světovou válkou. Dnes se našel takový Salvador de]
Mádariaga, který měl odvahu otevřeně říci: "Proti
vlastní chartě PEN-klubu jsou na sjezdu přítomni
zástuci zemí za Železnou oponou." J . S. Kupka k
tomu dodává: "Řekl toho ještě více tento pán a jeho
slova by se výtečně vyjímala v ústech nej'zavilejších imperialistických štváčů, kteří se nemohou smířit s myšlenkou, že ve světě existuje a sílí tábor
socialismu. A pod dojmem jeho slov bylo bohužel celé sněmování PEN-klubu."
Promineme J. S. Kupkovi jeho nelogičnost. Na jedné straně viní západní spisovatele z toho, že' rokují
o věcech, které prý s literaturou nemají nic spolěčného. Na straně druhé je obviňuje z toho, že zavírají oči před skutečností. Promineme J. S. Kupkovi, že
jednou je mu skutečnost - ta socialistická'- základem literárního projevu, podruhé je m u skutečnost
- ta "imperialistická" - důvodem k rozhořčení nadspisovateli, kteří se pletou do politiky, místo aby
"hovořili o knihách, hrdinech, myšlenkách, o stavbě'
a jazyce děl. ."
Ale nikdo z nás mu nemůže prominout myšlenkovou podlost, s níž hlásá "sblížení a užší spolupráci
kultur Východu a Západu". Jaké sblížení a jakou
spolupráci mohou nabídnout svým kolegům lidé, k t e - ;
ří jsou, schopni hájit před veřejností nesvobodu ve
své vlastní zemi, a nejen ji hájit, ale ještě vychvalovat? Sjezdu v Rio de Janeiro se účastnila také delegace maďarských spisovatelů. Byla to delegace ú - •
spěšných vyděračů. Není totiž žádným tajemstvím.:
že Kádárova vláda propustila z vězení dva přední maďarské spisovatele jakožto kompenzaci za připuštění maďarské delegace do PEN-klubu.
Kdyby v budoucnu PEN-klub opravdu připustil
uskutečnění "sbližovacích" návrhů, hlasoval by p r o .
svoji sebevraždu. I kdyby,.nešlo o nic víc než o li-,
terární tvorbu: z jedné studně nelze pít nadosmrti.
Ale jde o víc.
Úkolem spisovatele není jen spisovatelství samo. •
Kterákoli kniha, napsaná pro rozkoš skládání slova
k slovu, věty k větě, je prázdná a špatná kniha.
Kterákoli kniha, napsaná s postranními úmysly a napříkaz mocných tohoto světa, je nejen prázdná, ale
i. zbytečná.
Spisovateli Kupkovi byli spisovatelé, kteří raději
odešli ze země, kde jim nebylo možno svobodně
tvořit, trnem v oku. My bychom si však měli tím
víc připomenout, oč by byl náš život chudší a p u stější, kdyby nebylo spisovatele-vyhnance: Dante, ;
Comenius, Heine, Mann - to jenom namátkou. Tihle
všichi byli, iak "říká moderní termín, < "engagé".
prostě lidé, kteří měli odvahu ze své tvorby vyvodit
důsledky. Ti, kteří dnes na ríě útočí a kteří se j e
snaží odbýt posměškem, nejsou "engagé", ale prostě
angažováni. A v tom je ten nejhlavnější rozdíl, jun

HLAS

-2-

DOMOVA

19. 9. 1960

Bílý týden v Kongu
(Pokračování se str. 1)
vnitř nově se tvořících
hranic. Šlo o suroviny,
koření, obchodní stanice,
strategické posice atd..
Šlo zkrátka o to, co se
kde dalo utrhnout ' b e z
ohledu na nějaké etnické
linie nebo
jazykovou
sourodnost. Tak se stalo,
že Afrika byla rozdělena
způsobem naprosto nepřirozeným. Toto nepřirozené rozdělení trvá zatím í po odchodu starých
koloniálních pánů.
President
Kasavubu
např., patří ke kmeni
Bakonga. Nezáleží mu
proto příliš na tom, co se
děje v Kasají nebo Katanze. Ale záleží mu na
tom, aby ta část kmene
Bakonga, která žije v
dnešním Kongu, byla
jednou spojena se soukmenovci' v Angole.
Kasavubu, Kolonji a
Tsombe mají, zdá se, na
paměti tyto kmenové závislosti, a volná federace
se jim zdá nejpřijatelnějDr. Felicia
BRUNTONOVÁ
MUDr. (Československo)
M. B. B. S.
(Melbourne)
ordinuje
222, Barkly St.,
SI?. KXLDA, Vic.
po 8. hod. večerní
144 Nepean Highway
GARDENVALE
tel. XJ 1872 - XM 2467
Choroby vnitřní, ~
ženské a dětské

ším řešením. Lumumba
je naproti tomu veden
ambicemi čistě osobními,
jejichž naplnění hledá v
tuhém centralismu.
Vnější
zápas
Uvnitř Konga tedy jde
o zápas zájmů kmenových a osobních, a také
o to, skončí-li nová republika hned na začátku
jako diktatura, nebo dostane-li se jí času, v
němž by se mohla vyvinout v něco, co by západní typ demokracie aIcspoň vzdáleně připomínalo.
Tím jsou také položeny základy vnějšího zápasu o Kongo, který je
sice méně hlučný, ale
stejně urputný jako zápas vnitřní.
Sovětský - svaz hledá
pevná předmostí na těch
kontinentech, kde se ještě pořádně nezachytil.
Na americké p ů d ě mu

Spojené -národy a západní demokracie se přirozeně snaží sovětské infiltraci zabránit, ale činí to, bohužel, stejně nerozhodně a se stejnými
přehnanými ohledy, jako
v řadě jiných podobných
případů.
Komunistické methody jsou při záchytných
operacích celkem jednoduché. Sověty se rozhlédnou kolem a ' hledají
vhodného muže. Když se
však domnívají, že ho
našli (v našem případě
je to Lumumba), stojí

za ním bez výhrad, důsledně a všemi prostředky. Opustí jej jenom
tenkrát, když už je
všechno opravdu ztraceno.
Z á p a d naproti tomu
dává svým "vyvolencům"
podporu velmi nejistou,
veden ohledy na Spojené
národy, mínění světa, demokratické principy, nebezpečí války atd.. V
určitých situacích Z á p a d
bohužel dovede své "vyvolence" opustit docela.
Zápas o Kongo vlastně teprve začíná. Lulumba .se zdál být se sovětskou podporou hlavním
favoritem až do zákroku
plukovníka
Mob.utu.
Když byl psán tento komentář, byl však v domácím vězení. Situace se
ovšem mění tak rychle,
že ještě nikdo nemůže
říci s jistotou ani to, kdo
bude u moci zítra, -kw-

Přísnost na sedláky
(Pokračování se str. 1.)
většina družstev si však
zpřesnila plán směrem
dolů, a to i p o d -čísla
státního, plánu."
Hnutí směrem dolů
Jak mohlo dojít k takovému "hnutí směrem
dolů", ptá se Práce. Takto:
"Pro zřízení prověrky
byly určeny skupiny, v

Naše rovy
TÁBORÁK

posloužila Castrova Kuba, v Africe částečně, ale
jenom částečně, á^íkrumahova Ghana. Ta však
zůstává i jako republika
členem britského společenství národů, takže Rusové hledají něco jistějšího. Kongo a Lumumba
se jejich záměrům hodí
znamenitě.

NEPLÁPOLÁ POKROKOVĚ

I když chápeme, jže ti starší -mají právo si
zavzpomínat, p-ijece jen myslíme, ž(E tradicesmutných, beznadějných písní, plných vzlyků
a ztracenýjch nadějí, patří minulosti. Chtěli
bychom, aby přestárlé písně "odešly do věčných
lovišť". Aby konečně krčma v Santa Puela zů-<
stála opuštěná a Niagarský vodopád si oddychl,
aby Yukon se vrátil do zeměpisu a caballero
z Ršo de Janeiro ztratil své sombréro. Aby ukulele, o kterém stejně asi žádný z mladých neví,
jak vypadá, už přestalo strašit tmou. Chtěli by»
'čhom, aby písně, počínaje plápolavým tábora-,
kem a konče krásnou cikánkou, byly nahrazeny
novými -tanečními písněmi a novou náplní, kte*
-rá by však nezapomínala ani na fantazii mla-i
dých lidí. . . N a druhé straně si však myslím,
že není nutné si stěžovat na nedostatek nových písní, hodících se k táboráku— Co se
týče národních písní, i tady je nepřeberné bohatství zdrojů. Konečně jsou na dosah, i pokrokové písně. V každém sborníku, vydaném k
některému z výročí, najdete sovětské písně, písně z lidově demokratických zemí, pokrokové
písně ze Západu.
Vladimír. Zatloukal v článku "Bude ' kolem
táboráku ticho ?", Mladá fronta, Praha, 20. 8.60

nichž byli jak pracovníci
okresních národních výborů, tak i zástupci patronátních závodů spolu
s funkcionáři místních.
národních
výborů
a
družstev.

mědělští referenti okresních národních výborů
po všech J Z D , aby dohodli konečné úkoly pětiletky a úkoly plánu na
rok 1961. Redakce novin zdůrazňuje:

Ti, kteří měli na vesnici přesvědčovat, se však
sami dali přesvědčit -od
družstevníků, že původní
plány byly nereálné a je
potřebí je snížit. . ."

"Nemusíme připomínat, že' by v závazcích
měly být beze zbytku zahrnuty všechny závazky,
přijaté ke splnění pětiletky za čtyři roky. . ."

Podle dosavadních výsledků se to nezdá být
pravděpodobné. A to má
právě změnit budoucí celostátní sjezd zemědělských družstev,
který
prý, podle, slov Z e m ě dělských novin, už "dává
tušit. . . pravou podobu podobu prvního velkorysého kroku k přechodu na perspektivní plánování v socialistických
Perspektivní plánování zemědělských závodech."
V září se rozjeli zeFEC/vm

A Zemědělské noviny
z 21. srpna tr. přiznaly
také toto:
"Co vlastně stojí v cestě hnutí brigád socialistické práce v našich
J Z D ? Někdy slýcháme
cd pracovníků
ONV,
kteří mají socialistické
soutěžení na starosti, že
to vázne na nezájmu lidí
v družstvech. . ."

NOVĚ DOŠLÉ 'KNIHY:
K. Čapek: Hovory s TG-M 18/-, Anglické listy 12/-,
Apocryptal Stories 12/-, In Praise of Newspaper 12/Matějček: Národní divadlo 39/-, Plicka: Praha ve
fotografii 45/-, B. Tráven: Most v džungli (dobrodruž.) 14/-, F. Werfel: Smrt maloměšťáka 11/-,
The High Tatras (Kniha fotografií) 45/-, Česká
kuchařka 49/-, Czech National Cook Book 50/- a
mnoho"
jiných.
Vyžádejte si náš podrobný seznam
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS.
Box 1888 .R,G.P.O. Melbourne

Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon JA 3380

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
pořádá v neděli 25. září 1960

NÁRODNÍ POUŤ
k uctění svátku sv. VáclavaVe 2.30 hod. odp. průvod k Pražskému Jezulátku,
promluva -a modlitba za trpící domov
Národní kroje vítány
Od 3.30 hod. taneční zábava
Hraje Eda-.Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje
Na farmě již můžete obědvat
Koulení kuželek o ceny a různé atrakce

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, «trávíte v
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Maj. J. & S. Pospíchalovi
Barbers Rd., KALORAMA, VIC.
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.

Česká restaurace v Melbourne

FIAKR
103 Grey St. , St.Kilda, Vic.
Večeře se podávají denně,
v sobotu a v neděli též obědy
Výhodné předplatné
Srdečně zve
Milan Kruntorád

ZE

DNE NA

5. 9. V konžské provincii
Kasai došlo ke srážce mezi
oddíly z provincie Katanga a Lumumbovou armádou.
— President
Kasavubu
gropustil
ministerského
předsedu Lumumbu! Kon
žská vláda, která se sešla
a Lumumbova podnětu,
prohlásila Kasavubu za
zrádce a zbavila ho funkce presidenta.
6. 9. Tass oznámil, že bývalí zaměstnanci americké National Security Agency .Mitchell a Martin
požádali v Moskvě, o politický asyl, a že jim byla
povolena žádost o sovětské občanství.
— Sovětský svaz požádal
generálního
tajemníka
Spojených národů Hammarskjoelda, aby se plenární schůze SN zabývala
otázkou zastoupení Číny.
7. 9. President Kasavubu
vydal zatykač na Lumumbu a pět členů vlády. Oddíly Spojených národů obsadily leopoldvillskou vysílačku.
— Východoněmecký
komunistický president Wilhelm Pieck zemřel.
9. 9. Lumumba se prohlásil za hlavu státu a vrchního velitele konžské armády.
11. 9. Zorin byl jmenován novým .sovět, delegátem u Bezpečnostní rady
Spoj'ených národů.
12. 9. V Pretoril byl zahájen proces s anglickým
farmářem a obchodníkem
Prattem, který se před

DEN

časem pokusil o atentát
na ministerského předsedu Verwoerda. Na žádost
obhajoby byl Pratt dočasně poslán do útulku
pro duševně choré.
— Nový jihokorejský ministerský předseda Čang
jmenoval vládu.
— Laoský
ministerský
předseda Souvanna Phouma oznámil, že je ochoten
jednat s povstaleckým
vůdcem Boun Oumem.
— Jihoafrická vláda vyhostila anglikánského biskupa Reevese, který je
známým odpůrcem vládní rasové • politiky.
13. 9. President Sukarno
zakázal "jakoukoliv politickou činnost" v Indonésii.
— Sovětská vláda podala- Spojeným státům notu,
•protestující proti rozhodnutí, aby Chruščovovi nebylo dovoleno z bezpečnostních důvodů opustit
Manhattan po dobu- jeho
návštěvy u Spojených národů.
14. 9. Nový vrchní velitel
konžské armády plukovník Mobutu oznámil, žfi
armáda převzala kontrolu státu. President Kasavubu" a oba ministerští
předsedové- - Lumumba
a Ileo - byli propuštěni a
všichni sovětští a čeští
vojenští a techničtí poradci mají být vyhozeiL
18. 9. Spojené národy zahájily zvláštní zasedání
pléna, které má jednat o
Kongu.

19. 9. 1960
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Bratislavský
rozhlas
prozradil, jaké
naděje
skládá sovětský blok v
kubánského diktátora Fidela Castra. Podle bratislavské verse se stal Castro "symbolem revoluce
a boje proti severoamerickému imperialismu v celé latinské Americe:. Nelze pochybovat o tom, že
kubánská revoluce velmi
citelně urychlila revoluční proces v jihoamerické
oblasti a začíná mu dávat
podobu, jakou tam nikdy
předtím neměl..."
— Pražský literární měsíčník "Plamen" uveřejnil
resense tří protimasarykovských knih. V závěru
recense přirozeně poznamenal podmiňovací způsob: "Tři knihy bojující
proti masarykovské legendě by neměly zapadnout".
Autoři a knihy: Theodor
Syllaba: "T.G.Masaryk a
revoluce v Rusku", J u lius. Dolanský: "Masaryk
a Rusko předrevoluční",
Jurij Křížek: "T. G. Masaryk a česká politika".
— Koncem srpna bylý československé žně zpožděny
o 17 dní. Rudé právo z
18. srpna říká: ". . Ukáželi se, že místní zdroje jsou
již plně využity, je zapotřebí povolat i 20% administrativních pracovníků ze závodů a nasadit až
polovinu kapacity závodové dopravy.. ." Rudé právo dále konstatuje, že:
" . . . n e všechno zavinilo
počasí. Pohotovější musí
být organizace práce v
družstvech i na pracovištích státních statků a je
zapotřebí zavolat na pomoc i všechny občany
především z našich ves-

TRHY

SOUPAŽNÉ

I

PODTRHY

Lidová demokracie z 23. srpna referuje o soudním
líčení, které se konalo v Praze 9 za "účasti zástupců,
tělovýchovných jednot". Na lavici obžalovaných opět zasedli naši přísloveční "zlatí hoši", kteří se tentokrát provinili "rozkrádáním majetku v socialistickém vlastnictví, kterého se dopustili podvodnými
machinacemi při sázení, a tak získávali neoprávněné výhry".
Sázecí trhy a podtrhy byly prý hlavně spáchány
v letech 1957 a 1958. Celkem bylo 9 obžalovaných.
Z hokejistů byli žalováni Jiří Hanzl, Vladimír Zábrodský, Milan Vecko, Jaroslav Janďourek, soupažné
podtrhy1 prý prováděli trenér ústřední sekce zápasníků František Pazníček a cvičenci František Plamínek, Jan Golha a Karel Souček, a svého času
nejlepší brankář v Československu a brankář čs. národního fotbalového mužstva Břetislav Dolejší - ledacos pustH.
Obžalovaným byly uloženy "nepodmíněné a podmíněné tresty odnětí svobody a dále tresty peněžité". V souvislosti se sázkovými podvody budou
projednány případy dalších sportovních hvězd, které se "na podvodných machinacích podílely v menší míře".
nic." A dále: "Co naplat,
že denně pokosíme 70.000
ha, když zatím dokážeme
svést úrodu jen z 25.000
ha."
— Zemědělské ;noviny ze
17. srpna píší: "Projeví-li
se třeba j'en přechodný
nedostatek vajec v obchodech, hledají lidé z měst
cestu na vesnice a tady se
snaží nakupovat zvláště
nyní v době dovolených..
Jen proto jsou veliké rozdíly v plnění výkupu vajec mezi
jednotlivými
družstvy a obcemi.. "
— Mezi
18.- 22. srpnem
začala sklizeň
chmele.
Zúčastní se jí více než
80.000 česáčů, převážně
školní mládeže a učňovského dorostu. Čs. noviny ujišťují, že se "proti
loňskému roku podstatně
zlepší ubytováni i stravování"'.

JAK MY LATINÍCI ŘÍKÁME
Rem esse posse, říkali jsme jako mladiství
terciáni, a měli jsme pro toto latinské úsloví
šťavnatý překlad. Letos se mezi československými latiníky a ex-latiníky rozšířila nová móda.
Je to tvoření ryze českých překladů z latiny.
Těžko říci, jak tato móda vznikla. Rozšířila se
však natolik, že jí i Literární noviny věnovaly
několik sloupečku. Citujeme tu několik překladů
na ukázku, které budiž důkazem, že dadaismus
ještě v Československu nevymřel:
Praga caput regni - Praha zničená deštěm.
Caveant consules - Přejí si konsulové kávu?
Tres faciunt collegium - Tři fackují kolegu.
Hic sunt leones - Lvům je hic.
Sunt čerti deníque fines - Jsou jistí Dánově
a Finové.
Bona fide - Věrná guvernantka.
Omnibus placere impossibile est - Je nemožné
najít místo v omnibuse.
Tempora mutantur et nos mutamus in illis Teplota, stejně jako nos, se mění.
Miserere mei - Je to se mnou mizerný.
Noli tangere circulos meos - Není v Tangeru
můj cirkus ?
Veni, vidi, vici - Vidíš víc, Václave ?
Caesar autem putabat - Caesar putoval autem.
Servus in prato maximo - Ahoj v Prátru a u
Maxima !
Infirmus sum - Vzali mně firmu
Quod bonům, faustum felixque sit ! - Šťastný
Faust, kolik má bonů !
Nostra opera sunt copiosa - Naše opery jsou
pouhé kopie.
Meus pes longus est - Mám jezevčíka.
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O rovnoprávnosti žen a poměrech v čs. administrativě aneb

Vše pro dítě

"V kanceláři nár. podniku Rychlotechna je příjemě teploučko. Stará
Bartoníčková nasype rychlým pohybem uhlí do kamen, uzavře dvířka a
odchází. N a chodbě u píchaček se srazí s udýchaným děvčetem.
"Promiňte, paní Bartoníčková, dobré jitro !" "Ale, ale, paní Evo; co tak
naspěch, páni ještě probírají včerejší hokejové utkání. Kdepak jste byla ?"
"S Honzíkem - . N a shledanou, musím u ž . . . " "Na shledanou, paní Evičko. . . " Eva vejde udýchaná do dveří. Vedoucí Vomáčka měří dlouhými
kroky kancelář. Eva pozdraví a usedá za svůj psací stůl.
"Soudruhu vedoucí, mám nejdříve vyčíslit úspory u toho zlepšovacího
návrhu 160, nebo mám dřív napsat opis dopisu z ministerstva ?" Vedoucí
zdvihne obočí a podívá se významně na hodinky:
"Ten opis, milá soudružko, měl už být dávno na ředitelství !"
"Ale soudruhu vedoucí, hlásila jsem vám přece včera, že musím se
synkem na očkování. Bylo to povinné. Vždyť jsem se dlouho nezdržela.
Musela j s e m . . . "
"Musela, musela. . . první je vždycky práce, vaše zaměstnání a potom
to ostatní."
"Ale soudruhu vedoúcí, dítě přece..."
— Výkup živočišných vý"Dítě, dítě, co mi tu vyjde tak p ů j d e m spolu
"Ba, ba," zamyslí se
robků je stále pod pláchcete
vykládat? Tak ne- na flám. . ."
Moravec a upře zrak do
nem: výkup
jatečního
skotu byl prý splněn na máte chodit do zaměstEva běží d o umývárny, ulice. "Doma pak, aby
104%, ale jatečních pra- nání a být si doma u díaby
vymyla láhev od se člověk díval na uhosat jen na 94,4%, mléka těte. To je ta vaše rovmléka, protože Moravec něnou ženskou. Dříve
na 94,2% a vajec na 92,4
%. Plán výkupu jatečních noprávnost - emancipace. si přeje ještě litr mléka. takový úředníček přišel,
prasat plní "jako jediný" A co bychom o tom odoma teplo, ženuška u
"Co to piješ, Franto?''
západočeský kraj', výkup statně hovořili. . . - Mne
kamen s vařečkou a umléka k r a j severomorav- zajímá jen vaše práce, za ptá se Mařík kolegy Nosmívá se: co bys radši,
ský. Nej horší výsledky ve
váka, který z termosky
výkupu vajec mají stále tu vás platíme. . ." Eva statečně přihýbá. "Ale Toníčku, mám tu vepřozápadočeský a severočes- zkroušeně připravuje na
vé nadívané, brusinkový
ký kraj.
stole papíry "s hlavič- čaj, bylinkový. . ."
kompot, nebo bys raději
"Kluci," diví se Ma- masové kroketky a sně— Hosty Čs. ' výboru o- kou" a průklepový pabránců míru byli starosta pír. Když zdvihne oči, řík, "slyšeli jste to, ten hové pusinky? A Toníměsta Coventry Harry
má zvrácené chutě, víte, ček na to: Kdepak sněStanley s manželkou, rad- setká se s pohledem pana Nováka. Jeho špičatá že on pije čaj - bylinko- hové! Ty studí. Tvoji
ní Benfield a Spencer.
— 19. srpna se konala na brada se prodloužila do vý?" Kancelář zahlaho- pusinku chci, .miláčku!
vyšehradském
hřbitově úsměvu: '"Jo, jo, . . co lila mužskými hlasy.
Jo, to bylo manželství!
vzpomínková slavnost na jste chtěly, vy ženské, to
"Tak co, kluci, mohli Ž á d n é rozvody. T e ď aby
pamět 2-5. výročí úmrtí
byste ďát každý pětku, co člověk nosil doma uhlí
hudebního skladatele O- teď máte.''
takara Ostrčila. Ministerříkáte?"
dříví, stál ve frontě na
Vedoucí se zastavil
stvo pošt vydalo zvláštní
telecí a čekal u jeslí jak
Moravec
vypne
prsa
a
pamětní známku spolu s nad- Evou, odklepal na
betlémský osel."
vyndá
peněženku.
"
T
u
pamětní známkou k 100. zem cigaretu a mávl ruvýročí narození herečky
je. Kdo přidá? Ták. T o
Vedoucí Vomáčka okou: "Nechrne toho. . . a
Hany Kvapilové.
bychom měli. . ." Eva tvírá dveře své kanceláabychom
neztráceli
čas,
— Do Československa přistojí s aktovkou ve dve- ře: "Kde ta ženská je?
jel nový mimořádný vy- skočte mi nejdříve naslanec a zplnomocněný proti do Masny pro de- řích: "Chtěli jste ještě T u si poslat pro svačinu!
ministr
Nizozemského set deka teplé sekané, K něco?"
Už mi žaludek kručí hlakrálovství J. J. Bas BaNovákova brada se dy."
tomu
dva
slané
loupáčky.
cker. Byl přijat vedoucím
Novák zaboří hlavu
diplomatického protokolu A také okurku. . ." "Pro- protáhla: "Výborně, Eministerstva zahraničních sím, pane vedoucí." Eva vičko, dobře že máte ak- do nevyřízených spisů:
věcí Oldřichem Šíchou. obléká znovu kabát. LT tovku, nebude to tak o- "Jo, jo. . . kdyby aspoň
— Dopisující člen Čs. aka- okna vstal od stolu re- katé. T a m na rohu mají tahle Sportka. . . Dovodemie věd Rudolí Pešek
Blatenský,- však už jste lená pomalu na krku. . .
byl zvolen předsedou sek- ferent Mařík. "Evičko,
ce technických věd Mezi- jdeš ven? Co bys řekla ho kupovala. Přineste ho a kde nic tu nic. . ."
národní astronautické a- tomu, kdybys mi tam v dvě láhve."
"Jó, hoši, ty prémie. . .
kademie, která byla zalo- Pramenu koupila patnáct
a
hele.
. . paní Eva je tu
Konečně
běží
Eva
ze
žena na astronautickém
kongresu ve Stockholmu. deka rybího salátu. Mám schoďů. Hodiny na věži . . r-a Blatenský s ní! Tak
nějaké
pikantní odbíjejí de.vět. Mařík na- ukažte, děvenko, my už
— 29. srpna zemřel pro- dnes
táhl nohy pod stůl. "To si s tím poradíme."
fesor Jaroslav Žák, au- chutě."
tor výborných humoristicmají pořád jen samou
Zátka vyletěla. A MaTlustý Moravec sahá rovnoprávnost - potom
kých knížek z ovzduší
řík také: "Co to děláte,
trampského, žižkovského, do saka pro peněženku.
študáckého i kantorského. "Kluci, podali jste si už lítají s dětmi po dokto- ženská? Honem sežeňte
(Pokračování na str. 6.)
Sbohem, pane profesore! Sportku?" "A hele, vi- rech."
— 20. srpna zemřel při
1
návštěvě Sovětského sva- díš, nepodali!' '' Zarazí
Provádíme veškeré práce optické
zu grafik Mario StrettL se Novák. Mařík odpopřesně, rychle a za levné ceny
— Liberec se bude rozši- čítává peníze v drobných.
řovat. Bude vystaveno "Tak honem," vyžívá
nové sídliště. Na Novém Moravec, "kdo má tikety,
Háji bude postaveno 140
2. poschodí
nových bytů v 35 fin- sem s tím! D e j sem,-Jardo,
inkoustovku.
A
ť
to
ských čtyřdomcích. Vý6 A Elizabeth St.
stavba bude stát 10 mi- jede! T a k to bychom
Melbourne - City
liónů korun.
měli. Hrome, teď jsem
— Vědecký sjezd o tran- to rozmazal. To jsem ale
Telefon MF 3256
sportu látek buněčnýchytrák.
.
.
No,
to
nic.
mi blanami se konal v
pražském hotelu Interna- T a d y jsou tři kačky, taPřijímáme objedcional. Účastnilo se 50 ba- dy dvacet haléřů. Přinávky také poštou
datelů z 13 evropských pište to tam, ať už se s
zemí, Asie a Ameriky.
. FEC tím nepárám, a když to

Optical Service
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Redaktor Putík píše v čs. novinách:

OBLEKY — S V R C H N Í K Y
nejmodernější tříčtvrteční kabáty,
používané na obě strany,
zhotoví Vám-prvotřídně za
bezkonkurenční
ceny

EMIL KOŽĎÁL
EXCLUSIVE TAILORING
108 High St. ,St. Kilda, Vic.
Telefon XJ 1697
Přijďte si nezávazně prohlédnout vzory

Kdybych se v r á t i l . . .
Milý příteli!
Díky za dopis, v němž mi radíš, abych se vrátil.
Nemohu říci, že by mě to něj'ak zvlášť překvapilo,
protože mnoho mých zdejších přátel dostalo od
svých příbuzných a přátel doma dopisy téměř- totožné.
Máme amnestii, a amnestie je doba k návratu. J e
v tom ve všem trochu ironie. Snad každý z nas sní
už od chvíle svého útěku o chvíli svého návratu. To
je deset let snění. A teď je to tady. President
"ČSSR", už to ani to staré ČSR není, vyhlásí amnestii a z "ČSSR" se začnou na všechny strany hrnout
dopisy - přijeď, vrať se, neodkládej!
A proč se máme vrátit? No přece v Tvém dopise
a v desítkách jemu podobných je to jasně napsáno.
Máte auta, máte televizory, máte motocykly. Časy
se změnily od dob, kdy jste utíkali, už to není, jak
to bývalo. Pepík jel do Bulharska, Ivana na Krym a
Lojza k Baltickému moři. A ty máš auto, motocykl,
televizor. Časy se změnily.
Změnily se? Pepík jel do Bulharska, Ivana na
Krym a Lojza k Baltickému moři. A vrátili se. Ale
příteli, vzpomeň si, co jsi mi kdysi napsal. Honza
jel do Ilavy, Franta na Bory a Vašek do Jáchymova.
Vrátili se? A když už mluvíme o návratech, nedávno
jsem mluvil tady v Melbourne s Miladou. Ta měla
štěstí a jela do Řecka. Vrátila se?
Jak málo, maličko, mi nabízíš - auto, televizor,
motocykl. Kdybych byl urážlivý, urazil bych se. Příteli, změnili jsme se. T y a Já, vy doma a my venku.
Můj kamarád chytil v "buši" papouška, přinesl
ho domů a vstrčil do klece. To bylo před pěti lety.
A měl jsi vidět toho papouška. Neviděl jsi nešťastnějšího tvora. Víš proč? Víš jistě proč? Ten
papoušek chtěl volně lítat. Z jednoho eukalyptu na
druhý, dolů do zelené trávy, zpátky na strom a přes
spálený les k vodní louži nad pasekou. Ten papoušek
si chtěl sednout do trávy, kdy se mu * zalíbí, a na
větev, kdy se mu zachce. Byl to nešťastný a ztracený tvor v drátěné kleci bez svobody. Měl bys toho
papouška vidět dneska. Dej mu pořádně nažrat, dej
mu pořádně napít, a co záleží na drátěné kleci. Neviděl jsi spokojenějšího tvora.
Příteli papoušku, nezlob se! Automobil, televizor
a motocykl mi nabízíš za eukalypty, vodní louže a
paseky svobody. Změnili jsme se, vy doma a my
venku.
Deset let je tomu, co jsme ve chvíli útěku"začali
snít o chvílí návratu. Deset let je dlouhá doba, mnoho se za ni změnilo. Nevěřím však, že se změnilo
všechno a všichni. Ne každý pták si zvykne na klec.
Deset let jsem Tě neviděl. Ale před těmi deseti lety
odloučení bylo deset let přátelství, kdy téměř neuplynul den,' který bychom neprožili spolu - obecnou školu, gymnasium, "totálajnsac", universitu. Děj
se co děj, nevěřím, že by se mohl stát z člověka,
který byl slušný v pětadvaceti, člověk neslušný v
pětatřiceti.
Příteli, televizor není nic a automobil není nic. Ale
rirotože věřím v Tvoji slušnost, nabízím Ti obchod.
Chceš abych se vrátil. Vrátím se. Mám jenom Jednu
podmínku. Vrátím %s"e, můžeš-li odpovědět na pár
jednoduchých otázek prostým, ale bezvýhradným ano.
Kdybych se vrátil,, příteli, mohl bych souhlasit,
s čím chci, a nesouhlasit, s čím nechci? Mohl bych
věřit veřejně a otevřeně, že Bůh a nikoliv sekretariát strany je síla, již chci poslouchat? Mohl bych
říci, co chci, a neříci, co nechci? Mohl bych psát,
co chci, a nepsat, co nechci? Mohl bych číst, co chci,
a nečíst, co nechci? Mohl bych žít, jak chci, a nežít,
jak nechci? Mohl bych odjet kdykoliv, tak, jak jsem
přijel? Zkrátka, příteli, mohl bych. si sednout do trávy, kdy se mi zlíbí, a na větev, kdy se mi zachce?
Kdybych se vrátil, příteli, myslíš, že bych se , mohl
podívat do očí těm svým přátelům doma. kteří se
snad pořád ještě nezměnili? Co myslíš, příteli?
Řekni ano, a já se vrátím. Ale nechoď na mne s
auty a televizory. Žádáš na mně příliš mnoho, chcešli, abych se jenom pro ně vzdal eukalyptů, vodních
louží a svobody.
"
Kdyby se to jednou, stalo a.'každý v Československu
vlastnil tři mrakodrapy a tři automobily, nepiš mi
o tom. Nezajímá mě to. Ale napiš, až budeš moci
říci ano..
Tvůj
Kadlík.

Šedá je australská nuda
Pražské Literární noviny se v poslední době jaksi specializují na Austrálii. 20. srpna 1960 zase věnovaly pátému světadílu plné dvě strany. "Cestovatel" Jaroslav Putík pokračoval ve vypisování dojmů země, které prý
Australané v záchvatu sebeironie říkají "zadek světa..." Dovídáme se, že:
"Austrálie je od původů chudá a proletářská. Sem šli ti, jejichž bída
a zloba byla taková, že dali navždy vale rodné zemi. Odtud se lidé nevraceli. N a prázdý kontinent vyloďovala Anglie přebytky své armády nezaměstnaných, vyhazovala je sem jako nepotřebné střepy: dělejte, co umíte.
Dokážete-li žít, žijte, když ne, vezmi vás čert. Do Austrálie šli angličtí
chartisté, pionýři uvědomělého dělnického hnutí. D o Austrálie byli vypuzováni první marxisté. V Austrálii vzniklo jedno z nejprvnějších odborářských
hnutí na světě. U ž v roce 1833 si založili truhláři své odbory a už v roce
1837 vstoupili do první stávky. První na světě si tu dělníci vymohli osmihodinovou pracovní dobu. A první jí také postavili pomník. Stojí v Melbournu na rohu Russel Street. Je to vysoký jehlanec s třemi osmičkami
na špičce."
Po konstatování, že je
Austrálie proletá3ského
původu, pustil se Putík
do analyzování australských hospod a hotelů:
" V australských restouracích servírují zpravidla ženy. Pro muže je
to jaksi nemužné povolání. Jsou přísné a nepřístupné.
Punktum v šest hodin vyhodí opilce od
pultů a stáhnou roletu.
Nesmějí se ani trošinku
a nikdo si také na n ě
nic nedovolí. Neberou
spropitné (někdy). Strašné jsou pokojské. Ráno
přesně v 6,45 zalomcují
spáčem a vnutí mu jakousi nahořklou tekutinu. Běda, když po použití znova usne. Z a
chvíli s ním znova zalomcují a žádají nazpět
prázdný šálek. Tomuto
mučení se říká "early
morning tea", je to prokletý sadistický vynález,
který musí mít původ
v časech dostavníků a
zájezdních hospod, kdy
takto křísili zkřehlé cestující, aby získali odvahu putovat dál "anglickou mlhou."

též australskými komunisty. Píše:
"Jsou tu komunisté.
Nevím, zda si některý
zdejší statistik dal práci,
aby zjistil, jak často se
na stránkách novin, v
rozhlase a v televizi vyskytují slova komunista
a komunismus. Avšak
bezpochyby jsou to jed.na z nejčastěji používaných slov. Nezasvěcenec
by mohl snadno získat
dojem, že Austrálie vlastně nic jiného nedělá,
než bojuje .s komunismem, že celá země je
rozdělena na dva obrovské bloky, které se vzájemně pobíjejí.

be zastiňovaly vysoi»
budovy bank a ředitelství trastů. Všechno sršelo mocí, bohatstvím a sebejistou silou. Ta žena
stála se svou hromádko*»
novin na židli mezi hloučkem zájemců jako w s pa, která odolává vzteklému vlnobití. Kupodivu: nebyl to však obtsz
ani trochu tísnivý.. Snad
proto, že svítilo j a - m
slunce a vzduch byl lehký, protože vál "norfiieasterly", severovýchodní vítr, vítr z oceánu, v l z mála složek společnosny a svobodný.
ti, která se opravdu za*
*
*
jímá o politiku. Jsou
také jediní, kteří "nevěří
Komunisté jsou mave všeobecně rozšiřova- lým, výborně organisonou teorii o třídním, smí- vaným předvojem. Valru a harmonii mezi bo- ná většina -australského
hatými a chudými. Jsou
dělnictva však p o d p o r u j e
jediní, kteří vždy věřili
Labour Party, dělnici oc
v úspěchy SSSR a sociastranu, blíženkyni burlistických zemí, dnes kažské jmenovkyně. Stejně
dému zjevné. Jsou jedni
jako ona má v prograz mála, kteří nepropadli
mu socialismus a socialiiluzím o stálosti ďnešní
zaci.
Předáci
Laboar
prosperity. (A v tom jim
Party se samozřejmě nikdávají za pravdu všichni
solidnější měšťáčtí eko- dy ani nepokusí učinit
nomové a sociologové). něco pro uskutečnění takového programu, ale na
Pozoruhodným způso- tom, co je psáno, trvají
bem uplatňují svůj vliv s typicky anglickou konv odborech, ať už je to zervativností: na každém
Waterside Workers Fe- sjezdu vždy znovu a znoderation nebo Building vu odhlasovávají sociaWorkers Industrial U - lismus a socializaci a manion či Seamen's Union. jí pokoj. Nedávno -však
Silný je také jejich vliv vyvstala nečekaná přev hornických odborech, kážka - H i g h Court nemezi kováky, dopravní- boli Nejvyšší soud vyslomi • dělníky a mezi inte- vil námitky proti legálligencí. Komunisté půso- nosti socializace. Dělničbí na intelektuály sdrutí předáci, plni respekte
žené v Australian Book
před zákonem a souc£oí
Society a také v Reaautoritou, prohlásili, ze
listic Film Society. S ko(Pokračování na str. 6.)
munisty jde hodně známých herců, spisovatelů
PRVOTŘÍDNÍ
a umělců.
česká i jiná evropaM
Komunisté jsou všude,
jídla
isou pravou solí země.
BARCLAY
ifRESTAURANT
V sydneyském H y d e
122 Russell St-,
Parku pod SandringhaMelbourne
movými zahradami stála
Tel. 63 2775
kolportérka komunisticOtevřeno celý týdas
ké Tribuny. Nekřičela,
jd 11.30 do 8 h, večes
nenutila, nenabízela. Po
Zvláštní místnosti k i
Williams Street se řítily
hostiny všeho draírB
proudy automobilů a ne-

A skutečně, i když
jsou australští komunisté
velmi malou stranou a již
několikráte se jim ohlašoval konečný
zánik,
hrají na veřejnosti roli,
která je zcela nesrovnatelná s jejich číselným
stavem. Mohlo by sě
zdát, že důležitost komunistů a komunistických
idejí je jen zdánlivá, že
je jakýmsi optickým zkre
slením, které zavinuje
přemíra horlivosti církevních a jiných úředPutík se zašel také ně honorovaných potípodívat do Yarra Parku račů komunismu.
v Melbourne a o tom
Něco pravdy na . tom
zážitku kromě
jiného je, že odpůrci pokroku
napsal:
se stávají proti své vůli
"Austrálie se pyšní jeho popularizátory, nicsvým
svobodomyslným méně tím nelze vysvětlit
duchem.
A
opravdu. sílu vlivu australských
Každtř větší město má komunistů.
Komunisté
svůj H y d e Park. - Trá- jsou především neobyvník svobody. Stačí si čejně agilní. Jsou jednou
přinést bedničku, stoupnout si na ni a mluvit
P Ř I P R A V U J E T E
SE
NA
C E S T U ?
v úředně povolené reLETADLEM — LODI — VLAKEM — AUTOBUSEM
zervaci svobodného projevu, vždycky se někdo naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i yahjl
n a j d e a poslouchá. J e
GREYHOUND TOURIST
BUREAU
dovoleno mluvit o všem
možném a nemožném,
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
zakázány jsou jenom uTelefon MT 8823 - MF 8824 - MF 8825
rážky Jejího královskéCestujte do ciziny na deposit
ho Veličenstva anglické
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, Sas
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčnici,
královny Alžběty. "
splátkách £ 10 až 20.
Podrobněji se Putík
Ochotně' sdělíme jakékoli informace o cestách
zabývá ve svém článku
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Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma. Československý spisovatel, Praha, 1960

Romeo, Julie a ještě něco
Za okny stála noc. Ohleduplné se vymanil z její náruče, vstal, rozsvítil lampičku. Udivilo ho, že se nic nezměnilo. Dočista nic. Stůl, židle,
černý kufřík, na okně mlčela krabička zfušovaného rádia. Vrátil se očima
fc ní. Usnula. Najžloutlé světlo jí padlo do vlasů. Vpíjel se očima do
její tváře. Pohnula se, snad pod jeho upřeným pohledem, lehký, zpola
dětský .úsměv přeběhl po ústech. Slabě si povzdechla, tisknouc tvá? do
polštáře. Políbil ji do vlasů a na hrud' do bílého údolí mezi drobnými
prsy. Ucítil na čele dotek, ale současně si podvědomým pohybem přetáhla blůzku přes rozhalenou hrud', aniž se probudila.
Přikryl ji starostlivě pokrývkou a odešel po špičkách ke dveřím. Neovládl se a ještě, se obrátil. Pak jedním trhnutím otevřel a vkročil do
tmy.
Romeo, Julie a tma, str. 125 a 126
Otčenáškův
hrdina
Pavel vkročil do tmy
Protektorátu Cechy a
Morava. Přiznáme se, že
jsme brali "Romea, J u lii a tmu" do ruky s velkými pochybami, neboť
Jan Otčenášek je také
slavným
autorem óbáVané komunistické cihly,
která se jmenuje "Občan
Brych". Ta už byla několikrát vydána, zfilmována a zadána pro' překlad, takže mnoho důvěry rozhodně nemůže
vzbudit, zvláště když víme, že líčí "přerod" buržoasního intelektuála.
"Romeo, Julie a tma"
je, alespoň podle našeho
názoru, j'édnou z knížek,
které přežijí
sovětský
protektorát zcela a výhradně pro své literární
a lidské hodnoty. Otčenáškova próza (alespoň
v této knize) není sice
zdaleka tak úderná, že
by mohla omývati nohy
Capoteho nebo Hemingway e, jak se jednou čes-

koslovenští autoři zavazovali. Při tom neztrácí
nic z čistoty látky a vyjádření. Ostatně onen
proslulý výrok spisovatelů o následování H e mingwayova vzoru byla
jedna z nejflagrantnějších hloupostí,
které
mohli českoslovenští spi-"
sovatelé vyslovit. Otčenášek ani nemá hloubku
ani vybroušenost pozorování a zážitku takového Arnošta Lustiga.
Ale přesto je to zrno
pšenice v koukolu
Protektorátní Romeo
se jmenuje Pavel a udělal právě maturitu. Píše se rok 1942. Julie, s
níž se náhodou setkal ve
tmě pražského parku, se
jmenuje Ester. Mladinká židovička, která prchla před transportem do
Terezína. Pavel ji schoval ve svém studentském
pokojíčku, kde snil o
hvězdách a o ženách.
Naneštěstí to bylo v době heydrichiády.

Bylo jich pět
Karel

Poláček

V našem městě jsou dva bijáky a v obou se hraje
velice skvostně. Jeden je v Národním domě, druhý
pak v Lidovém domě a hraje se v sobotu a v neděli.
V Národním domě dávají němé filmy, co přes ně
pořád prší, a pan Stuchlík, co je účetní ve fabrice,
pouští k tomu gramofon. V těch filmech jsou kovbojové, co pořád jezdí na koních a házejí lasem a
střílejí pořád t levorvéru, a pronásledují lupiče.
Nebo je tam jeden pán, co miluje tu slečnu, a pak
ještě jeden pán, co také miluje tu slečnu, ale ona
ho nechce, a on ten pán by chtěl být bohatý, a jelikož není při penězích, tak někoho zavraždí, pročež
ho dají na elektrické křeslo, při čemž pan Stuchlík
vymění desku a hraje velice smutně. Ještě lepší,
jsou filmy, co v nich je džungle, a v nich jest maharadža, co jezdí na slonu v takovém altánku, a j'eho
vojsko jde za ním, indičtí, vojáci mají na hlavě turban a kolem boků takovou handru, jináč jsou nahatí, a v džungli jest krajta tygrovitá a tygr, jakož
i divoká zvířata.
Taky j'sou pěkné ty veselohry, jak nějaký pán
pořád padá do vody a celý se zamáčí nebo zase
jak nějaký jiný pán plácne druhého pána dortem
přes obličej a teři druhý pán si to nedá líbit a plácne toho prvního také dortem přes obličej a oni pak
mají oči zamazané smetanou a nevidí na oči. To
se nasmějeme.
Někdy pan učitel vybere od nás po koruně a pak
"jde do bijáku celá třída, ale to dávají jenom takové
kusy, jak se plaví dříví nebo jak horalé tančí kolo
nebo jak se dělá sklo, ale to nemá žádnou cenu,
ačkoli je to přece jen lepší než vyučování.

A v Otčenáškově novele jsou další postavy:
Pavlův otec, který chrání Pavlovu matku před
pravdou, protože maminka má srdeční vadu.
Dělník Šetek, protektorátní stratég (který
pochopitelně, jako každý
z nás v té době, věří na
osvoboditele z východu),
který ví o ukrytém židovském děvčeti, prostá,
typicky česká postava,
Pan Rejsek, jehož syn
padl na východní frontě,
a který propadl alkoholu a špatnému svědomí,
jak bychom je neznali!
V každém činžáku byli Setkové a Rejskové.
To je hlavní klad Otčenáškovy knihy. Z každé řádky dýchá protektorát. Bylo by příliš ironické zkoumat, jak dalece zapůsobil prodloužený sovětský protektorát
na duši nadaného spisovatele.
Protektorátní Romeo a
Julie končí stejně tragic-

ky jako jejich středověcí předchůdcové. Ještě tragičtěji. Romeo přežije heydrichiádu, neboť
jeho Julie se za něho
obětuje.
Ulice je zatažena esesmany a střílí se na
potkání. A Romeova židovská Julie ví, že: " J á
musím, já už musím, musím jít, vždyť by ho zabili. . . Já musím za nimi, jsou v Terezíně.
Pusťte mě. . . oni snad
mi píší a. . . zabili ho. . .
víte. . . zabili by ho. . .
pusťte mě. . . !"
Julie zemřela na dlažbě, rozdrásána projektily
německého samopalu. A
"kdosi překvapeně hvízdl
a řekl klidným hlasem:
"Schau mal, Ernst! Da
ist ja eine junge Juedin."

PODIVNÁ SCHŮZKA
Jan

Pilař

Je jarní den a cáry větru letí,
prosmýčí kdeco, rvou se se stromy,
něčeho strašně líto dneska je ti,
něčeho strašně dneska líto mi.
Zápasí něco v přírodě a ve mně,
studené teplo sálá z chodníků,
držím se křečovitě probuzené země
a choulím chladné srdce v zimníku.
- Země je měkká - hrobař povídá mi
s tajemným gestem prince Hamleta.
- Stačí jen zmrazky odhrnouti na ní.
Přijď, vykopu ti jámu na léta. Podivná schůzka v chladném podvečeru,
asi už nikdy šťastný nebudu
jak milenci, co ztrácejí se v šeru
unikajíce svému osudu.
- Život je zázrak, v očích zelená mu
budoucí tráva mého náhrobku. Lopatu zaťal. Kope pro mne jámu.
Ať kope. Však on přijde na sopku.

A co zaslechl nazítří
Romeo? Otčenášek nás
nenechává na pochybách. Hrdina, který prožil velkou lásku na prahu smrti, "otevřel dokořán okno a vpustil dovnitř pronikavý ohlas
vrabčího hašteření".

se všechno vrátilo do
bahnitých kolejí, ztuplo
v plesnivém vzduchu
protektorátu?- Proč se
nezřítila obloha? A srdce
stejně tepe v hrudi jako
dřív. . . ! "

A kdo by snad nevěřil tomuto motivu, pak
má další důkaz:
"Vlastně se potom nic
nestalo. Zbylo jen hledání cesty, hmatání v
prázdnotě. Otázky bez
odpovědi. Proč všichni
mlčí? Lidé i věci mlčí.
Proč se nic nestalo? Proč

Pánbůh zaplať, že jsou
lidé, kteří si nezvykli a
neztupli v protektorátSpecialista nervových
ním ovzduší. Počítáme je
chorob
na prstech, ale jsou: Lus- Dr. J. MACKIEWICZ
tig, Škvorecký, Otčenáordinuje vždy
šek, Valenta, Hrubín, v sobotu 10 - 12 hod. dop.
25 Balston St.,
Seifert. Není to mnoho,
ST. KILDA, Vic
ale je to alespoň něco.
Telefon LB 4083
jun

My hoši, co spolu mluvíme, nechodíme do Národního domu, jelikož tam jsou vysoká okna, ale chodíme do Lidového domu, tam jsou okna nízko. To
jeden z nás zaplatí vstupné, a když v sále zhasnou,
pak- oknem pomůže těm druhým dovnitř, abysme
nemuseli platit. Jelikož za tu korunu, co nám dají
doma na biják, si raději koupíme pendrek nebo cucavou štangličku nebo mejdlíčko nebo sladké kaničky, jakož i šudžuk.
Takové chození do bijáku vynalezl Zilvar, jelikož
by mu tatínek nedal korunu na vstupné. Tak my si
sedíme a velice se nám to líbí, protože- je to zadarmo. A udělali jsme to mockrát, a bylo nás pět, co
jsme lezli oknem, a to: já, Zilvar, Bej val, Jirák a Kemlink, a jednou jsme vzali s sebou Vendu Štěpánka, ale ten filmům nehoví, poněvadž jest ještě malý.
Ale jednou jeden kluk měl na nás vztek, jelikož
on si lístek platil a my ne, a udal nás panu Maulemu, co trhá lístky, a pan Maule nám pravil přísným
hlasem, abychom mu ukázali lístky, my jsme pravili,
že už jsme je ukázali, on pravil, abysme mu j'e ukázali ještě jednou, a Bejval pravil hrdě, že takový zákon není, aby se pořád ukazovaly lístky, a pan Maule se rozzlobil a ukázal prtem na dveře a pravil velice vysokým hlasem: "Hybaj! ať už jste venku," a
Bejval pravil, že my jdeme a že na nás nemusí tak
řvát.
Tak jsme tedy šli, ale když bylo po přestávce a v
sále se .udělala tma, tak jsme tam zase vlezli, jelikož
jsme byli žádostiví, jak to dopadne. A když se rozsvítilo a pan Maule nás spatřil, tak pravil děsně vysokým hlasem: "Kriste Jéžiši, kdy odejmeš ten kalich utrpení ods mne, copak se musím pořád s těma
klazanama hamonit?" a strašně zařval: "Už áť jste
mi venku, parchan'ti,
nebo vás dám polecajtovi, aby s
vámi zatočil!"1
A Bejval na to mu pravil, že ne, no, nemusí být
hnedky tak zle a že ať prý si ty parchanty nechá,

jelikož nejsme žádní parchanti, a jestli to pan Maule
ještě j'ednou řekne, že to dá advokátovi. Pan Maule
strašně vyvalil oči a pravil jenom: "No tohle! Co
byste tomu řekli? To je dneska mládež!" a my jsme
honem utekli.
Avšak stejně jsme to dělali zas a jednou jsem to
vypravoval Evě Svobodové, ona se mně moc divila, já jsem byl rád, že se mně'podivuje, tak jsem
jí to vypravoval ještě jednou, ještě jednou a pořád
a ona si udělala, že by to taky ráda zkusila, já jsem
pravil: "Nevím, r.evím, k tomu je-třeba velké odvážnosti," a ona mne prosila, abych ji také vzal s sebou do bijáku oknem.
Já jsem jí tedy vyhověl, když mne tak prosila,
ale pak jsem to litoval. Jeden jí ze sálu podal ruku;
já jsem, ji zezadu tlačil a s velkou tíhou se tam dostala. A kdyby byla aspoň zticha, to ne, ona se musila moc smát. lidi dělali "psť" a ohlíželi se.
A byl to tenkrát takový krásný film, to vám jeden
herec letěl éroplánem do Kalifornie, jelikož musil
vysvobodit milovanou bytost . ze spáru lupičů, on
musil letět moc rychle, aby předhonil expresní vlak,
a byla bouře a blesky se křižovaly, vítr foukal děsně, my jsme na to koukali, a vtom nás pan Maule
vyhodil.
Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až půjdou
lidi, a šel taky pan Lokvenc s manželkou a Bejval
přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se:
"Prosím vás, pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spárů lupičů?", ale pan Lokvenc
se příšerně zachechtal a neřekl nám nic.
A potom jsme se stejně dověděli, jak to dopadlo:
Herec skutečně vysvobodil milovanou bytost ze spárů lupičů a všecky je zastřelil a pak ji pojal za manželku.
Z knihy "Bylo nás pět". Československý spiso' vatel, Praha 1960.
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Vše pro dítě

(Pokračování)
Později mne uložili do postele, ale celou noc jsem
nespal, protože jsem ji probděl v bolestech. Kdykoli
jsem se ve spánku pohnul nebo pootočil, bolestí jsem
se probudil. Ráno mne pokojská pooblékla a dovedla
k stanovišti autobusu, do něhož mne posadila. Cesta
autobusem byla dlouhá asi sto kilometrů a byla pro
mne děsným peklem. Jeli jsme totiž krajem, který
jsem znal, a v Albury jsem přesedl do vlaku. Vlakem
se již cestovalo pohodlněji a bylo štěstí, že jsem do
Melbourne přijel v temnotě pozdní noci, kdy nádraží
i ulice byly zhusta prázdné. V tramvaji jsem však
budil velkou pozornost a různí lidé si na mne ukazovali prstem. Můj zevnějšek byl velmi zanedbán a
tak tak že zakrýval nahotu. Můj přítel, s nímž jsem
tehdy společně bydlel, mne nemohl zkraje vůbec poznat, protože už spal. Díval se na mne vyjeveně jako
strašidlo a tak skončila moje první australská pouť.
MOJE DRUHÉ AUSTRALSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ANEB V ZELENÉM PEKLE TASMÁNIE
Asi po dvou měsících pobytu v Melbourne, kdež
jsem se zotavoval z útrap alpské výpravy, pocítil
jsem znovu touhu po dalších výzkumech. Bylo stále
ještě léto, bory šuměly a za mnou se vypínaly zříceniny mého mládí. Ulice města Melbourne byly vyprahlé zejména proto, že po celé týdny nepršelo. Též
lidé byli
nervosní, a v prosoleném přímořském
vzduchu se chvěla vysoká vlhkost. Špatně jsme
spali i v noci, a potil jsem se při práci, i jestliže
jsem nic nedělal.
Pláže v Melbourne (spojení vlakem, elektrickou
drahou neb pěšky, 'též autobusem) jsou pěkné a přeplněné. Když člověk šel, musel dávat zatrolený pozor, aby nešlápl, protože kam oko dohlédlo, povalovali se výletníci. Mnoho jiné zábavy nebylo. Nebo
něco, co by mne k městu nějak poutalo, též ne.
Bylo sice příjemno zajít do české restaurace na
chutný domácí oběd na vidličku, jednou týdně si
zatančit na krajanské zábavě při zvucích nesmrtelných českých melodií, ba dokonce jiti si zacvičit do
Sokola různosti. Rád jsem si také zašel na forbalové
zápasy, kde hráli naši hoši, ale neviděl jsem nikdy
žádný vzrušující boj o vítězství, neboť S. K. Slavie
Melbourne drtila své soupeře rozdílem třídy, leč co
naplat. Mne znovu zlákala na obzoru plachta bílá a
hvězdy, které zářily, jako kdyby nad Splitem.
Prostě jsem se rozhodl vyrazit z obuvi prach velkoměsta a zaměnit jej za svěží vůni venkova, která
tolik připomíná českou náves. Tentokráte jsem si
vybral Tasmánii. Tasmánie j'e sice veliký ostrov, ale
zase ne tak; aby bylo pravděpodobné, že by tam
někdo zabloudil. Jeť obtékán mořem, na straně severní pak známou úžinou Eduarda Basse. Na ostrově
jako je Tasmánie se však mohou přihodit i jiné věci,
což se stalo mně, jako třeba uhořet při lesním požáru nebo býti uštknut jedovatým hadem.
Původně jsem se měl z Melbourne plavit korábem
"Taroona". Jakmile jsem na koráb vstoupil, posádka lodi zahájila stávku. Chtěla větší jídelnu, ubrusy na stůl a gramorádio. Dokud to nedostanou,
že loď nepopluje. Musil }'sem se tedy uchýlit k letu,
ježto letecké společnosti nestávkovaly. Musím podotknout, že normálně na svých cestách letadel nepoužívám, což není pro mne sice otázka peněz, ale
také času, neboť letadlo letí a já nikdy nespěchám.
Letuška byla vélice ochotná a pěkná, a byla to
bývalá královna krásy celé Austrálie. Musil jsem
na ni udělat dobrý dojem, protože mi nrokázala
dobrou službu, začež nechtěla ani peníze.
SPORTOVNÍ

Viditelnost byla krásná a viděl jsem tady i Královský ostrov i ostrov Matěje Flinderse a vlastně i
přehlédl skoro celý "Bassův průliv, který odděluje
Austrálii od Tasmánie, jelikož je něco přes dvě stě
mil široký. Asi po půldruhé hodině letu jsme přistáli
na letišti poblíže výletního města Burnie, kde jsem
vystoupil. Ráno pak jsem vsedl do vlaku, který jel
až na konečnou stanici. Trať končila v. pustině západního pobřeží. Pustina se skládala z dřevěné kůlny
přednosty stanice a zarostlé vedlejší koleje s dvěma
starými osobními vagony, kdež bydleli traťoví údržbáři. Jako všude jinde, kam jsem před tím nebo
potom přišel, Slovan všude bratry má. Potkal jsem
tu jednoho Maďara a tři Čechoslováky. Nebýt jich,
mohla Austrálie tuto část trati zavřít, což také
později udělala.
Zde na této výspě civilizace žádný zaměstnanec
nevydržel, zvláště Australan ne, protože zde není
hospoda, a evropští přistěhovalci jen potud, než si
našetří něco peněz, aby se oblékli a měli něco do
života. Bylo tomu tak i s našimi třemi mušketýry.
Je velice zajímavé, že naši lidé. kteří pracovali na
venkově, se snažili, aby se co nejdříve dostali do
města,. a my, kteří jsme tam žili. se nám často město
nelíbilo a hledali útulek na venkově, někteří z nás
alespoň na přechodnou dobu, než přestanou pátrat.
V naší povaze je totiž stálá nespokojenost a nestálost a nebude se nám již asi líbit nikde, byť na
různých místech.
(Pokračování přgtě)

PUTÍK O AUSTRÁLII
(Pokračováni se str. 4 )
v takovém případě bude
arciť nutno socializaci
odložit.'
A závěrem své reportáže konstatuje Putík, že
Australani:
"Milují pivo. Pijí bodně, snad ještě víc než v
Praze. A jsou přesvědčeni, že
melbournský
prazdroj v ničem neustupuje Plzni.

lidi, jeho krajiny, jeho
zvuky a vůně. Nelze. Ale
to. co jsem řekl úvodem,
platí: šedá a červená
jsou základní barvy. Sedá je australská nuda, osiřelost a stesk. Červená
je romantika, chlapství
a budoucnost..
Té šedé se bojím.
Tu
červenou
mám
rád."
Nepochybujeme, že tu
Milují koně a dostihy. červenou má Putík nejVěří, že shearers, stři- raději. . .
M. Zvára
hači ovcí, jsou nejobratnější chlapíci na světě,
a mají možná pravdu.
10. září zahynula při
Je to nejmaloměšťáč- srážce aut ředitelka" dívčí
tější kontinent ze všech školy Firbankovy v Melkgntinentů, avšak ještě bourne pí. Joan Barbara
nepřestali ctít tělesnou Blow. Zesnulá měla mipráci. Střihač ovcí je pán mořádný zájem o Českoa dřevorubci pořádají slovensko a. pomohla
olympiády.
mnohým čs. uprchlíkům
Jsou veselí, jsou smu- - za války v Anglií, v
tní. Jsou zvláštní.. Jsou minulých letech v AuJ.
obyčejní. Jsou příjemní. strálii. R. I . P .
Jsou protivní.
Vzdávám se. Nelze
popsat kontinent, jeho

KLUB SLA V I A PORT MELBOURNE
Vás

srdečně

TANEČNÍ

zve

na

ZÁBAVU

94 6635 (Piek) — WB 3M3 (Pekárek)

DIVADLO

— Podle listu "Ontario
Intelligencer" jsou čs. děti
na prvních -místech téměř
ve všech třídách střední
školy v Belleville. Docházejí tam čs. děti z Batawy.
— Výborný chov polárních psů - Vojta Havlíček,
Ancaster, Ontario, Kanada.
— Profesor
politických
věd na City College v
New Yorku dr. Ivo Ducháček vydal učebnici politických věd, nazvanou
"Spory a spolupráce mezi
národy". Kniha má 600
stran.
— Podle torontského deníku "The Telegram" žádali úředníci čs. konsulátu v Montrealu výkupné
50.000 S za povolení k
odjezdu z ČSSR 15-letému synovi čs. uprchlíka
Bohumila Cejnara. Ten je
ochoten zaplatit, dostaneli záruku, že syna skutečně pustí. Cejnar je majitelem tří farem nutrií
v Kanadě a tří ve Francii.
Farma v Bainsville v Kanadě má cenu 450.000 dolarů. Základ ke všem Cejnarovým farmám bylo 16
nutrií, které si odnesl v
roce 1948 z ČSR.
— Čs. zahraniční ústav v
exilu vydal studii dr. V.
Chalupy "Situation of the
Catholic Church in Czerhoslovakia". Má 65 straň
a stojí 1 dolar. Adresa:
P. O., Box 934, Chicago 90,
111.. USA.
AB/ND/Č/SH

V MELBOURNE

srdečně Vás zve na divadelní představení, které se koná
v sobotu dne 24. září 1960 v 8.15 hod: večer
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST.,
NTH. MELBOURNE
Bir-ch — P f e i f f e r o v á :

Sedlák Zlatodvorský

V EMPIRE BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
'
LIKÉROVÁ LICENCE
Začátek v 8.30
— Konec v 1.30
LÍSTKŮ:

ta pána, to to letí! A
my jsme dnes zase nic
neudělali. Soudružko, sedněte si - napíšeme žádanku o povolení přesčasových hodin na tento
měsíc."
"Ale, soudruhu vedoucí," vzlykala
Eva,
"já nemohu dělat přesčasy, v jeslích jsou jen
do půl šesté, než se dostanu domů, s klukem
musím dělat úkoly, já
opravdu nemohu. . . "
" N o samozřejmě. Co
jsem říkal, to je ta vaše
rovnoprávnost!" "
(Vlasta, č. 30, 27. července 1960)

KRÁTCE Z EXILU
— Mladý čs. architekt
Vlilstimil Koubek navrhl
stavbu Mezinárodní banky ve Washingtonu. Návrh vzbudil mimořádnou
pozornost
uměleckých
kruhů. Koubek pracoval
po útěku z ČSR v ministerstvu veřejných prací v
Londýně a v roce 1952
se přestěhoval do USA.
— V Londýně zemřel náhle bývalý I. tajemník čs.
londýnského velvyslanectví dr. Adolf Felzmann
ve věku 51 roků.
— Bývalý čs. vyslanec v
Mexiku dr. Václav Láska
oslavil sedmdesátku.
— Čs. astronom prof. dr.
Z. Kopal z manchesterské
university pomáhá vypracovat první podrobnou
mapu komunikačních možností jia měsíci. Za základ slouží 15.000 fotografií měsíce, které pořizoval prof. Kopal z
observatoře v Pyrenejích.
— 30. října bude odhalen
v San Franciscu pomník
T. G. Masaryka.
— J.Jiorák odjel z USA
na přednáškovou cestu do
Japonska a Burmy, kde
má mluvit především k
studentům.
— P. Tigrid z USA a I.
Jelínek z Londýna se účastnili sjezdu PEN v-Mexiku.
— V Argentině
náhle
zemřeli bývalý tajemník
Mktice slovenskej' Josef
Cíger Hronský a v Montrealu v Kanadě bývalý
pplk. gen. štábu Ferdinand Kočí.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ

kterou pořádá v sobotu dne 8. října 1960

PŘEDPRODEJ

(Pokračování se str. 3.)
někde jeden, dva. . . tři
. . . čtyři skleničky!"
"Chtěla jsem napsat
ten seznam. . ."
"Seznam počká. . . Tak
běžte!"
"Už letím." V okamžení je zpět. Dva hrnky,
jedna sklenka, hrníček
uklízečky
Bartoníčkové
s uraženým ouškem. Ale
k čemu potřebuje Blatenský ryzlink anebo pan
Novák ouško?
Sklenky zvoní, zábava
je v proudu. N a věži odbíjejí dvě hodiny. Vedoucí kroutí
hlavou:
"Už jsou dvě? Pro Kris-

SPOJENÍ:

(obraz z venkovského života o 4 jednáních)
Režie: K. Gráf
Výprava: J. Maťátko
Účinkují:
F. Vozábal,
J. Bačák,
K. Gráf,
M. Uttendorfská, H. Roseníeldová, E. Svoboda,
J. Maťátko V. Gerlich, K. Gráf ml., M. Voborská
A-. Zamrazilová a F. Rosetífeld.
Předprodej vstupenek: tel. BM 5618 (Vozábal)
elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.

19. 9- 1960

ČS. DŮM V MELBOURNE
Hne 8. září tr. se konala v konservatoři melbourns í é university veřejná schůze, na níž se sešlo 55
krajanů, aby jednali o vybudování čs. národního
«¿miska ve Viktorii. Po delší debatě byl většinou
přítomných odhlasován návrh, aby byl založen Česámsiovenský klub (Czeehoslovak Club) se sídlem
•v Meibourne. Účelem tohoto klubu bude vybudovat a vést za pomocí krajanů společenské a kulturní středisko Čechoslováků. Základní linie utvožesého Čs. klubu bude přísně nepolitická, vedená
na demokratických zásadách.
Ve volbách do .výboru Čs. klubu byl zvolen předsedou A. Talacko, místopředsedy ing. F. Čapek a ing:
J . Kousal, tajemníkem R. C. Kugler, 958 Nepean High"sray, Moorabbin, pokladníkem ing. M. Dubský - Dud-,
íey, 618 Toorak Rd., Toorak, členy výboru M. Tůmová, T. Kimlová, dr. M. Kantor, K. Beránek a O".
Mikulčák. S povděkem bylo přijato prohlášení činovníků jednotlivých čs. spolků v Meibourne, že
Čs. klub bude mít jejich plnou podporu.
Čs. veřejnost určitě pochopí, že nejnaléhavějším
úkolem výboru Čs. klubu bude v první řadě obstarání finančních prostředků, které by umožnily vybudovat čs. dům v době co nejkratší. Čs. klub vyzývá proto krajanskou veřejnost, aby tuto akci všemožně podpořila dary na základní fond vybudování čs. domu. Je velmi potěšující, že-již v prvém
týdnu od založení čs. klubu bylo na základní fond
zajištěno £ 715. V příštím čísle HD začneme .uveřejňovat jména dárců a výši darů. Dárce prosíme,
aby své šeky a poštovní příkazy (Money Orders
nebo Postál Notes) byly vystaveny na Czeehoslovak
Club, Meibourne a zaslány pokladníkovi Čs. klubu.
Děkujeme.
R. C. Kugler, tajemník
A. Talacko, předseda
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ V GEELONGU
Upozorňujeme čtenáře HD, že Čs. národní sdružení v Geélongu stále trvá. Při poslední valné
hromadě se několik členů pokusilo prosadit změnu
stanov, vypustit větu "usilování o návrat demokratických svobod na území' ČSR". Hlasováním však bylo
docíleno, že stanovy zůstaly nezměněné. Několik
členů s rozhodnutím bohužel nesouhlasilo a ti vystoupili. ze sdružení.
J. Foltín, předseda

SPORT V AUSTRÁLII
HOKEJ V
SYDNEY
BOMBERS — ST. GEORGE 9 : 3 (1:2, 3:1, 5:0)
St. Geořge zahájil zápas mohutným náporem a ve
12. min. již vedl 2:0; V 17. minutě Ettler snížil na
2:1 a rozhodčí neuznal vyrovnávací branku dvě minuty nato. Ve druhé třetině Bombers přesnou kombinační hrou unavili soupeře a třemi brankami Cohena se ujali vedení 4:3. V závěrečné třetině hrál
St. George, ve snaze vyrovnat, velmi tvrdě, a dostalo
se jim podpory rozhodčích. Přestože Bombers hráli
7 "minut bez vyloučeného Kuldana /& 2 minuty bez
Groetemana, podařilo se jim nej'en se ubránit, ale i
zvýšit náskok-na 6:3. Když se pak vyloučení hráči
vrátili na led,' nastřelili Bombers 3 branky během
4 minut. V závěru zápasu hráli exhibičně a promarnili několik dalších šancí.
Vítězstvím nad St. George získali Bombers již po
šesté titul mistra NSW. Je to hezký úspěch čs. mužstva, jehož kádr tvoří hráči kolem čtyřicítky. Sestava:
Zachar - Brabenec, Kuldan, Groeteman (Holanďan),
"Berlický - Chládek, Mueller, Drexler, Cohen (Holanďan), Bučatský, Ettler. Branky: Cohen 3, Mueller 2,
Ettler 2, Drexler, Bučatský.
M. Z.
K O P A N Á
V
S Y D N E Y
PRAHA — CANTERBURY
1 :1 (0:0)
Zápas s Baumgartnerovým mužstvem přinesl dobrý
fotbal v poli, ale kromě poslední čtvrthodiny málo
vzrušení. Čanterbury se ujal vedení v 73. minutě
brankou Baumgartnera z penalty, a za Prahu vyrovnal Jaroš teprve 9 minut před koncem. Jaroš, tentokrát na pravé spojce, byl opět nejlepší hráč Prahy,
ale zvláštní pochvaly si zaslouží také E. Ninaus ve
c
tředu zálohy, který dobře hlídal Baumgartnera
PRAHA — HAKOAH
4 : 0 (0:0)
Do poločasu byl zápas vyrovnaný, ale pak se Praha rozehrála a usadila se na soupeřově poli. Branky
dali E. Ninaus (z penalty), Dreunenberger a Tamandl
dvě. Nejlépe hráli opět Jaroš a E. Ninaus.
KOPANÁ V MELBOURNE
SLA VIA — POLONIA
0 : 1 (0:0)
V pohárovém zápase byla Slavia vylosována proti
silnému mužstvu Polonie, ale měla dobrou příležitost
vyhrát. Mužstyo však opět úplně odpadlo ve druhém
poločase, kdy se stěží dostalo k brance soupeře. Útok
Polonie také nefungoval, ale podařilo se mu vstřelit
vítěznou branku 20 minut před koncem zápasu jen
po nešťastné chybě středního záložníka Berryho.
Nejlépe hráli Glennie, Bell, Barotítfs a Berry.

HLAS

DOMOVA

-7Karel

ODBORNÉ SCELOVÁN1

LÁTEK

A.A. INVISIBLE M E N D I N G SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

vzorná

VŽDY CHUTNÁ
obsluha
—

JÍDLA
milé prostředí

RESTAURACE PRAHA
majitelé Pepa Strejc Si Jarda Polívka
Pennys Lane
KINGS CROSS — S Y D N E Y

Premieru

DO NOVÉ UPRAVENÉHO

K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ VÁS ZVE
MIREK S E V E R I N I
Podáváme v ý b o r n á
Seská 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 , Bunnerong Hostel, Staff.
MATRA VILLE, NSWVolejte večer FJ 7372

ZLOBÍ VÁS OČI?
"Bolí Vás hlava?
Noste brýle od Ď P T A !

OPTO

ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í
S D R U Ž E N Í V GEELONGU
dovoluje si pozvat Vás a Vaše přátele na

vepřové hody
které
pořádá
v sobotu dne. 1. října 1960 od 8 hod. večer
v sále radnice v Geelong West, Pakington St,
Jaternice, jelítka
Hudba, tanec

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO
113, Sussex St..
SYDNEY
BX - 249 í
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.

DOPORUČTE
HLAS D O M O V A
svým přátelům.

v

Římě

O l y m p i j s k é drobty
HLAVNĚ O ČECHOSLOVÁCÍCH
27. srpna: československý representant Vítězslav.
Svozil vytvořil v rozplavbě časem 2:41,7 min. nový
čs. rekord na 200 m prsa, ale ani to mu nestačilo na
postup do semifinále. Československé plavání dosud
pokulhává za mezinárodní třídou.
V pondělí podvečer, když utichla hladina Albánského jezera u Castelgandolfo čeřená stovkami pádel,
nechtělo se nikomu ze sedmi tisíců příznivců kanoistiky domů. Tak jim přirostli vodáci k srdci, že
všichni pečlivě sledovali nejen všechny finálové jízdy, ale i závěrečná vyhlášení nových olympijských
vítězů. My jsme byli zvědavi, jak obstojí čs. representanti v tak těžké mezinárodní konkurenci, zda-li
navážou na slavnou tradici z doby první republiky,
nebo zda ustrnou .aa úrovni v době posledních olympijských her v Melbourne. Olympijské hry znovu
potvrdily, že růst výkonnosti ve světě jde daleko
rychlejším tempem než v ČSR. Zejména v kanoích
vyrostla taková konkurence, že českoslovenští vodáci
byli rázem odsunuti stranou a museli spolknout hořkou pilulku: jako před čtyřmi lety v Melbourne,
Československo nedobylo ani jednu z medailí.
Ty .tam jsou ty časy, kdy českoslovenští vodáci
byli nejúspěšnějšími representanty. Vzpomeňme j'en
na olympijské hry v r. 1936 v Berlíně, kdy na stupních vítězů stáli Čechoslováci dvakrát, na vítězství
Čapka v roce 1948, a na další a další pozoruhodné
úspěchy československého vodáckého sportu. Z této
tradice se ovšem žít nedá, a československé vodáky
čeká mnoho tvrdé práce, aby dohnali to, co zameškali.
Českoslovenští vodáci se probojovali do pěti
ze sedmi finálových jízd, ale ani v jedné neuspěli.
V kanoi jednotlivců obsadil Polakovič páté místo,
kanoistická dvojice Kodeš - Vokál byla rovněž pátá,
a kajakáři Říha - Vršovský dokonce až šestí. Ještě
hůře se umístily ženy: Kutová skončila v závodě
na 500 m až osmá, a spolu s Kolínskou dojela ve
finále kajakářských dvojic rovněž . až předposlední.
*'

CapitoL House. Í09 Swamton 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 placení cla

Likéry se nebudou prodávat.
Přineste si - je s sebou.

Janovský

*

První československý úspěch zaznamenal zápasník Kubát, který v těžké váze zápasu řecko-římského získal bronzovou medaili. Kubátův boj o druhé místo skončil nerozhodně, jelikož však byl o půl
kilogramu těžší než jeho soupeř - Němec Dietrich musel se spokojit jen se třetím místem.
První zlatou medaili získali českoslovenští sportovci 3. září. Na Albánském jezeře, kde českoslovenští vodáci předtím tak zklamali, stoupala v sobotu
večer na stožár vítězů československá vlajka. Zasloužil se o to pár Václav Kozák - Pavel Schmidt,
který vyhrál soutěž ve dvojskifu suverénně rozdílem jedné délky lodi před obhájci olympijského prvenství, -sovětskými veslaři Tjulakov - Berkulov.
Pěkného úspěchu dosáhla i čs. osma, která ve
složení Janoušek, Švéda, Věntus, Pojezdný, Švec,
Pavlovic, Jindra, Lusk, s kormídelníkem Koníčkem,
obsadila za Německem a Kanadou třetí místo.
Nečekanou zlatou medaili získal Československu
boxer Němeček, který ve finále lehké váhy vybodoval ghánského representanta Quarteyho. Němečkův
těžší kolega Němec se probojoval do semifinále v
těžké váze a odnesl' si bronzovou medaili.
(Pokračování na str. 8)
UPOZORNĚNÍ
Některé spolkové zprávy a dopisy jsme byli nu-,
ceni pro nedostatek místa ponechat pro příští číslo.
HD
AUTOMATICKÁ PŘENOSNÁ

RADIA

od 39Gns.
Včetně instalace

*

Bezúročně

A W A televisory, ledničky, elektrické
chladiče, automatické pračky, stereogramy
Půjčujeme radiogramy na soukromé večírky a k jiným příležitostem
Psací stroje s českými typy- na skladě

ELECTRO CENTRE PTY. LTD.
95 - 99 Oxford St., Bondi Junction, N S W . "
Tel. FW 2369
Majitelé A. Fiala & A. Philip
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Janovský,

Mnichov

Řada
rekordů a překvapení
Olympiáda

skončila

Jak se dalo očekávat, SSSR získal v posledních dnech - olympiády celou řadu medailí, které jej
postavily daleko do čela zúčastněných států. Sovětští sportovci .dokonce vyhráli o šest zlatých medailí více než v Meibourne. Získali tentokrát 43 zlatých, 29 stříbrných a 31 bronzových. N a dalších
místech podle počtu medailí jsou Spojené státy (34, 21, 16), Itálie (13; 10; 13); Německo(12; 19;
11), Austrálie (8; 8; 6), Turecko (7; 2; 0), Maďarsko (6; 8; 7), Japonsko (4; 7; 7), Polsko (4;
6; 11), Československo (3; 2; 3) atd.
Podle neoficielní klasifikace národů (body za prvních 6 míst: 7; 5; 4; 3; 2; 1) získal SSSR 683 2
b o d ů / U S A 4 6 3 | ; Německo 282i; Itálie 232; Maďarsko 150; Polsko 148|; Japonsko 145; Austrálie 140; V.Britanie U4Í) Rumunsko 7 7 í ; ČSR 7 6 í atd..
Československé zlaté medaile byly za box (Němeček v lehkém welteru), veslování (Kozák - Schmidt ve dvojskifu) a v gymnastice žen (Bosáková na kladině). Stříbrnou medaili získaly Zátopková v hodu oštěpem a družstvo žen v gymnastice. Němec (box - těžká váha), veslařská osma a Kubát (řecko-římský zápas - těžká váha) získali bronzové medaile.
Další umístění československých representantů:
basketbalisté skončili pátí a mužstvo v gymnastice na
čtvrtém místě. Čtvrtá místa také obsadili Pešková
v hodu oštěpem, Matoušek v řecko-římském zápase,
Houdek a Šváb ve střelbě, Bosáková a Tácová v gymnastických disciplinách. Švec se dělil v řecko-římském zápase o čtvrté až šesté místo. Na pátém místě skončili Polakovič (kanoe), Kodeš-Vokál (kanoe). Tomášek se ve skoku o tyči výkonem 450 cm
(čs. rekord) dělil o páté až osmé místo. Šesté místo získali Říha - Voršovský (kajak), Čáslavská (gymnastika), Toth (řecko-římské, zápasy) a Statný
(gymnastika).
Lehkoatletické discipliny přinesly nejen celou řadu rekordů, ale také celou řadu překvapení:
' 100 m: Hary (Německo) 10,2, Sime (USA) Í0,2,
Radford (V.Brit.) 10,3;
200 m: Berutti (Itálie) 20,5, Sime (USA), Seye
(Francie);
400 m: Davis (USA) 44,9, Kauímann (Nňmecko)
44,9, Spencer (J. Afrika);
800 m: Snell (N. Zéland) 1:46,3, Moens (Belgie),
Kerr (Jamaika);
1500 m: Elliott (Austrálie) 3:35„6, Jazy (Francie),
Rozsavoelgyi (Maď arsko);
5.000 m: Halberg (N. Zéland) 13:43,4, Grodotzki
(Německo), Zimný (Polsko);

10.000 m: Bolotnikov (SSSR) 28:32,2, Grodotzki
(Německo), Power (Austrálie);
MARATÓN: Bekile (Habeš) 2:15:16,2, Rhadi (Maroko), Magee (N. Zéland);
110 m PŘEK.: Calhoun (USA) 13,8, May (USA),
Jones (USA;
400 m PŘEK.: Davis (USA) 49,3, Cushman (USA)
Howard (USA);
3.000 m PŘEK.: Krzyszkowiak (Polsko) 8:34,2,
Sokolov (SSSR), Ržiščin (SSSR);
DÁLKA: Boston (USA) 812, Broberson (USA) 811,
Ter-Ovanesian (SSSR) 804;
VÝŠKA: Šavlakadze (SSSR) 216, Brumel (SSSR)
216, Thomas (USA) 214;
TROJSKOK: Schmidt (Polsko) 1681, Gorgajev
(SSSR), Krejer (SSSR);
TYČ: Bragg (USA) 470, Morris (USA), Landstroem (Finsko);
KOULE: Nieder (USA) 1968, O' Brien (USA) 1911,
Long (USA) 1901;
DISK: Oerter (USA) 5918, Babka (USA), Cochran (USA);
OŠTĚP: Cybulenko (SSSR) 8464, Krueger (Německo), Kulcsar (Maďarsko);
KLADIVO: Ruděnkov (SSSR) 6710, Zsivotzky
(Maďarsko), Rut (Polsko);
DESETIBOJ: Johnson (USÁ) 8392 b., Jang Čuan
Kwang (Nár. Čína) 8334, Kuzněcov (SSSR);
4 x 100 m: Německo 39,5, SSSR 40,1, V.Brit. 40,2;
4 x 400 m: USA 3:02,2, Německo 3:02,7, Jamaika;
(Pokrač. se str. 7) '
CHŮZE 20 km: Golubniči (SSSR) 1:34:07,2, FreeČeskoslovenští košíkáři byli vylosováni do poměrně man (Austrálie). Vickers (V. Británie);
CHŮZE 50-km: Thompson (V. Brit.) 4:25,30, Ljunlehké semifinálové skupiny, ale do finále se nedostáli. Po vítězství nad Polskem 88:75 prohráli v bou- ggren (Švédsko). Pamich (Itálie).
řlivém prostředí římského Palazzetto dello Sport
ŽENY
s Italy 70:77 - hlavně proto, že nedovedli proměnit
lOOm: Rudolphová (USA) 11,0, Hymanová (V.
většinu trestných hodů. V posledním semifinálovém
zápase prohráli Čechoslováci s Brazilií 85:78, a v Brit.), Leoneová (Itálie);
200 m: Rudolphová 24,0, Heineová (Německo),
konečné klasifikaci skončili pátí.
Hymanová (V.Brit.);
80 m" PŘEK.: Pressová (SSSR) 10,8, Quintonová
Olga Connollyová-Fikotová," která v Meibourne
vyhrála zlatou medaili, se tentokráte musela spokojit (V.Brit.), Birkemeyerová (Německo);
800 m: Ševcová (SSSR) 2:04,3, Jonesová (Austráse sedmým místem. Její olympijský rekord (53,69 m)
překonala sovětská diskařka Ponomareva, kterou si lie), Donathová (Německo);
čtenáři budou také pamatovat z melboumské olym4 x 100 m: USA 44,5. Německo, Polsko;
piády a z kloboukové aféry, která předcházela. Nina
DÁLKA: Krepkinová (SSSR) 637, Krzesmská'
tentokrát hodila 55,10 m a Connollyová-Fikotová jen (Polsko), Clausová (Německo);
50,95 m. Československé diskařky Němcová (50,12 m)
VÝŠKA: Balasová (Rumunsko) 185, Jozwiakovská
a Mertová (48,28 m) skončilý na osmém a jedenác- (Polsko), Shirleyová (V.Britanie);
tém místě.
KOULE: Pressová (SSSR) 1732, Luettgeová (Ně.Melboůmský vítěz a světový rekordman v hodu mecko), Brownová (USA):
kladivem Connolly také dopadl špatně: nedostal se
DISK: Ponomareva (SSSR) 5510, Pressová (SSSR)
ani do finále a v konečné klasifikaci skončil osmý. Manoliuová (Rumunsko);
Jeho dosavadní olympijský rekord překonali hned
OŠTĚP: Ozolinová (SSSR) 5598, Zátopková (ČSR)
čtyři kladiváři.
Kaledeneová (SSSR).
•
*

OLYMPIJSKÉ DROBTY

Kromě -Olgy Connollyové-Fikotové byl v americkém družstvu šermíř Jindřich Kolowrat, syn
^diplomata Kolowrata - Krakovského. Diskař Ring
Babka byl vychován v Sokole Los Angeles a oba
jeho rodiče přišli z Čech. Vedoucí amerických gymnastek byla Jeanette Bachnová z Clevelandu, žena
náčelníka Slovenského Sokola v USA, R. Bachny,
který byl v Římě jako instruktor amerických gymnastek. V kanadském mužstvu byl vzpěrač Dave
Baillie, který je jedním ze zakladatelů jednoty Sokol Noranda, Quebec, nejsevernější sokolské jednoty na světě.

KOPANÁ
1. Jugoslávie, 2. Dánsko, 3. Itálie
KOŠÍKOVÁ
1. USA, 2. SSSR, 3. Brazílie, 4 Itálie;
V rozhodujícím zápase o druhé místo zvítězili sovětští košíkáři nad Brazilií teprve v poslední vteřině hry.
POZEMNÍ
HOKEJ
1. Pákistán, 2. Indie, 3. Španělsko, 4: V: Britanie;
Ve finále prohrála Indie s Pákistánem 1:0 a utrpěla
tak první porážku za posledních 25 let.

HLEDAJÍ:

Jar. ' Sudora (hledá J. C. Coober Pedy, SVÁ.),"Karla
Čápa (N. Zéland?) a Miroslava Doležala ze Slov.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme .jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesděluj eme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Prodejny HD
ADELAIDE
G. Trianou Club, 131,
Hindley St., AdelaideCity, S. A.
BRISBANE:
E. T. Corbetťs Bookshop, 183 Queen St.,
Brisbane, Qld.
GEELONG:
F. Koris, Box 255, P.O.
Gee tg, Víc.
ME1 OURNE:
Nov
stánek;
EliziJeth St., b l í ž e
Flinders St. - City.
Mc Gill's Newsagency,
183 Elizabeth Street,
City - (proti poště).
Restaurace "Fiakr",
103 Grey Street.
St.Kilda, Vic.
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagents,
118 Bathurst St., City.
Restaurace "Praha",
Pennys Lane, Kings Cross
Restaurace "Premier",
1 Premier Lane,
Kings Cross.
Restaurace p. Šteindiera
197 Campbell Street,
Darlinghurst.
S. Si A. SLAVÍK,
obchod kolon, a delikatesní, 203 Hay St.,
HAYMARKET NSW.
Electro - Centre,
95 Oxford Street,
Bondi Junction.
REDAKCI DOŠLO;
PAVEL JAVOR: Kouř z
Ithaky. Výbor z autorových veršů. Grafická úprava F. švehla. Stran 90,
cena 1.50 dolarů. Vydala
a vytiskla:
Universum
Press Co., 15 Vandewater
St.. Ne«- York 38. N. Y:.
USA.
T. G. MASARYK CHAMPION OF LIBERTY. Vydalo Ústředí svob.
čs. odborů. 62 stran, cena
1 dolar. Adresa: Research
& Studies Center of
CFTUF, P. O. Box 2052.
New York 8, N. Y., USA
OTAKAR ODLOŽILÍK :
"Fransouzský
pomocník
J. A. Komenského". Studie o Janu Anchoranovi,
který pomohl do světa
Komenskému. 7 stran.
DR. A. KRATOCHVIL :
Sovětisace čs. vysokélio
školství. Vydala kulturní
sekce Čs. uprchlického vý-

Malý oznamovatel
Poplatek za 1 řádku 1/-,
tučnou 1/6
45 - LETA ČEŠKA, inteligentní, dobrá kuchařka
a obchodnice, hledá přátelství 50-55 letého Čecha,
seriozního, nepijáka. Nab.
na zn. "Prosím přiložte
foto" do .HD.
PŘÁTELSTVÍ slušné intel. ženy pro společný život a podnikání hledám.
Nab. na zn. "Padesátník"
do HD.
54-LETA DÁMA, intel.,
mladého vzhledu, hledá
hodného muže za účelem
sňatku. Jos. Greschnerová, Salzburg-Itzling 2,
Hartlebengasse 10. Austria
VEDENÍ KNIH, daňová
přiznání, spolehlivě. Standa Vógt,
tel. (Melb.)
81 9505.
POTŘEBUJI
PŮJČKU
£ 1.000 na 4 roky. Vrátím
£ 1.500. Zn: "Záruka na
nemovitosti" do HD.
PRONAJMU zařízený pokoj s malou kuchyní. 801
Burwood Rd., Hawthom.
tel. WB 3803.
PRONAJMEME 2 nezaříz. pokoje. Tel: (Melb.)
BL 4782.
SPOLEČNÍKA pro patent. novinku ve svět. reklamě. Zn.
"Hledám"
do HD.
DŮM NA ST. KJLDĚ prodám na deposit. Zn. "Výhodně" do HD.
L i s t á r n a
V. H. Cleveland: Díky
za noviny a adresy. — M.
J. Toronto: Díkv za výstř. — M. F. Hollywood:
Upozornili jsme hledané.
Adresy přímo nesděluj eme. — J. K. Cicero: Díky za adresy a inf. — B.
N. Řím: Díky za výstř.
— J. Š. Edgecliff: Díky za
adresy. — B. A. Perth:
Díky za výstř. — F, H.
Redfern: Uveř. v č. 1 - 14
roČ. 1959.
- HD
Vyrovnejte laskavě
PŘEDPLATNÉ
boru v Německu jako
knižní
přílohu
revue
ARCHA. 38 stran. Adresa:
Munchen 13, Elisabethstrasse- 34/111, Germany.

SOKOL
SYDNEY
koná cvičení každé
pondělí v tělocvičně Girl's
High School, Fort Street, u Sydneyského mostu.
Žactvo 7.30 — 8.30, dorost a členstvo 8.30 — 9.30 več.
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

