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Čínsko - americká válka není v blízké době pravděpodobná

Vývoj no Dálném východě
Klid v mezinárodní politice není zřejmě zařazen do plánů Kremlu, 1
až snad na období, ye kterých si vyřizuje své větší vnitřní problémy.
Po náhlém a dočasném uklidnění na Středním východě zůstala proto
jen otázka, kde Sovětský sVaz vyvolá nová napětí. Stále má na vybranou.
U sousedů vně Železné opony stačí silná slova moskevských pohla
várů, podepřená výslovným nebo jen nepřímým poukazem na sílu rus
kých armád. Způsobená nervosita v Berlíně, v Jugoslávii, Turecku,
Persii neb jinde se pak rychle přenáší na všechny západní spojence.
; Zneklidňování politické hladiný pátými kolonami, jak je předsta
vují komunistické strany jednotlivých států, není už zdaleka tak účinné,
jako bylo bezprostředně po ukončení II. světové války - aspoň v poj kročilejších státech už ne, V politické strategii Moskvy si však tyto
| páté kolony stále ještě udržují svou váhu.

situace se stalo stěžejním
mezinárodním problé
mem posledního deseti
letí. Každé zahájení pal
by dělostřeleckých bate
rií z komunistické Číny
na Čankajškovy ostrovy
skupiny Quemoy a Matsu a opačně vždy jen
připomenou, na jak cha
trných základech je pos
taven světový mír.
Význam Formosy

Daleko závažnější jé /vějšícfci nynějších kolo
zato ruská politika v dři- niálních zemích. Tam se
jim daří využívat nově
probuzeného extrémního
nacionalismu a získávat
tak pomocníky, kteří si
mnohdy ani neuvědomu
jí roli, kterou při prosa
zování svých národních
ambicí hrají v plánech

Americká' 7. flotila
nechrání jen nacionalis
tický režim na Formose.
Kdyby šlo jen o tento
ostrov a několik .malých
ostrůvků kolem, o 10 mi
liónů z velké části apa
tických obyvatel, kdyby
šlo jen o Čankajška. a
(Pokračování na str. 2)

Sovětů. Prohřešky minu
losti a chyby politiků
svobodných zemí pomá
hají při tom komunis
tům zvlášť vydatně.
Qhtějí-íi však Sověty
vyvolat větší napětí, mo
hou se vždy obrátit s
plnou důvěrou na Dálný
východ. Rozuzlení tamní

NEJISTOTA
JISTÉHO BLAHOBYTU

Československo v létě roku 1958

V srpnu uveřejnil Státní úřad statistický, úřední výsledky státního hos
podářského plánu za první půli roku 1958. Kdo by se domníval, že úřední
číslice prozradí něco z toho, co se děje za kulisami československého ná
rodního hospodářství, měl by tolik rozumu, jako bláznivá Viktorka. Na
venek Československo prosperuje. Jeho prosperita je vykoupena nedobro
gen. Čankajšek
volnými obětmi pracovníků a úzkostmi, které by nedovedl způsobit nej
surovější kapitalista.
... sliby Ameriky...
Tak zvaná reorganisa- a písemný styk s cizinou.
Na mušce jsou zejmé
ce
státního aparátu po
Business není business
stihla jenom v Praze na ti, kteří dostávají do
Československo, které se stalo důležitou zasíla 60.000 osob (a to je še pisy nebo balíky ze za
telskou firmou sovětského impéria, má též problé trný odhad). Tito lidé, hraničí . ..
my, týkající se etikety, českoslovenští prodavači
Lidé jsou propouštěni
jsou v choulostivé situaci. Jejich úkolem je prodat propuštění především z
co nejvíc a získat co nejvíc valut. Docela jinak pak politických důvodů, ma tím způsobem, že se jim
vypadá styk prodavače s kupcem, kdýž skončí ú- jí ~ teoreticky zajištěnu hned určí místo jejích
řední hodiny. Zde je svědectví jednoho, z bývalých
zaměstnanců československého exportního koncer obživu. Prakticky nyněj budoucího působení, vý
ší ’’reorganisace” zname roba, doly, zemědělství
nu;
Pozdravil jsem jednou v nočním podniku (v Pra ná, že ’’nepfokádrovaní” nebo pohraničí.
ze - p. r.) návštěvníka ze zahraničí, s nímž jsem pracovníci mají dnes tro
Nebo prostě dostanou
jako referent téhož dne dopoledne v našich, kance
lářích projednával Obchodní věci. Jiembhl jsem se jí volbu: těžký průmysl, výpověď a musí si hle
dat zaměstnání sami. Ří
tomu vyhnout, protože jsem musel projít kolem zemědělství a doly.
stolu, kde seděl. Cizinec mne po odpovědi na můj
Jak v praksi vypadá ká se, že propuštění za
pozdrav, oslovil, a nezbylo mi, než s liím vyměnit ’’kádrování”, svědčí zprá městnanci jsou zařazeni
několik zdvořilostních vět. Mluvil jsem s níín dvě
podle kádrového. posud
va z Bratislavy:
nebo tři minuty..,
,
ku do určitých katego
’
Při
kádrování
zaměst

Byl jsem vyslýchán v bezpečnostním a kádrovém
oddělení a musel jsem do podrobností vypovídat, o nanců, které ovlivňuje rií, podle kterých pak
mém krátkém nočním rozhovoru se zahraničním jejich propuštění, se pro také mohou dostat za
zákazníkem. Moje omluva, že přece nemohu utéci
před někým, s kým jsem předtím několik hodin bírá znovu jejich minu městnání.
Tyto kategorie jsou
obchodně jednal, byla striktně odmítnuta, ačkoli lost a hříšky, spáchané
můj představený ji považoval za dostatečnou a za Slovenského státu, prý rozlišovány, značka
postavil se za mne. Kádrové oddělení však rozhodlo, dále pak jejich ’’kapita mi v pracovních záznaže mi bude uložen ’’malý” trest.
Dostal jsem pak vyplaceno jen 50 % obvyklé mě listický původ” a vztahy (Pokračování na str. 2)
síční prémie. Zbývajících 50 % jsem se musil vzdát
’’dobrovolně”. Současně jsem byl přeložen z pro
Published by
dejního oddělení do oddělení hospodářské -kontroly,
jehož zaměstnanci vůbec nepřicházejí do styku s
Fr.
Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond Ě. 1, Vic;
cizinci.
Printers:
Bussau & Co.,
Jádro příběhu: těžko je uzavírat obhody ideolo
gicky. Naučení: sráží-li národní podnik provise, je
6 Elizabeth St.. Nth. Richmond. Vic.
čás stát se demokratem.
VM/FRE

Ale stranická ’’spravedlnost” je čirý ’ protimluv
jako okrouhlý čtverec, suchá voda nebo pekel
ný ráj. Základní a nepostradatelná vlastnost
spravedlnosti je nestrannost. Bohyně spravedlnos
ti se nemalovala nadarmo s páskou na očích, aby
nerozlišovala mezi mocným a bezmocným, a s
mečem, jehož použití se určuje váhami. Přísnost
i shovění toto meče řídí se'zákonem, ne osobní
nebo politickou libovůlí; V Československu má
být politická libovůle nad všemi zákony. Tak zní
výzva ministra spravedlnosti. Naši ubozí práv
níci stejně jako kněží, učitelé a spisovatelé musí
zatím snášet takové vnucené přédstavitele a před
stavené, kteří jsou hanbou svého stavu. Zato však
stranická spravedlnost, stejně jako bezbožecké
náboženství,. stejně jako ohlupující škola, stejně
jako předepsané písemnictví - to vše je záruka,
že takové zrůdnosti jsou do času a ne na věky.
Jaroslav Stránský

BEZ OPONY
President Beneš, jehož desáté výročí úmrtí
vzpomínáme, je často obviňován z toho, co se
stalo v Československu po roce. 1945. Myslíme, že
mohl změnit mnohé, ale myslíme také, že zásadní
věci změnit nemohl. Tragická fakta Košické re
publiky byla dána dlouho předtím, než se mohl
sejít československý parlament. Ale byl to parla
ment,, zasloužilo ono shromáždění prospěchářů,
idealistů, taktiků a temných živlů vznešený název
Národního shromáždění?
Toto shromáždění, nadané (alespoň teoreticky)
nejvyšší mocí, podléhalo především uhrančivým
očím sovětské kobry. Jistě nebude zapomenuta ne
bojácná- činnost jednotlivých poslanců, kteří podle
-svého nejlepšího 'vědomí a svědomí bojovali znovu
bělohorskou bitvu. Poučení bychom si však měli
vzít, z kronik, které zaznamenávají ostudná roz
hodnutí předsednictev stran. Strany prý jsou sloupy
demokracie. V československém případě se stali hro
baři těch zbytků demokracie, které ponechala Košická dohoda. ■
Edvard Beneš byl vinen mnohými přestupky proti
demokracii, již kdysi pomáhal budovat. Nepochyb
ně byl jedním z viníků československého zhroucení.
Selhal proto, že selhala jeho francouzská koncepce
v roce 1938, a že nebylo- jiné koncepce, ačkoli se
domníval, že nalezl novou.
Ale rozhpdně nebyl jediným viníkem, ať se mu
už připisuje cokoli, geniální prozíravost nebo ge
niální záludnost. Z druhé světové války se vynořil
pojem kolektivní viny. Žádný poctivě myslící člo
věk neunikne důsledkům tohoto pojetí historických
dějů.Toto není obrana díla Edvarda Beneše. Jeho dí
lo bude souzeno ještě dlouho potom, kdy svědkové
jeho dramatické a tragické episody československých
dějin v prach a popel se obrátí. Edvard Beneš bu
de sc-uzen dějinami. Dějiny však nejsou jen politi
ka.
; My, kteří se ještě nazýváme politickými uprchlí
ky, jsme přijali' výsledky Benešovy politiky. Někte
ří bez reptání, mnozí s výhradami. Mnohým z nás
zastiňuje celkový pohled stín Benešův. Snad bude
dobře, připamatujeme-lí si, že jednou z hlavních
chyb Benešových byla víra, že jeho politický pro
tivník přistupuje k řešení daného problému právě
tak rozumově a tak bez předsudků, jako Beneš
sám. Edvard Táborský nedávno včas a trefně zdů
raznil, že Beneš někdy jednal s lidmi, které upřím
ně neměl rád, s vědomím, že ’’někdo to musí udě
lat”. Obětavost má své meze. Beneš, který jedná
s Gottwaldem jako rovný s rovným, je představa,
kterou nelze jen tak spolknout. Gottwald zůstal
Gottwaldem, ale Benešův profil se zmenšuje.
Rozhodli jsme se, že ’’věrni zůstaneme”, jak zní
otřelý výrok -Edvarda Beneše,, pronesený naď hrobem
zakladatele našeho-"státu. Musíme se však rozhod
nout, jak a- čemu hodláme zůstat věrni. Možná, že
je to smutným úkazem naší doby, ale snad bude
nejlépe nejprve vypočítat, proti čemu se musíme
postavit především zde, kde jsme (řečeno jinou
ošemetnou frází) ’’zvolili svobodu”.
Především .proti přímo zločinné nevědomosti a
bezstarostnosti domorodců, žijících v domněnce, že
■”u nás se to stát nemůže”. Proti nevzdělanému
isolacionismu, který pokládá Kalamazoo, Gundagai
nebo Salisbury za pupek světa. Proti ošklivým
pozůstatkům rasistických nauk, ať berou na sěbe
plášť antisemitismu nebo ’’břemena bílého muže”.
Proti ^surovosti průmyslového podnikání a hospo
dářské nadvládě kliky ’’kapitánů průmvslu”. kteří
si stále myslí, že žijí ještě* v devatenáctém století.
Nedávno vyhrabal jeden z časopisů, které tu vy
cházejí, citát z dopisu Edvarda Beneše, který prý
napsal -Karlovi Čapkovi těsně po mnichovské kri
zi. Edvard Beneš v něm řekl, že bude pokračovat
v -boji ZS' budoucnost té části národa, která stojí za
to, v jejíž budoucnost sám věří. V tom se asi shod
neme všichni. Vynecháme-li pomyslnou fikci ná
roda, stojíme všichni na jedné frontě: na straně
šlusnosti, vývoje a pokroku. My na jedné, naši
přátelé na druhé straně tak zvané Železné opony.Na frontě, kterou žádná opona nemůže rozdělit.
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’’Kolébka demokracie’’ a rasismus

RASISTICKÉ NEPOKOJE V ANGLII
Anglie se z. čista jasna stala střediskem .rasových třenic, na které dosud
jněly monopol jižní státy USA a Jižní Afrika. Příčinou demonstrací v lon
dýnských předměstích je přítomnost: barevných občanů ze Západní Indie,
kteří přijeli do Anglie za lepším živobytím a vytvořili početnou kolonii,
jež se stala trnem v oku mnoha lidem.
; Argumenty proti ba způsobily zvláštní zase-, Asii a jiridě osvětlí: ,ůdárevným přistěhovalcům- dání vlády a cestu dvou losti v Anglii docela ji
še točí kolem několika politiků Západoindické ná fakta, která jsme si
bodů: jsou prý nečistoť federace do Londýna. snad dosud neuvědomo
ní, je mezi nimi hodně Nepochybujeme o tom, vali: oficifelní politiku
nezaměstnaných, kteří se že se staly vodou na britské vlády, která ne
baví obtěžováním bílých mlýn . komunistické pro chává dveře otevřeny
žen a vydělávají si vydr pagandy, která může u- všem členům, svého spo
žováním nevěstinců. Je vést další příklad, jak se lečenství národů, a kte
ovšem příznačně, že se v kapitalistických zemích rá i v době třenic a ne
předními bojovníky pro jedná s barevnými pro příznivého veřejného
. mínění odmítá osvojo
ti těmto ’’nežádoucím letáři.
Přemýšlejícím lidem v vat si právo vystěhovat
živlům” stali mladiství
chuligáni, kteří nemají
nic jiného na práci, než
se ve skupinách potlou
kat po ulicích a vyhle Pokračování se strany. 1
vatelstva. Nikdo se dnes
dávat rvačky- Za chuli
mech občanských legiti- neodvažuje prorokovat,
gány stojí ’ profesionální
jak tento drastický poT
inací...”
štváči, pravděpodobně
kus československé vlády
Tolik zpráva z Česko dopadne . . ;-rAvšak filo
organisovaní fašisty, kte
slovenska.
; Zpravodaj sofie dobrého vojáka
ří pomocí letáků a šepta
řezenského časopisu Mit- Švejka ulehčuje v mno
né propagandy podně
telbayerische Zeitung ■ hém. Leckterá slza se dá
cují davy.
komentuje situaci v Čes skrýt za úsměvem . .. ”
Demonstrace dosáhly koslovensku takto-:
Zpráva německého ča
takových rozměrů, že . ’’Šedesát tisíc propuš sopisu je nepřesná. Nej

britské občany, i když
jsou prokazatelně nežádoučí.
Nemusíme si pro srov
nání vymýšlet. hypote
tický příklad masové
imigrace Číňanů .či -Aťa-:
bů do Sovětského svazu.
Můžeme suše ■ konstato
vat, že. britský zákon
poskytuj e . západoindic
kým proletářům daleko
více osobní svobody, než
na jakoú jsou zvyklí ro
dilí občané ' Sovětského
svazu a lidových demo
kracií.
1 — r-

Nejistota jistého blahobytu
hutích.

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
VE VICTORU
SRDEČNÉ ŽVE~VŠECHNY ČLENY A PŘÁTELE ŇÁ

SVATOVÁCLAVSKOU
ZÁBAVU

kterou pořádá
’ v tanečním sále HONOLULU v sobotu
■dne 27; září 1958 bd 8 hod- večeř do 1 hod. noční
Howey court, 234 Collins St., Melbourne (City).
•
(Naproti ’’The Age”)
Dobrá hudba
Likérová licence
Občerstvení
Vstupné 10/Předprodej: WL 5040 a MX4080
Z výtěžku zábavy hodláme uhradit výlohy spojené
s uspořádáním „oslavy 40. výročí založení
.. Československé republiky
Těšíme se na hojnou účast
Výbor
Československého národního sdružení ve Victorii

J. F. BENEŠ

Dnešní reorganisace
OSTEOPATH
může přinést jen jediný oznamuje, že přestěhoval svou ordinaci z Collins St.
výsledek. Národnímu
na adresu:
...
hospodářství přinese dal
480,
ST.
HILDA
RD.,
MELBOURNE,
S. C. 2.
ší počet pracovníků, pra
covníků pomyslných,
Telefon BM 5576
protože neškolených a
nedobrovolných. Na dru
hé straně jistě nepřispě
je k. oblibě lido vlády
těných (v Praze - p. r.) de o nezaměstnané.' Pra- mezi' lidem, který dostal
a tím i nezaměstnaných, covních sil je nedosta další důkaz, jak lid si
HLEDÁTE PŘÍTELE? znamená - počítáme-li i tek - především tam, kde někdy nevládne sám;
Představíme Vás ko rodinné příslušníky - sko je jich nejvíce třeba;- v
._
aggæip
respondentům v Au ro pětinu pražského oby- zemědělství, v dolech. v
30. 8. Britský ministr zá woerd, přední exponent
strálii i v zámoří, kteří
sobování Jones oznámil, politiky rasové, segrega
hledají nové přátele
že- Velká Británie bude v ce.
moderní cestou, písem
Austrálii zkoušet raketu, — V sovětském časopise •
ně. Máme v záznamu
která má příští rok vy Izvestia byl otištěn člá
-lidi různých národnos
střelit do atmosféry první nek, který varuje Spoje
tí, ^vyznání, zaměstná
né státy, že Sovětský
britskou družici.
ní, starší i mladé. Piš (Pokračování se str. 1)
Pád Formosy by však státy jedinou příležitost, 31.8. V Londýně došio svaz bude podporovat
komunisty v boji
te nezávazně na:
jak si zajistit dočasný ke srážce mezi bělochy a čínské
černochy, jíž- se zúčast o Formosu.
MILTON’S Dpt. L 40, dané sliby,: nerozpako- nesmírně ohrozil existen
4.9. Komunistická Čína
Box 2871, G.P.O. Syd val by se ani státní ci zbytků svobodných ze mír. '
nilo asi 400 lidí.
— Podle. zprávy sovětské oznámila, že rozšiřuje
ney a udejte stáří, po
mí v Asii. Posice Jižní
Quemoy a Matsu
ho časopisu Izvestia se své teritorální vody na
hlaví, národnost. Poš sekretář Dulles ’’odůvod Koreje, Jižního Vietna
Docela jiná situace je sovětským vědcům poda dvánáctimílovou zónu při
leme Vám ZDARMA nit” ústup v rámci své
mu, Laosu a Kambodži s obranou skupin ostro řilo -vystřelit raketami čínském pobřeží, a varo
brožurku.
’’morální politiky”.
by byly téměř okamžitě vů Quemoy a Matsu, le do atmosféry 14 psů a při vala cizí lodi před ■ poru
šováním' této hranice.
1 neudržitelnými. Ostatní žících 5 až 20 km od vést je živé zpět.
.menší státy by rovněž čínského pobřeží směrem 1.9. Indonéská armáda Ostrovy Quemoy-a Mat
zahájila novou ofensivu su jsou uvnitř -nové hra
neodolaly zesílenému tla k Formose. Přes všechna proti povstalcům na Su nice.
..
ku komunistů. Jak dlou hlučná- varování, určená matře.
' — Ministr Dulles konfe
ho by pak mohla vydr čínským komunistům, že 2.9. Dva islandské hlíd roval s delegáty SEATO
žet hlavní naděje Zápa- útok na tyto ostrovy mů kové čluny zadržely brit o situaci na ’Dálném vý
skou rybářskou lod’ North- chodě. '
;du, Indie, zmítaná nez že vyvolat plný americký hern' Foam a pokoušely
MOSKVOU, JEŽ JE STARÁ MACHNA,
— Generální tajemník SN
měrnými hospodářskými zásah proti útočníkovi, se ji dopravit do přísta Hammarskjoeld konfero
OTŘESE I TATO KACHNA
vu.
Loď
britského
ná

potížemi? Jak by se moh- se nedá očekávat, že by
val v Káhiře' s Násírem.
mořnictva Eastbourne
Do Ameriky nás předešlo těch deset let na . lo zachovat Japonsko, se pro ně pustili Ameri však přišla rybářům na — President ' Eisenhovver
oznámil, že Spojené stá- --'
psaného slova, které platí a které obhájíme, odkud se už dnes ozý- čané do války. Bez po pomoc a opět se zmocnila ty jsou připraveny chrá
.vají
vlivné
hlasy,
že
hos

lodi.
Před
britským
vel

užití atomových zbraní
bude-li toho třeba. Také tu kritiku. Lidé, kteří
vyslanectvím v Reykja- nit Formosu (a jiné ostro
stojí za svojí věcí,' se nemají čeho bát... Na podářské odloučení ze by byl boj předem ztra viku demonstrovalo asi vy, , bude-li třeba) - proti ,
komunistickému útoku. .
opak, my jsme přesvědčeni, že úspěšní krajané mě od komunistické Čí cený, a je hodně důvo 1.000 lidí.
Spojené státy jsou však '
a starousedlíci a podnikaví a nebojácní noví ny není ani přirozené, dů k domněnce, že. Ame — Podle zprávy United ochotny zavázat se spolu
■ani
v
zájmu
nutného
Press
vyvrcholila
rumun

ričané sami atomové'
přistěhovalci budou mít nejlepší porozumění
ská čistka soudem nad s čínskými komunisty, že
právě pro ten způsob boje, který vedeme: ne- rozvoje japonského, hos zbraně první nepoužijí. více ' než 100' lidmi, z ve formoské úžině použi
■ Nedojde-li tedy k nichž 20 bylo odzouzeno jí, zbraně jen v sebeob.ra-.
odvisle a poplatní jen domovu- Stále v akci. podářství?, I výhled Au
ně.'
U nás, jak dobře naši čtenáři vědí, se zprávy strálie do budoucnosti chybnému tahu jedné ze k smrti.
5.9. Na. manifestaci na
by
se
hodně
zatemnil.
—
Číňané
'
na
Formose
stran (který se nedá ni
jen nepíší, také se tvoří. Nemusíme jít příliš
Place de ' -là ’ République
oznámili,
žé
potopili
11
Rozkaz americké flo- kdy- docela vyloučit),
daleko. Stačí poukázat na výročí bolševické
komunistických' torpédo předložil general de.Gaul
revoluce a jak jsme se s ním vyrovnali. Až v :tile k opuštění formos- nezdá se pravděpodobné, vých člunů na 'východ od le francouzskému- lidu ofi
cielně návrh noyé ústavy,
Moskvě to pocítili, jak jsou o tom neklamné kých vod nelze proto že dojde na Dálném- vý ostrova Quemoy.
o níž se bude hlasovat
—
Po
Strijdomově
smrti
za nynější situace očeká chodě. v brzké době k
zprávy.
28. t. m. Levicové strany
se
stal
novým
jihoafric

vat, a to ani tehdy ne, větší válce.
kým ministerským- před demonstrovaly proti ná
Jostenovi v Čechoslováku, Londýn, 29.8.58.
kdyby tím měly Spojené
->
-s- sedou nacionalista Ver- vrhu.

ZE DNE NA DEN

Na Dálném východě

Naše rovy-
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ČESKOSLOVENSKO
VE ZKRATCE
:

— V Bratislavě se kona
ly oslavy '14. výročí Slo
venského národního pov
stání. Jiné oslavy byly
pořádány v.1 Banské Byst
rici a na Dukle.
— Clive Evatt, bratr dr.
Elvatta, navštívil Česko
slovensko a zasadil aust
ralskou planou růžj v Lidicích. Během méně vo
ňavé činnosti ’’Ostře Od
soudil anjglo - americkou
intervenci v Libanonu a
Jordánu”. Ban
Clive
Evatt je .. také členem
Australského výboru pro
nezávislost Cypru.
— Československo navští
vil v rámci ’’poznávací
akce” západoněmecký
poslanec Hans Qeiger.
—■ Zvláštním zákonem
československé ylády by
lo ustanoveno, že všech
ny československé státní
příslušnice,
které se
provdají za cizí státní
příslušníky, neztrácejí
československé občanství.
— Děti z Velké Británie,
Franciěi Itálie, Rakouska,
Norska a Finska trávily
letošní prázdniny v Čes
koslovensku. Celkový po
čet: 600.
— Podle statistických
zpráv je zemědělská pro
dukce nižší než v roce
1937, Počet zemědělců se
zmenšil o jeden a půl mi
liónů osob. Obdělávaná
plocha • klesla o 360.000
hektarů. Československo
bylo nuceno importovat
v roce 1956 95.9.000 tun
krmiv (před válkou do
váželo jen 216-000 tun
.krmiv).
— Od 1. ledna příštího
roku budou vesměs zru
šeny ordinace lékařů a
. zubařů, kteří dosud moh
li léčit soukromně. Otev
řeny, zůstanou jen ordinace.univeífeitních pro
fesorů a vedoucích spe
cialistů.
— Na Karlovarském fes
tivalu filmů získal třetí
cenu • československý film
’’Černý prapor”. ■ Nebyl
to žádný velký úspěch.
Sdílel ji s jakýmsi ma
ďarským filmem o ’’roli
maďarských intelektuálů
v novém , řádu”. ’’Černý
prapor” je film _ o čs.
Uprchlících v cizinecké
legii, ý Velkou cenu na
Karlovarském’ festivalu
dostaly: japonský film
’’Nevlastní bratři” a so
větská verse Šolochovova románu ’’Tichý Don”.
’’První cenu” získal vý
chodoněmecký dokumen
tární film ’’Operace teutonský nůž” . (O hrůzách
nacistického vyzbroj ová
ní). .
— ”Don Juan” J o s e f a
Tomana, se dostal na sez
nam nej čtenějších knih
(v překladu Á. Pargeterové). Táž překladatelka
PÓ JIŠTÉNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručeni,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemoeenaké
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

(přeložila už Nerudovy
’’Malostranské... povídky”)
vydala nyní v Anglii an-,
tologii 17 českých básní
ků, nazvanou ’’Hrst lípo
vých listů”, ýe fran
couzštině vyšla sbírka
československé poesie
pod názvem- ’’Poesie
Tchécoslovaque”.. (obsa
huje překlady ze sloven
ského básnictví).
— N. p. Moravan vyrobí
prý letos 200 helikoptér
typu HC-2. :Jšou dvousedadlové, váží 380 kg a
jejich dolet je 150 km. Na
100 km spotřjebůjí 20 lit
rů.
— Československé zpra
vodajství nyní vážně oz
namuje, že ’ čínská zku
šenost bude : v českoslo
venských průmyslových
podnicích používána v
Uhelných dolech, otevře
ných pecích,: při výrobě
cementu, stavbě přehrad,
výrobě drog; z' čínských
surovin”.
— 8 stipendií je otevře
no na fakultě jaderné
fysiky v . Praze a dalších
sedm studijních, míst je
volných v Biofysikálním
ústavu. Oznámil to zás
tupce Československa v
Radě guvernérů Meziná
rodní agentury pro ato
movou energii Pavel
Winkler.
— Brněnská Opera prove
de v příští sezóně operu
Bohuslava Martinů ’’Řec
ké pašije”, V téže sezó
ně bude uvedena též do
sud neprovozovaná Ja
náčkova opera ’’Osud”.
— Mezi Československem
a Rudou Čínou byl uzav
řen v srpnu- protokol c
vědecké spolupráci.
— Náměstek^ ministra
chemického průmyslu Va
leš promluvil na konfe
renci pracovníků kožařského a gumárenského
průmyslu. Řekl, že čes
koslovenský průmysl za
ostává za světovým prů
měrem ve výrobě pneu-

matik. Tento nedostatek
má být odstraněn do ro
ku 1965. Řekl dále, že
roku 1956 bylo v Česko
slovensku vyrobeno 2.6
kg plastických hmot na
jednoho obyvatele, v ro
ce 1965 se má yyrobit 910 kg na hlavu.
— Státní úřad statisticky
prý provede ’’sčítání in
telektuálů”. Nejzajíma
vější úhel průzkumu.
Státní ústav statistický se
prý ■ bude namáhat zjistit
jejich počet ’’nehledě k
práci, kterou vykonáva
jí”
— Složení československé
delegace na mezinárodní
konferenci o mírovém vy
užití atomické energie,
která se koná v Ženevě:
Ing. J. Neumann, Č. Šimáně, F. Šorm, F. Bě
hounek, A. Ševčík, J.
Šváb a další nejmenova
ní technici a poradci.
— Pražský národní výbor
schválil plán stavby mos
tu, který by překlenul
nuselské údolí. Nový
most (o dvou poschodíchhorní široké 26 metrů)
by spojoval Vinohrady s
Pankráci.
— Profes or Franti
šek Trávníček se dožil
sedmdesáti let v Praze.
— ’’Theologie mezi dneš
kem a zítřkem” je nazvá
na kniha profesora J. L.
Hromádky. Obsahuje
přednášky, pronesené v
roce 1956 na universitě
v kanadském Torontu.
— První cena dětského
filmu byla udělena v Be
nátkách kreslenému fil
mu československého re
žiséra Eduarda Hoffmanna (ve spolupráci s fran
couzským malířem Jea
nem Eiffelem). který se
jmenuje ’’Stvoření světa”.
Dokumentární film
’’Skleněné mraky” získal
čestné uznání. Režíroval
jej František Vláčil.
Č/PNL/FEP
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Exulantské noviny jsou ponejvíce vystaveny podezření, že si přičesávají
zprávy z Československa podle toho, jak se jim to hodí. Je přirozeně prav
da, že se mohou mýlit. To je hlavně způsobeno censurou zpráv, která
se z Československa dostanou ven. Možná, že si exulanti vyloží úplně jinak
zprávy, jež se jim dostanou do ruky z dopisů československých občanů,
kteří udržují styk s přáteli, žijícími v ’’kapitalistickém” světě. Nemusí to
být censura úřední, svrchu nařízená. Stačí, že se odesílatel dopisu bojí na
psat plnou pravdu. Stane se taktéž, že dopis z Československa je psán prav
divě. Jak má exulant, vzdálený tisíce kilometrů od své země, poznat, co
je upřímné, a co pro potěchu tajné policie?
Řekněme, že někdo z ru. Je to radost dodá velmi rády. Já i Mirek
nás, kteří žijeme ve svo vat součástky zahranič pracujeme ted’ ve výro
bodném světě, začne o ním přátelům, kteří na bě. Je to finančně dale
tom pochybovat. Pak ať še výrobky potřebují a ko lepší než to bylo dří
si vzpomene' na rozpaky, ocení. Odměnou dostá ve. Rodina vyžaduje
s jakými sedí nad kaž váme jejich výrobky, mnoho peněz. Snažíme
dým dopisem do Česko které jsou velmi cenné. se, abychom vše stačili,
slovenska, jak úzkostli Nemohli byste mí snad ale s dvěma haranty to
vě zkoumá, co je možno poslat krabičku žiletek? není ták snadné. Snad
nebo není možno sdělit Zde nejsou k dostání, Mirek dostane brzy lep
příjemci doma. Není tu pokud jsou, nejsou té ší místo, až bude znovu
censury, ale je tu cen- kvality jako na příklad prokádrovánsurá dobrovolná, censu- Blue Gillette, kterou
Z Pošumaví
ra, která chrání příjem jsem míval. Ale ty jsou
Špióni sem chodí přes
ce a zahaluje odesílate snad příliš drahé?
naše hranice a snaží se
le. Jestliže kdokoli z nás
Z Pelhřimovska
znepokojovat naši výro
zažil větší profanaci hes
J. B. už se stěhuje s bu. V naší továrně jsme
la o svobodě informací,
konečnou platností z už měli dvě schůze, kde
ať nám napíše.
gruntu. Má zakázaný se o takových případech
Doleji otiskujeme bez okres a jde pracovat do jednalo. Snažíme se ny
komentáře dopisy s Čes státně důležitého podni ní zlepšit výrobu na od
koslovenska, které došly ku na' Moravě. Pole pře pověď válečným štvá
od doby, kdy českoslo bírá zdejší družstvo, kte čům. Lidé žijí stále jako
venský ministr spravedl ré je plně na výši. Tech vě snu a neuvědomují
nosti Václav Škoda pro nici jsou dobří a rozumí si, že nastala nová epo
nesl svůj paličský mono problémům zemědělství- cha dějin. K. R. dělá zde
log o třídní justici. Sho Rozumíme si s nimi do účetního, byl přeřazen a
da je příliš náhodná, cela dobře. A. K. také daří se mu dobře. V mi
aby byla opravdu náhod opustil rodnou vesnici a nisterstvu, kde dříve pra
ná.
odstěhoval se jinam. coval, nastalo přeřazová
Z Českomoravské
Družstevní hospodářství ní neproduktivních sil
Vyrábíme teď solid je tu na pokroku, a do výroby. Velmi se mu
nější výkovky. Na naší chvála bohu, jde to z tam líbí, neboť jakožto
administrativní pracov
schůzi jsme se usnesli, ruky do ruky.
ník byl přijat opravdu
Z Podřipska
že musíme podpořit So
velmi
srdečně. Práce tě
větský svaz a tábor míTáta dojíždí stále do lesná mu opravdu velmi
továrny. Dcerka nepros prospěla. Cítí se zdra
Ve stopách profesora Hromádky
pěla při zkouškách ve votně daleko lépe, jen
• •
škole, bude pracovat v budoucnost mu dělá sta
cukrovarském průmyslu. rosti.
Z Vysočiny'
Do Spojených států přijel koncem srpna řídký host: biskup českoslo Osvědčí-li se, půjde do
venské církve Miroslav Novák, který přijel jako delegát na mezinárodni zvláštního kursu- Její
Váš strýc má stále za
sjezd představitelů různých protestantských církví v Chicagu. Předpoklá sestřenice je už v země jímavé povolání. Ještě
dá se, že představitelé církví musí vyjádřit stanoviska ve věcech duchov dělské škole. Je to in tři roky se nemůže vrá
ních (a světských, pokud se tyto dotýkají věcí víry). Nikdy nebude za ternát, kde se bere ka tit do svého rodiště. Je
pesné, strava a byt je
pomenuto Beranovo výmluvné ’’Nesmíš mlčet!”
ho dcerka se chce vdá
zdarma, ale je tam těž
vat. Bere si Pražáka, ne
Nemělo by ani být za účastní jen dvě procenta pují televise a sedí u nich
v sobotu večer až do ko se dostat. . Strýc, se boť tam vychodila ošet
pomenuto mnohomluvné obyvatelstva? . .
dostal do produkce. To
řovatelskou školu. I je
vytáčení těch, kdo zapře Jedna desetina obyva půl noci. V obou přípa
víš, je mu 52 let, ne
ho syn, který žije na
li víru a zkřivili páteř. tel Československa patří dech pak jsou chrámy v
dostal žádné vedoucí
Mladoboleslavsku, se
Výroky biskupa Nováka k mé církvi a naše cír neděli ráno prázdné . . .
místo.
Doufá, že se ča
Potud biskup Novák.
chce ženit. Stará gene
překládáme z americké kev vzrůstá. Od konce
sem propracuje. V na
race je samozřejmě pro
ho týdeníku" Newsweek války jsme koupili dva Myslíme, že církev, kte
šem
rodu jsou optimisti.
náct synagog a přeměni rá musí strpět jako své
ti tomu. Scházíme se
(25. .srpna 1958):
Z Mostecka
jednou týdně s vaší te
Já sám nejsem komunis li je v překrásné koste ho představitele muže,
kterému televise je kon
Vyděláváme slušně. tou, která, stále postonáta. Jsem nábožensky za ly .. .
Jako duchovní správ kurentem víry, věru ne Nemůžeme si naříkat. vá v pražské nemocnici.
ložený člověk, který věří,
'že náboženství je otázkou ce musím čelit hlavnímu zaslouží nic jiného než Pište brzo, potřebovala Nedávno jsme s vaším
duše. Jiní delegáti mlu problému, jímž je vy prázdné chrámy. Pokud bych nějaký prádlo za strýcem šťastnou náho
ví o náboženské a poli soký životní standart v víme, vysoký životní slušné ceny. Babička je dou mluvili. Dostal tří
tické svobodě- Byl jsem Československu- Mladí standart Československa tu s námi a hlídá do denní dovolenou na svat
nedávno v Dánsku, kde lidé vydělávají ted’ tolik naplnil chrámy jiných mácnost. Bez ní bychom bu své dcery. -Škoda, že
asi neobstáli. Ale už je jsme s ním nemohli dé
je stoprocentní svoboda. peněz, že utratí většinu církví k nevíře.
-tu- jí 74 let. Děti ji mají le posedět.
Víte, že se bohoslužeb za pití. Starší lidé si ku-

Biskup Novák hraje Pythii
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VZPOMÍNKA
NA POBYT V POLSKU 1939

Čtenář L. B. z Nového Zélandu zaslal
poznámky ke knize ’’Zapomenutá legie”

8. 9.1958 .

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, strávíte v

YOSEMITE TOURIST HOUSE
Barbeřs Rd., KALORAMA, VIC.
Dobré ubytování, česká i austr. kuchyně.
K .delšímu pobytu neb jen na yíkendy
Informujte še na tel. Kalorama 98 nebo v HD.

Články v Hlasu domova, týkající se naší první vojenské protiněmecké činnosti v minulé válce,
mě přivedly k vlastním vzpomínkám na tuto etapu mého života.
Přecházel jsem hranice ještě se třemi studenty u Ostravy, v místech, kde nikdo z nás v životě
nebyl. Na pohraniční polské stanici jsme se přihlásili jen dva - jeden z mých přátel byl zastřelen
a jeden zajat německóu hlídkou. Bylo to v květnu a měl jsem Štěstí, že jsem nepřešel o týden
dříve. Dó té doby pouštěli Poláci do země jen letce a výcvičené příslušníky naší bývalé armády.
Byl jsem jeden z prvních nevojáků, který nebyl poslán Poláky zpět do Protektorátu. Asi dva ve Francii pěkně prohá vojín.-Že pan'doktor po
týdny nato jsem byl vyslýchán v Bohumíně. Asi š 30 dalšími krajany, vesměs letci a důstojníky, něl, a byl jsem ' proto tom dost často čistil-zá
jsem byl ubytován v Turistickém domě a jedli jsme v policejní jídelně.
překvapen, když na za chody, zametal -podlahu
čátku pobytu v Anglii u á chodil pro kafe, neby
Po prošetření jsme by- 1láli po okolí a po Kra se dobrovolně přemístit Šrámek.
prvního praporu, kde lo okolností čistě náhod
li předáni našemu kon- 1kově. - Odboj v Polsku do Ruska. Po přemístění ' Ppor. Slíva z Brononou.
sulátu v Krakově. Zde je
■ spojován se jménem brigády na podzim 1945 '■wic, který se zúčastnil jsem byl četařem, byl k
L. B- Wellington
naší rotě přidělen jako
byl organisovaný zmatek ;generála Prchaly. Prav z Ostravy do Vysokého snad všech 'bojů našeho
a několik úředníků mě- <děpodobně tam několik Mýta byl mým velitelem sboru v Rusku, byl ně- •
lo s početnými přícho- <dnů někde byl, ale já pluku a největším štvá kolikráte raněn a měl
zí.mi hodně práce. Ně- jjsem ho nikdy neviděl a čem . proti Anglii a Spo řadu vysokých vyzname
PLAT! V AMERICE I JINDE
kteří se opravdu snažili iv táboře :se neukázal- jeným státům. Na veřej nání,. byl po válce v Mý
pomáhat a dělat, co za 1Pplk. Svoboda v tábo ných přednáškách nadá tě jen npor. a velitelem
Zaspal posledních sto let každý, kdo si myslí;
daných okolností šlo, iře bydlel a snažil se za val na kapitalisty, na. to, roty, kde jsem byl . veli
že
Američan nepotřebuje rozumět cizím řečem a
ale někteří využívali pří- ivést vojenskou organisa- že . Američané použili telem. tankové čety. Na
ležitosti, aby osobně zís- <ci. Obyvatelé tábora by atomové zbraně, a vy vysvětlenou, mi říkal,- že víc než to: rozumět cizím kulturám, s nimiž se
kalí, a uprchlíky šidili, Jli rozděleni na několik hrožoval, že v krátké do to bude asi proto, že ne bude stýkat stále více, rozumět psychologii cizích
jak mohli.' :skupin. Letci, kterých bě budou mít Rusové chtěl mluvit o Sibiři ja národů, bez jejichž pomoci a spolupráce i pří vší
S tak zvanou ’’hospo- ísnad bylo nejvíce, měli atomovou bombu také- ko o ráji (byl tam inter své síle nepřežije dnešní své ohrožení.
vlastní^ baráky, dé- Mně zdržoval povýšení, nován až do doby, kdy
dářskou emigrací” jsme své'
!
Tuhle jsem četl, že jen-osm tisíc Američanů se
my, kteří jsme chtěli bo- 1lostřelci byli zvlášť, pě poněvadž jsem přijel z byla vytvořena naše ar
jovat, neměli nic společ- ¡šáci, nevojáci a podob Anglie, a v důstojnické máda v Rusku). Další učí ruský, zatím co deset miliónů Rusů se učí an
něho. Emigranti se sou- ině. Vzpomínám si na jídelně mi to často říkal. poručík z Bronowic, So glicky. Každý, kdo umí počítat do pěti, musí vi
střeďovali v Katovicích ]příchod desíti vojáků V Ostravě' jsem se set chor, se také, vrátil do dět hrozné nebezpečí těchto čísel. Vždyť Rusové
armády v plné kal se škpt. Buršíkem, ta Ostravy jako hrdina So se neučí jen anglicky, nýbrž i.arabsky, čínsky, a
a odjížděli většinou do Slovenské
Anglie. .Vojenská skupi- ]polní. V táboře bylo vi ké hrdinou Sovětského větského svazu, ale jen učí'se i řečem všech evropských malých národů.
na byla nejdříve přímo <dět řady četnických, fi svazu, jeriž byl v Brono- s jedním okem. Odmítal Myslí sí za tohoto stavu Američan českého ne
ve městě, ale později, inančnických a jiných u- wicích desátníkem. Byl se o politice bavit a dos bo' slovenského původu, že prokazuje, své nové
zemi zvláštní službu, když nenaučí své dítě ja
velitelem mého praporu. ti brzo potom .zemřel.
když už budova Turis- :niforem z domova.
Kniha ’’Zapomenutá O Sovětském svazu mlu
K článku ”Busy-Body- zyku, který byl jazykem jeho rodné země? A
tického domu nestačila,
byli jsme přemístěni do legie” uvádí jména ně vil velice střízlivě a pro ho” v HD (HD č. 14- domnívá se, že. tím. prokazuje službu i svému dí
bývalého tábora asi 5 1kterých důstojníků, kte ti své vůli byl poslán v .8 p. r.) bych chtěl dodat, těti? Dnes je v Americe na pět miliónů .nezaměst
km za Krakovem. Tábor ří stáli u kolébky vojen srpnu do Moskvy do že má pravdu, když naných. Myslím, že nepřeháním, tvrdím-li, že ani
v Bronowicích byl opuš- ;ské skupiny. Poznal jsem školy pro vyšší důstoj tvrdí, že v Polsku si řa dnes nemusí být v Americe nezaměstnaný nikdo,
těný; byly to dřevěné je v Polsku a měl jsem níky. Za dva- měsíce se da lidí přisvojovala vyš kdo mluví a dokonale píše česky nebo slovenský.
budovy, vystavené v prv příležitost se s nimi set vrátil k nám do Vyso ší hodnosti. U některých Je mnoho zaměstnání v Americe, kde se tato zna
ní válce zajatci. Baráky .kat i po válče. Některé kého Mýta a dostal bez se na to ve Francii nebo lost vyžaduje. A kdo.se o ně bude ucházet, bude
byly poškozené, -špinavé jejich osudy jsou zají významnou ' ■ funkci. Ve- později v Anglii přišlo. snad soutěžit s deseti nebo dvaceti lidmi. Kdo
a neschopné obývání v mavé. Řada z těch, kteří litelem praporu, ze kte Např- náš konsulární však umí jen anglicky, bude muset zvítězit nad
době našeho příchodu, neodjeli do Francie, ale rého se mezitím stal úředník z Polska, toho několika desítkami miliónů soutěžících.
Ladislav Radimský / ČSNRA
a bylo na nás, abychom byli zajati Rusy, zahynu pluk, byl již jmenován času nadporučík, mně
se zařídili, jak to nejlé la. Buď na Sibiři, nebo
v později utvořené ’’Svo
pe šlo.
Jídlo bylo ■ špatné a bodově artnádě” v bo
kapesné, které jsme dos jích s Němci, jako např.
távali, bylo nepatrné. první český hrdina. So
Oficielní chování Polá větského svazu kpt. Náků vůči nám nebylo po- / lepka a. jiní.
Brzy po návratu s čsl
vzbuzující, nedůvěřovali
nám. To prý se změnilo, obrněnou brigádou. z
moje psaní nemůže nikdo kontrolovat, čili psát se
až když náš opravdu Anglie do Plzně. jsem
bude výborně, úspěch je zaručen!
potřebovali. V tětó době byl poslán do Ostravy
Když jsem byl asi tak v polovičce vzletného po
pisu' úžasného vlivu našich lidí na grónskou -kul
měli zájem jen' o letce a na přeškolení na sovět
o několik důstojníků ské tanky. Velitelem bri Letos' se nám urodila výročí. Přednáší se, píše turu, jejich- stoupajícího významu politického, hos
podářského. a jiného, když už jsem jaksi mimově
specialistů - minometčí- gády tam byl náš nej se, debatuje se a vzdychá se, že není' co bývalo, decky popsal, jak se vepřová z medvědích tlapek se
jak
se
vše
i
změnilo
a
jak
by
bylo,
kdyby
bylo.
Ta

ků, tankistů atd. .Větši mladší generál Janko, ková vzpotníhání si lidi vždycky - rádi poslechnou zelím ze zvláštního druhu lišejníku stává oblíbenou
stravou všeho grónského lidu, pro milé čtenářky
na z nás také neměla komunista : na sto pro nebo přečtou!
prozradil, že se nejedna dcerka eskymáckého luPoláky z různých důvo cent. V Brpnowicích byl
Podle stránek všeho našeho tisku venku si lidi lavaje zhlíží svýma šikmýma očkama v statném ju
dů ráda, a proto jsme kapitánem a o Rusech nejlíp počtou o tom, jak bylo' před deseti lety a nákovi z Polonin či z podhůří Českomoravské vy
využili akce ke vstupu nemohl ani slyšet. S por. jak je dnes.'
sočiny a aktuálnosti dodal tajemným náznakem, že
Probíral jsem se tuhle vším, co venku papír u- náš nejmenovaný - pochopitelně - učenec čekal ne
do cizinecké legie. My Šrámkem jsem jel do
nesl, a hledal jsem v té vzpomínkové'záplavě me
nevojáci jsme neměli ani Afriky a společně jsme zeru. Dalo to práci, ale kdo hledá, nalézá a komu dávno kdesi- na severovýchodním cípu země a lu
čenou mával a pořád mával; čímž se "• stalo, že po
ha vybranou, nás Polá byli nějakou dobu u ná se nelení, "tomu se zelení: ’’Zelena země”, jak ří norka Nautilus našla správný východ z bludiště
hradního praporu cizi kají Angličané, Grónsko po našem.
ci nechtěli vůbec.
pod krami kolem severního pólu, tak to' přišlo:
Během našeho pobytu necké legie v Šidí bel ' ’’Deset let po přistání československých uprchlíků dlouhá obálka' s. řadou známek, pro "něž bych se
v Bronowicích nebyl vo Abbes. V Anglii byl u v Grónsku”,-nebo ’’Českoslovenští uprchlíci v Grón býval kdysi popral se všemi kluky ž-ulice, - z Grón
:
sku po deseti letech”, nebo. ’’Českoslovenští exu ska! '
jenský výcvik téměř žád našeho praporu dlouho lanti přetvořili Grónsko”, se bude jmenovat ten in . Ve wasserallfingském IRO táboře to býval ta
důstojní formativní článek.
ný. Pouze teorie a tělo nezařazeným
kový tichý, nenápadný chlapec, dobu abyste ’ vzpo
cvik, jinak jsme se tou- kem, byl otrávený a dal 1 V Grónsku jsem nikdy nebyl, nic o něm nevím, mínali, než se'vám vybaví jeho tvář, a najednou
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Pavel Javor; Hořké vetše. Vydala edice Naše hlasy, Toronto, 1958
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Vyznáni lásky i rekviem

Lásce, jež přichází

Pavel Javor
A vážíme si také Ja
Javorová sbírka Hořké verše vyšla jako druhý svazek knižnice Naše
vorová smíření s časem',
hlasy v moderní a vkusné úpravě Jiřího .Laudy. Obsahuje čtyři cykly
Konečně přišla: jsi a já poprvé vím,
básní: Náš cas, Prostou notou, Milostné rekviem a Dozpěv. Formálně který je nenávratně ztrá
(že
jsem tě čekal celým srdcem svým,
,
cen, jako na příklad v
a obsahově se nám nejvíce zamlouvá Milostné rekviem, zpověd’ osa
svým
doufáním,
marností
beznaděje,
básni Jasmín a růže:
mělého srdce, toužícího po hojivém dotyku milostného vznícení, srdce
paprskem světla znovu zrozeným ”
. .. Kam jsi zmizel, ča
zmoudřelého nekonečným čekáním: ’’Bláhovou nadějí tě dnes již neraním, / živojt byl pro tebe jen na smrt čekáním. / Snad nějkrásnější se bláhový, / povětrný?
Kam odešla jsi mi, když vyhnali tě z ráje?
/K-- srdci, mladou růži
sen tu nikdy nežijem, / navěky doznělo milostné rekviem”.
Já jsem tě hledal v podobenství sterém.
Cyklus Náš čas se zabývá problematickou naší současnosti. Pavel Ja netiskni, / mívá trny.
.
Sbohem
lásky
horké,
Byla jsi rybkou, co si u dna hraje,
vor se tu nebojí, sáhnout k novinářským výrazům, jde-li mu o to, aby
nebo jsi bděla s hvězdou nad jezerem?
vyhmátl tragiku našich všedních dnů: ’’... Spíše ze setrvačnosti / než prokleté, / škoda všeho!
z. velké -naděje žijetn; /'Syneček doma dorůstá/ a Už je pioný rem. / Pla / Nejkrásnější růže roz
Ted’ přišla jsi, jak přilétává pták,,
še se kolem rozhlížím,/v koexistenčním hluku. Jediné srdce statečné,/ kvete / pro jiného...”/
jenž zpola důvěřivě, nesměle a tiše,
a
jeho
positivnímu
přijedinou poctivou ruku!”
• kývnutí životu se všemi
jako když slunce padne na cypřiše
: . Potěšující, v poesii nezvalovské. • Hle,. jak chu. násilně naroubová jeho klady i zápory (ja
a do růží, jež chtějí rozkvétat.
Pavla J a vo r. a je jeho nejavorovsky znějí ú- ny, .- do struktury cyklu ko v básni Hořké verše:
Teď přišla jsi a já poprvé vím,
mužná víra: ’’Srdce má vodní verše básně Dva Dozpěv, mátne zato, že ’’Silná byla tvá láska /
me ustýskaná, oči od krát umořeh j
a
to
mne
konejší,
/
však
že
jsem tě znal již před tvým zrozením
je tato sbírka nejslabší
krve, /doma se i skály ”Ty moře temné,
život, moje drahá, / je
částí Hořkých veršů.
i před svým pádem, spěchajícím ke dnu
hroutí. /; Nedej, nedej
moře necitné,
.Ale to je .jfen. nepatrná nad vše silnější.”)
> šílené radosti, již srdcem nedohlédnu.
zahynouti, svátý Václa ty umíš každou bolest formální závada, kterou
Neváháme říci, že Pa
ve. ..” Hořké verše jsou
Drolí še zrní hvězd. Neslyšitelně praská,
utrmácet, rádi . přehlédneme, za- vel Javor urazil od své
všechno jiné než ustýsfca- ale ta moje zase
čteme-Ií se hlouběji do první exulantské sbírký
jak v červencové noci praská klasné. I když si básník po
procitne, stránek Javorový kníž Pozdrav domů dlouhou
Jenom tu lásku/Bože, je to láska?/
vzdychne: ’’Odejmi ka ale ta moje zas se bude ky- .
cestu. Hořké , verše bu
jenom tu lásku, Bože, neuhas,
lich stesku a dálky o.de
dou jistě mít čestné mís
-vracet,
Pavel
Javor
kdysi
mí-,
mne!” v. básni Modlitba ty moře temné,
to v knihovničkách vyten její plamen, její zdvih a pád val sklon k rétoričnosti hnanců především pro
našeho věku, vidí, žé namoře necitné!” a . pathosu. Vážíme si
Táhněte, všechny noci přochlastané,
šé osobní bolesti jsou
to, že byly psány básní
Jako je úvod Dozpěať moje slza po tvých řasách skane,
’’stejně k. smíchu tak ja vú’ předznamenán nezva- proto tím ýíce prosté kem' s pevnou rukou a
ať zase dovedu mít rad ko dojemné”. Vidí také, lovskou apostrofou mo formy a. poctivosti, s ja statečným srdcempodobně jako kdysi Vik ře,, je jeho závěr ve zna kou si teď klade nejpal
. jun
—-i— -------------------------------------- ——
tor Dyk, ’ tragikomedii mení šrámkovskěhó vyz čivější otázky:
boje proti větrným mlý nání lásky bídě života a ”Tam někde v modré
dálce, !
nům, který je pošetilý-v smutkům našich samot:
AŤ CESTUJETE KAMKOLI
|
je zastřen domov náš.
očích lidí ’’praktických”,
i
LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM
<
ale, který musí' být pro ”V Tvou náruč odejdu, Každým dnem z něho
C*
VE
VIKTORII
*
DO
OSTATNÍCH
STÁTŮ
AUSTRÁLIE
’
DO
ZAMOŘÍ
až
naplní
se
čas,
.
kousek
bojován lidmi, kteří se
ínaše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyté
teď -dej mi sílu,
po kousku pohřbíváš,
ještě dovedou zasnít:
ve
vichřici
stát,
daleko za mořem dříme,
”Nád prohraný boj je
í
je zakryt slzami.
někdy zápor, / i když života bído,
přec
mám
tě
rád,
:
Denně
s
ním
hovoříme,
|
138,
ELIZABETH
STR.,
MELBOURNE
CITY
|
nad ním nevlá slavný
jak s věčnem nad námi prapor, / ale cár se nad do chladných. lupenů
d
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
j Zajistěte si již nyní cestu
ním třepotá / z pláště pláči svou hořkou lás Ti, jež jsme (milovali,
ku.'
”
na
srdce
přiýinou?
5 Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách !. na olympiádu do Říma
bláhového Quijota . . .”
Nebude
starý
domov
Snad
proto,
že
se
nám
5
Vyřízení každého příkazu věnujeme zvláštní pozornost
?
V cyklu Dozpěv za
■zas
novou
cizinou?
.
.
”
tyto
cizí
vlivy
zdají
troznívají zřetelně ohlasy
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provede tohle! Žije v Grónsku už přes rok, o všech
no se zajímá;: všechno poznal a své poznatky svěřil
papíru. Tím dal J ovšem smrtelnou ránu ,m'é studii.
Je konec jistotě, je konec lehkosti, s níž jsem své
vyprávění začal psát. Je konec.vlivu našich lidí na
Grónsko.
*
*
: Chci-li přece jen přispět svou hřivnqu do vzpo
mínkové-. selanky, nezbývá, než orat pole již ně
kolikrát zorané.'
;■
'..
Vyprávění, s kterým teď začnu, je ovšem stejně
vědecké a stejně pravdivé; jako mělo být to o Grón
sku!.:.. ...
;
1. ZAPOMEŇ, MŮŽE^II
První-stránky' všech propagačních brožur austral
ského ministerstva přistěhovalectví, všechny plaká
ty-v kancelářích přištěhovaleckých misí v Evropě
bych polepil tučným nápisem:
.. ČEMU SES V MLÁDÍ NAUČIL, ZAPOMEŇ!
Jak bych tím ulehčil život zájemcům o pátý kon
tinent, kteří jdou hledat pod Jižní Kříž peníze,.klid,

slávu, pohodlí nebo dobrodružství. Každý tu ovšem
na moudrost poopraveného přísloví jednou přijde,
jenže za ni nejdříve těžce platívá; právě tím,
co. šel hledat.
Ti,, kteří dó Austrálie přijeli pomocí IRO, musí
naproti ■ tomu aspoň . dodatečně náležitě ocenit ve
liké zásluhy místních úřadů práce, které se pocti
vě snažily zařadit každého nového svěřence do bu
dovatelského díla, v- němž by, mohl vyniknout, pro
tože o něm dosud neměl ani zdání. Je pozoruhodné,
jak, přesné informace musely mít, když dokázaly
vyhmátnout pro nového přistěhovalce většinou tu

INES TRAVEL

ES

. L D.

su: od svého dětství až do útěku z Československa
práci, k níž měl v dřívějším životě nejdále.
Aby bylo docela jasno: píše se kronika českoslo se prý stěhoval jen jednou - z Prahy II. do Pra
venských přistěhovalců, která se bez výhrady ne hy VII.
dá aplikovat na všechny přistěhovalce.
Skoro celá výroba australské bižuterie je dnes
*
*
v československých rukách, něco jako v českoslo
Probírejme namátkou nejprve lidi, kteří tu mají venské národní správě. .Znám, devět lidí z oboru,
kteří . pocházejí z Jablonce neb nejbližšího okolí.
po šesti až deseti letech úspěch:
Komerční inženýr s velkou firmou stavební, sta Dva ž nich se spočátku neprozřetelně pokoušeli
vební inženýr s dobře prosperujícím importním' a využít svých -znalostí: jeden brzy zemřel, druhý
exportním' obchodem. Pěkný obchod "taro a sem” brzy přišel na svůj omyl a přesedlal na jiný obor.
má taky bývalý civilní geometr, zatím co jiný náš Dnes už ani jeden, z těch devíti nepomáhá ovládat
obchodně vzdělaný muž rozhodúje o povolování výrobu jabloneckých šperků, ačkoli tři z nich by
měli být zdánlivě zvlášť způsobilí, protože si při
staveb ■ y jednom z australských velkoměst.
vezli jak znalosti ve výrobě tak i v národním správNápadná část našich sedláků tu.zapustila kořeny ■covství.
do milkbářů,| delikatěsních a podobných obchodů,
Kapitolou pro sebe jsou naši řemeslníci. Pokusím
zatím, co bývalí páni obchodníci zbožím smíšeným
a obchodníci vůbec zkoušejí štěstí o věci dvojmo i se citovat přítele, když podával výklad při prová
trojmo v. kancelářích různých úřadů a podniků. dění po svém skoro dokončeném domku: ”Se .zed
Jeden z nich, bývalý poštovní úředník,-už zasedá nickou prácí mi pomáhal F., to je taky právník.
jako odborník, ve "Svazu pro. vejce”. Když najdete Tesařinu--- provedl ten bývalý celník ze Šumavy.
Společně s H., co býval ve Škodovce, dělal taky
přece jen nějakého rolníka, který tu má úspěch v dřevařskou
práci uvnitř. S instalací vody a plynu
zemědělství, 'vezměte na' to jed, že pěstuje ananas,
banány, 'paw-paw, orchideje, burské - oříšky' nebo jsem měl potíže. Jak vidíš, ten náš bývalý účetní
ji udělal dobře, ale stavební úřad tu práci nechtěl
kávu. Jen ne nic z toho, co znal z domova!
když ’ není registrovaný.' Nakonec zatlačil
Neznám bohužel původní povolání našeho nej schválit,
ten náš bývalý malíř, co mi dělá daně. Má u obce
úspěšnějšího střihače ovcí, nad jehož výdělky by známosti . ..” V sousedství ■ má domek taky Čech.
asi bledli ’ závistí mnozí naši dobře zavedení podni
stavební průmyslovku, ale celý- dům
katelé, či ti, co dělají kariéru jako všemocní, ne - Vystudoval
dal- postavit.. Dělá administrativního 'íředr.íka
postradatelní ředitelé různých závodů a podniků. si'
na ministerstvu železnic.
Jaké to asi' mohlo být povolání? Co mohl mít do
A noviny? ..Taky tu do nich ■ fušují lidé, kteří to
ma společného s ovcemi? ■ Snad pomůže vlastní pro
hlášení" našeho hbitého ovčího lazebníka, který ie doma v novinaření dotáhli až na ’’vážené čtenáře”.
stále na cestách po farmách Nového Jižního Wale
(Pokračování příště)
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Lehkoatletické m istrovstvi
Evropy ve Stockholmu

8.9. 1958.

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste- brýle od OPTÁ!

OPTO

Starý olympijský stadión ve Stockholmu, - na němž v r. 1949 získali českoslovenští represen 'Capitol House, 109 Swanston St.
tanti titul mistra světa v ledním hokeji, když v rozhodujícím zápase porazili Kanaďany 3:2, - byl
'MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)'
od 19. do 24. srpna dějištěm 6. mistrovství Evropy v lehké atletice- Po dobu šesti dnů zde bo '
Telefon: Central (Y) 1819
'
jovalo 759 předních atletů a atletek z 26 zemí o 36 titulů mistrů Evropy. Některé záyody měly
)
Mluvíme česky i slovenský
1
skutečně olympijskou úroveň; ve 33 disciplinách dosáhli vítězové lepších výkonů, než držitelé
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
zlatých medajlí z posledního mistrovství Evropy v Bernu. Pouze v běhu půlkařů na 800 m byl )
(polio)
I
letošní vítěz, Angličan Rawson, o 7 desetin vteřiny pomalejší, než jeho předchůdce Maďar Szent- ,
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
j
gali, v závodě sprinterů na 200 m doběhl do cíle Němec Germar o jednu desetinu vteřiny pozdě- "Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
' ji než jeho krajan H. Fuetterer a v překážkovém běhu na 400 m byl Rus Julin o 6 desetin vte předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.1
‘
Zastupujeme firmu PLUMROSE,
řiny rychlejší než jeho krajan a letošní mistr Evropy Litujev.
nej lepší dánské potravinové balíky
Jak se dalo očekávat, zvítězili v celkové klasifi získaly 6 z celkového počtu 12 zlatých medailí a
Dodáváme
jakostní zboží ryshle a spolehlivě
dostaly
za
své
výkony
celkem
114
bodů.
Na
2.
místě
kaci mužů, - kde se boduje prvních: šest míst (7,
Vyžádejte
si podrobný ceník
skončily
Němky,
které
vyhrály
zlaté
medajle
ve
'5, 4, 3, 2, 1 b.) - sovětští representanti, kteří získali
celkem 118 bodů. Je však zajímavé, že toto nej skoku dalekém a ve vrhu koulí a . získaly rovných
úspěšnější družstvo má ve svých řadách pouze 5 60 bodů. Teprve třetí jsou representantky Velké
nových mistrů Evropy, zatím co Poláci získali 7 Británie s 36 body, čtvrté Polky s 18 a páté Čea Velká Britanie 6 evropských primátů. Na 2. mís choslovačky se 14 body.
to v Evropě se dostala tentokrát Velká Britanie, ■ Československá lehká atletika, která má bohatou
jejíž atleti dostali za své výkony 93 bodů. Vzestup tradici, klesla tedy ve Stockholmu za poslední lé — Po skončení lehkoat — Slavný sochař Albín
nou formu zaznamenali zvláště Poláci, kteří byli ta nejníže. Čechoslováci, kteří byli ještě před 4 ro letického mistrovství Ev P.olášek, . narozený ve
ještě před 4 roky v Bernu s 18 body až na 9. místě. ky v Berriu v pořadí mužů na 3. místě, v soutěži ropy ve Stockholmu po Frenštátě, oslavil v Chi
Letos se umístili se 79 body na velmi čestném tře žen na 4> a v celkové klasifikaci celého družstva žádala čs. závodnice ve cagu sedmdesátou.
tím místě. Poláci vyhráli ve Stockholmu některé spolu s Velkou Británií na velmi čestném třetím skoku dalekém Zlata Roz — Člen Sokola v New
discipliny, které až dosud byly sovětskou doménou. místě, (získali 4 zlaté, dvě stříbrné a 5 bronzovýcn košná ve Švédsku o asyl, Yorku Milan Trnka, kte
Pozoruhodné je- jejich dvojnásobné vítězství v běhu medajlí) si tentokrát odvezli ze Stockholmu pouze který jí byl okamžitě u- rý je ve vojenské službě
■na 5.000 m, dále pak vítězství na 10.000 m a 3.000 jednu zlatou, dvě stříbrně a jednu bronzovou me dělen.
u. americké armády v
,m překážek, a v technických disciplinách vítězství daili. Je tb-skutečně velmi špatná bilance. Jistě se — Uprchlíkům y Němec Německu, dosáhl při zá
v troj skoku, v hodu diskem a kladivem, kde byli každý z vás, příznivců lehké atletiky, bude ptát po ku byl rozeslán podvrže vodech na- nářadí, které
favority sovětští závodníci. - Také Němci (měli spo příčinách tohoto velkého neúspěchu. Je jich ně ný dopis Amerického fon se konaly v Glessenu,
lečné družstvo) si zlepšili ve Stockoholmu postave kolik. V prvé řadě je to generační problém. Vede du pro čs. uprchlíky, v 74.70 bodů z možných 80.
ní v evropské atletice a v soutěži mužů jsou se 73 ní čs. lehké atletiky si nedovedlo vychovat v řa němž byli vyzývání, aby Je ’ prvním Američanem,
body na 4. místě před representanty; Švédská. Te dách mládéže řádné nástupce několikanásobných se dostavili do úřadoven který dosáhl podobného
prve na 6. místě je Československo spolu s Ma olympijských vítězů a mistrů lehké, atletiky. Po Fondu v zájmu emigrace vítězství.
ďarskem a Finskem.
odchodu Zátopka ze sportovního kolbiště nemá do USA ^a to do konce — Čs. dálková škola v
V ženských'disciplinách byly nejúspěšnější Rus Československo na př. žádného dobrého vytrvalce srpna tr. 'Americký fond Západním Německu vy
ky, které tak obhájily své prvenství z Bernu, když na dlouhé tratě 5 a 10 km, ve. kterých získával oznámil, že jízdy, do je dala sérii pohlednic s mo
Emil po dlouhá léta na olympiádách tak i na mist jích úřadoven jsou zby- tivy ze školního života <
rovstvích Evropy jisté cenné body. Tak je tomu i v I
a že není žádný ze skautingu.
několika dalších disciplinách. Přesto však, mistrov-' srpnový termín k podání — Zdena Fantlová hraje
Setkáni s historií
siví republiky v Ostravě ukázalo, že mezi mladými přihlášek k emigraci do jednu z hlavních rolí v
atlety jsou velcí talenti, kteří dosáhli již na svém USA.
Ibsenově dramatu "Nora”
Australské Sdružení pro kulturní; svobodu za prvním přeboru republiky podstatných úspěchů; — V New Yorku zemřel v melbournském Natiosáhlo jíž vícekráte do problémů, které s námi úzce Těmto mladým atletům měla být dána možnost ve věku 67 let Msgre. nal Theatre. Režíruje Al
souvisejí. Posledně tu hostoval Malcolm Mugge- representance ve Švédsku. Záhadou zůstává, proč .Andrej Dzyacký. Působil lan Money, premiéra je
.nebyl poslán na mistrovství Evropy 'do Stockholmu
katolické sloyenské o- 24. září. "Nora” je na
ridge, mrňavý a veliký novinář, který na televisní diskař Merta, tyčkař Brejcha, čtvrtkař Trousil, bě v
sadě North Tarrytown.
programu tři týdny. Č/J
ploše zesměšnil jedno z největších es australské žec Zvolenský, maratonec Kantorek a další atleti,
komunistické strany, předáka dokařů Healyho. kteří by jistě ve Stockholmu čestně, obstáli. Vede
čs. sportu vyslalo do Švědska pouze 24 atletů:
Dnešní host Sdružení pro kulturní svobodu | ní
z toho 19 mužů a 5 žen, tedy stejný počet startu
Všechny licencované práce instalatérské
*
je jiného ražení. Je to maďarský spisovatel a no jících jako Švýcarsko, které patří k nejslabším v
Zavádění
a
opravy
vodovodů,
horké
vody,
ply

vinář Tibor Méray, jeden z hlavních účastníků Evropě vůbec. Kdyby byli vedoucí čs. atletiky upřím
maďarské revoluce, který si zachránil krk útěkem ní, museli by přiznat, že i tentokrát mohli po novodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisacei
slat do Stockholmu početnější výpravu a obsadit i
JAN V L A C H, instalatér
1
na Západ. Bude přednášet v Melbourne 17. září tak
aspoň z části další discipliny. • Československý
v universitním Public Lecture Theatre v 8. ho komunistický režim stále zdůrazňuje, jak podpo 1 69 West St., G L E N R O Y, W. 9, Vic.
1
din večer (vstup volný).
ruje sportovce; posílá je však na bezvýznamné
Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet
Tibar Méray patří k mladé generaci intelektu mezinárodní závody typu běhu T-Humanité v Pa
říži,
a
na
vrcholnou
lehkoatletickou
soutěž
pak
álů, kteří se rozešli s komunismem po trpkých nemá peníze.
zkušenostech let stalinských a postalinských. Mé
Nejlépe se najíte v prvotřídní
-Jednotlivé mužské discipliny:
ray dostal Košutovu cenu za sbírku esejů. Byl
kontinentální restauraci
válečným zpravodajem maďarských komunistic 100 m: 1. Hary 10,3 vt; 2. Germar 10,4 vt. (oba
kých novin v Koreji (kde napsal -o svých váleč Německo); 3. Radford (V. Británie) 10,4 yt. - Čes
ných zkušenostech knihu). Podporoval Imre Na- koslovenský sprintér Václav Janeček byl vyřazen
gyho od roku 1953, stal se odpůrcem stalinské v rozběhu (11,0 vt.),. druhý Čechoslovák Ján Šteso
551 Malvern Rd., TOORAK, Vic.
(11,1 vt.).
kliky kolem Matyáše Takoczih-o. Tibor Méray v200meziběhu
/blíže Williams Rd./
Telefon BJ 5794
m: 1. Germar (Německo) 21,0 vť.; 2. Segal (Vbyl tajemníkem Petoefiho klubu (kde se soustře Británie) 21,3 vt.; 3. Delecour (Francie) 21,3 vt.:
Přesvědčte se!
.NavžBvt« náa!
ďovaly revoluční snahy maďarských studentů a 4. Vilém Mandlík' (ČSR) '21,4 vt. (Mandlík zaběhl
v meziběhu vítězný čas 21,0' vt.)
spisovatelů).
400 m: 1. Wrighton (V. Británie) 46,3 vt.; 2. SaPo rozdrcení maďarské revoluce uprchl do Ju Iisbury
(V. B.) -46,5 vt.; 3. Haas (Německo) 47,0
V
goslávie, kde žil po nějakou dobu v uprchlických vt. (Jirásek byl vyřazen v rozběhu, když skončil
Česká cukrárna v Richmondu
táborech. Od března 1957 žije v Paříži. Z Paříže až na 4. místě v čase 48,6 vt.)
800 m: 1. Rawson (V. B.) 1:47,8 min.; 2. Boysen
vydal také svůj román ’’Poslední zprávy”.
(Norsko); '3. Schmidt (Německo). Hanka (ČSR) má vždy velký výběr výtečného pečivá všeho druhu
Hlas domova může připojit jen málo: kdo má byl
vyřazen v rozběhu, když skončil až pátý v ča
Dorty na objednávku
zájem o., současné dění, měl by si zajít poslech se 1:52,0 min.
HART
’S COOKERY
nout jednoho z těch, kteří byli strůjci tragického 1.500 m: 1. Hewson (V. Británie) 3:41,9 min.; 2.
Waern
(Švédsko):
3.
Delaney
(Irsko).
Světový
re

maďarského povstání.
305 Victoria St., RICHMOND, Vic.
kordman na tuto trať, Čechoslovák Stanislav Jung/za viaduktem, blízko Hoddle St/
• wirth skončil ve finálovém běhu až osmý v čase
5 3:44,4 min.
Telefon JA 3092
PLAŤTE LASKAVĚ PŘEDPLATNÉ
5.000 m: 1. Krzyszkowiak (Polsko) 13:53,4 min.;
R.
OLIVA
& J. ZALMAN
BEZ IJPOMÍNÁNÍ
2. Zimný (Polsko) 13:55,2 min; 3. Pirie' (V. B.). i
(Pokračování
sir. 8)

KRÁTCE Z EXILU

BALATON

8.9.1958

HLAS DOMOVA

Dopisy redakci:

Priv. FU 6662

PHONE. PA 5366

SMŮLA V ADELAEDE
— Rafael Kubelík -tu měl tři koncerty. Jeho paní,
houslová virtuosita L. Bertlová, však mohla hrát
j®r ná prvním. Když' odjížděli z koncertu, vstrčila
ruku ínězi dvířka auta a zlomila ši prst. Když tu
byli před devíti lety, onemocněl jim. chlapec a byl
tu-operován. Maií v Adelaide zřejmě smůlu.
.
■
J. Z. Sěaton Panr

-7-

SPORT V AUSTRÁLII
; KOPANÁ V SYDNEY

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů

Malovaní

O'BRIENS LANIIE.
EAST SYDNEY

K. V. HYltSAL

VE STÍNU PROSTITUCE
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
— Rozveselil mne Juniův názor -na demokracii (RD
Ebner:
19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str
12/VHI. p. r.), Když už neshnilejší stát, Francie,
ňěmůžé jít;-’’děmokřátický7. dále a uvede něco pruž Wynyarcl Stn-, Sydney
Sydney
nějšího,, mělo'..by se to respektovat. Ještě jsem né- Tel. BX 7543
,
Tel.
BL 3970
čfett; nestranný'posudek o demokraciích, jak si ,stojí- k hlediska ; morálního a ''sociálního. ' Vím, ’• žé; bý Centrál Station (vchod z Elizabeth St.) Sydney
pisatel určitě opominul Austrálii a -její- volný život, Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ukázku .demokracie /skuťečnéjú jediné, a k nenale ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník
zení ’ jinde. - Mohu říci, že ani za německé okupa
ce v době války nebyli vedoucí -podniků- tak agre
sivní,-jako’ nějaký superintendent v těchto, vyvo
Za d ůvěr u jakost!
lených zemích, Kanadě, a USA.’-Nemohl jsem to
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HUENLICH
snést u komunistů a je to. tu .stejné. - Celý článek
mi; připadal, jako když' mladistvá.'nebo impótentní
DE LUXE FURS
osoba se dívá se sentimentem" ná hollywoodské
prostitutky. Ovšem, každý může mít svůj názor na
136 Pitt St. (4. poschodí), Sydney - City
věc. Jserh však trochu, zklamán. Vaše noviny jsou §
Telefon BL 31.96
3196
jediné bez. jakéhokoli postranního vlivu a.. tak ta
budoucnost by v niete neměla být usměrňována
zpět.
;
■
' ;. -i ■ ' .
.... r, - ■
•’ K. K., Toronto 'VVA/VA/VAA'A/VVVA/V'TAA/VA/VA/VA/'XVVA/V'VVA/V'VV-'VV'V
ODPOVĚDÍ POVÉŘUJEME POVĚŘENCE
Prodej nových a zánovních AUTOMOBILŮ
— Rada svobodného -Československa prý: znovu ob
Splátkové podmínky /prostř. N.R.M.A./
živlá.' Jak vidím denně kolem sebe, naše problémy,
zcela nejvýhodnější v NSW
které se týkají především našich nemocných a přes
IVO K. KALINA -’’HEATH”
tárlých’, se čím dál tím víc stávají naléhavějšími.
Ve vašem časopisu (HD .14/VHI.) jsem se dočetl,
Cross St. DOUBLE BAY, Sydney....FB3347
že byli jmenováni pověřenci Rady svobodného. Čes-.
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
kosíbvenska - pro ■ Austrálií'. Lze še ha ně obrátit s
problémy, které tu v Austrálii máme?
\ obracejte se na našeho ■ zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff
V, Machač, Fairfield
MATRAVILI.E, NSW-

Praha - North Shore United 5:0 (2:0)
V nedělním zápase Praha jen potvrdila svou vy
nikající formu a po všech stránkách předčila sou
peře, který, zvláště; v poslední fázi zápasu, často
jen přihlížel strojové kombinaci domácích.
V 7. minutě uvolnil Baumgartner Jaroše, který
ranou z 30 metrů zaznamenal první úspěch, druhý
pak v 16. minutě přidal Jakša z pokutového kopu
za sražení Gasta. '
■:
Po změně stran Jaroš přehodil míč • připravené
mu Baumgartnerovi, který nezadržitelně vsítil. Nej
lepším hráčem • Prahy'• byl Jaroš v útoku. Výborně
zahrála celá- obrana.
Tímto vítězstvím se Praha kvalifikovala do. fi
nále ’’Federačního poháru”, které bude sehráno ve
středu 17. září na Sports Ground večer za umělého
osvětlení. Soupeřem bude nebezpečné mužstvo Can
terbury.
Praha - Auburn 1:2 (1:1)
Praha, která se umístila na čtvrtém místě mistrov
ství a kvalifikovala se tím do závěrečných zápasů,
byla vyřazena v napínavém zápase na vlastním
hřišti. Porážka byla, nečekaná a nezasloužená. Za
distancovaného Polívku zaskočil Toulá, avšak na
jeho výkonu byla patrná dlouhá přestávka. Praha
zahájila zápas' ostrým' náporem a již v 5. minutě
zaznamenal Mueller vedoucí' branku. Auburn,- hra
jící po' větru, nezůstal nic’ dlužen své- pověsti, a
Lord v. brance měl plné ruce práce. V -37. minutě
založil Quested rychlý útok, vylákal Lorda, a ob
ránce Prahy stačil zachránit jen rukou. Týž hráč
Aubumu z nařízeného pokutového kopu vyrovnal.
V druhé půli se hosté ujali vedení po chybě Hirona, a ačkoliv se Praha všemožně snažila vyrov
nat, udrželi svůj, náskok do konce zápasu. Trestný
kop Baumgartnera'' jako- zázrakem brankař vyškrábl, a druhá jeho skoro jistá branka skončila
na břevně. Pochvaly si zaslouží Gennari v obraně
a Lord v brance. -Zápasu přihlíželo 4500 diváků.
*.
(Tel. zpr. F. D.)

KOPANÁ V MELBOURNE
DARUJ TE

Slavia - Footscray-Capri 3:2 (2:2, 2:2). ■

TRAN SITO

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Telefon J A 6 97 3

byt: JA «701

g
b

|

1

Kontinentální a australské
ŘEZNICTVÍ A VELKOUZENÁŘSTVÍ

3
S

PILSNER-

I
e 92, Glenhuntly Rd., ELSTERNWICK, VIC. g
3
(elektrikou c. 4, zastávka 43) '
Tel. LE 4365, pó prod; době UM. 2958
&
Dodávky do domu
£
EMIL FUČÍK (dříve Lyons Smallgoods)
práce
optické
. přesné, rychle a za levné ceny

Provádíme / veškeré

6. poschodí

„

Ve čtvrtfinálovém zápase Dockerty Cup hrála
Slavia proti italskému mužstvu, které' pravděpodob 
ně příští rok uvidíme ve státní lize, a vyhrála te
prve v nastaveném čase, ačkoliv Footscray hrál
PARCEL SERVICE
prakticky celý zápas o 10 lidech. Slavia si dala
vnutit vysokou hru, kterou nedovedla prorážet. .
298 Victoria Rd., KINGS CROSS, SYDNEY Zklamal Petherick, který hrál první půli ve středu
zálohy a zavinil branku, slabá byla také levá stra
na útoku. Prvou branku střelil ve 20. miň. Glentelefon FA8480
nie ranou z 40 metrů. Italové vyrovnali y 34. mi
nutě. Druhou branku Slavie dal ve 40. min., Cook
zasílá stál e balíčky do ůSR nejvýhodněji
ze sólové akce, ale Footscray hned nato znovu vy
rovnal. Vítěznou branku 'Slavie vstřelil v 11. mi
V uvedených cenách jsou již započteny
nutě nastaveného času Gotschlich krásnou ranou
všechny poplatky:
z 25 metrů. Nejlépe hráli Glennie a Gotschlich. -gIkg zel. kávy
36/- 750gr vepř, sádla 14/lkg praž, kávy
43/- 800g jílech, špeku
27/lkg -čaje
49/- 425g plech, hov. masa 10/'
Nádhernou dovolenou ztrácíte
’
Tkg kakaa
27/- 907g plech šunky
38/! na australské Rivieře - na ’’Zlatém pobřeží” '
■100gr čokolády
4/- 90g plechovka husích
i
v Queenslandu v
>
.1 kus žvýkací gumy -/10 jater
15/SURf RIDLRS PRIVATE HOTEL
lkg medu
14/- lkg uher, salámu 43/Main Beach. Southport, QLd.
lkg hrozinek
13/- 5g plech, sardinek 4/Ikg mandlí.
. 52/až 6/Telefon: Southport B 2006
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
1 plech. /400 gr./ - 10 kusů cigaret '
2/Sprchy a toilety u každého pokoje
konden mléka
5/- kašmírový šáteček 64/Kontin. i australská kuchyně
* . Kabaret
nylonky
18/9
'Sezóna po celý rok
*
Mírné ceny'
. Máte - li zájem o jiné druhy zboží, napište nám.
1
Pište česky neb slovenský
Obratem odpovíme.
ZÁPIS DO KRONIKY - OPRAVA

49 Elizabeth St.,

(roh Flinders Lané)
Melbourne - City

^iftHRPA

Telefon MB 4207
Přijímáme oBjed-

Optical Servie 1 návky také poštou

Desinfekce balíčků
PArTTTr
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event, i. ba■ líček sami odešleme.

'—-

Konttn. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT

majitel L. Toth
. 11 Kints Cross Rd.
ONGS CROSS, NSW.

FA 1387
..... '1 l'll'l '

!|Y~"'lii.ll,—.... i.»—

Na straně 5. tohoto čísla si zařádil tiskařský šo
tek. Odstavec v kapitole ’’Zapomeň, můžeš-li” měl
znít: .’’Nápadná část našich sedláků tu zapustila
kořeny do milkbarů, delikatesních a podobných ob
chodů, zatím co bývalí páni obchodníci zbožím smí
šeným a obchodníci vůbec zkoušejí štěstí na hrou
dě. Počtem jim silně konkurují jen ti, co doma
zapisovali věci dvojmo i trojmo v kancelářích růz
ných úřadů a podniků. Jeden z nich, bývalý poš
tovní úředník, už zasedá jako odborník ve ’’Sva
zu pro vejce” ...

-8-

HLAS DOMOVA

8.9. 1958

PŘÁ TEL É HLE DA J í :

Jožku Sládka "(Německo?), Miroslava Tomáška z
Nuslí, Roberta Slapničku z Vinohrad., Jana Novot
ného z Táborská nar. 1921 (Anglie?), Marii Homzovou a Miroslava Ředinu ze Zlonic u Slaného.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se ná ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nárn
sdělte jejich adresu.
HDi.

Lehkoatletické mistrovství Evropy
desetibojař Bečvařovský byl z 19 startujících na
(Pokračování se str. 6)
osmém íhístě s 6.644 body.
Jurek (ČSR) byl až sedmý (14:12,2 min).
km chůze: 1. Vickérs (V- Británie), 2. Spirin
10.000 m: 1 Krzyszkowiak (Polsko) 28:56,0 min.; 20
(SSSR), 3. Back (Švédsko).
■ ,
2. Žukov (SSSR) 28:58,6 min; 3. Pudov (SSSR). '50
km chůze: 1. Maskinskov (SSSR), 2. Parních
ČSR nebyla zastoupena.
(Itálie), 3. Weber (Německo).
110 m překážek: 1. Lauer (Německo) 13,7 vt.; 2. skok
vysoký: 1. Richard Dahl (švédsko) 2,12' m.;
Lorger (Jugoslávie); 3. Michajlov (SSSR). Čes 2. Jiří Lánský (Československo) 2,10 m (nový
koslovenský překážkář Veselský byl vyřazen již čs. rekord); 3; Pettersson. (Švédsko) 2,10 m. Dru
v rozběhu (15 vt.)
'
hý československý výškař Ělbbgen byl s .202 cm'na
400 m přek.: 1. Litujev (SSSR) 51,5 vt.; 2. Troll- ■sedmém místě.
sas (Švédsko); 3. Galliker (Švýcarsko);. ČSR ne skok o týči:' 1. Landstroem (Finsko) . 4,50 m;' 2.
byla zastoupena.
Preussger (Německo) 4,50 m.; 3. Buíatov (SSSR)
3.000 m přek.: 1. Chromik (Polsko) 8:38,2 min.; 4,50 m.; ČSR nebyla zastoupena.
2. Ržiščin (SSSR); 3. Huenecke (Německo); 5. skok daleký: 1. Ťer Ovenesyan (SSSR) 7,81m.;■ 2.
Brlica (ČSR) 8:46,6 min.; druhý čs. překážkář Zhá- Kropidlowski (Polsko) 7,67 m.; 3. Grabowski (Polr
něl byl až 12. v Čase 9:03,0 min.
;
Sko) 7,51 m.; ČSR nebyla zastoupena.
4 x 100 m: 1. Německo 40,2 vt.; 2. Velká Británie trojskok: 1. Schmidt (Polsko) 16,43 m.; 2. Rjachov40,2 vt.; 3. SSSR 40,4 vt.; 4. Československo (Ja sky (SSSR) 16,02 m.; 3. Einarsson (Island) 16,00
neček, Mikluščák, Mandlík, Kynos) 40,7 vt.; 5. m.; startoval pouze československý junior Křupala/
Francie 41,0 vt.
který byl za výkon 15,07 m. devátý.
4 x 400 m: 1.. Velká Británie 3:07,9 min.; 2. Ně koule: 1. Rowe (V. Británie) 17,78. m.; ¿2.. Lipsnis
mecko, 3. švédsko. ČSR nebylá zastoupena,
(SSSR) 17,47.; 3. Skobla (ČSR) 17J2 m.
maratón:. 1. Popov (SSSR) 2:15,17 hod.;. 2. Filin .■disk: 1. Piatkowski (Polsko) 53,92 m.; 2. Artarski
(SSSR) 2:20,50 hod;; 3. Norris (V. Británie) - ČSR (Bulharsko) 53,82 m.; 3. Truseněv (SSSR) 53,74
nebyla zastoupená.
m. ČSR.¡nebyla zastoupena.
desetiboj: 1. Kuzněcov (SSSR) 7.865 bodů; 2. Pa . kladivo: ; 1. Rut (Polsko) 64,78 m.; 2. Krivonosov
lu (SSSR); 3. Meiér (Německo). Československý (SSSR) 63,78 m.; 3. Zsivotzky (Maďarsko) 63,68 m.
oštěp: 1. Sídlo (Polsko) 80,18 m.; 2. Danielsen (Norsko-olympijský vítěz z Melbourne) ■ 78,27 m.; 3.
Kulosar (Maďarsko) 75,26 m. ČSR nebyla zastou
pena.
- -

Ve zkratce

— Na mistrovství republiky v Ostravě obhájili čs.
tenisté Javorský a Věra Pužejová své -tituly. V
pánské dvouhře zvítězil Javorský ve finále nad
Parmou 5:7, 6:1 a 6:3, v dámské dvouhře porazila
Pužejová v závěrečném utkání Volkovou hladce
6:3 a 6:2, v pánské čtyřhře získala titul dvojice Ja
vorský - Krajčík, v dámské čtyřhře Pužejová s
Gazdíkovou a ve smíšené čtyřhře pár • Javorský Pužejová.
— Těsně před mistrovstvím Evropy v lehké atle
tice byly vytvořeny 4 nové světové rekordy: v
druhý den mezistátního utkání USA - Polsko ve
Varšavě zaběhl polský překážkář Chromyk nový
světový rekord na 3.000 m přek., když dosáhl fan
tastického času 8:32,0 min. (Chromyk tak zlepšil
o'3,6 vt. dosavadní světový rekord; Maďara Rozsnoye, který nyní žije v exilu ve Vídni.)
— V Budapešti v utkání USA - Maďarsko, které
skončilo vítězstvím Američanů 191:122 bodům, zlep
šil Američan Glenn Davis svůj vlastní světový re
kord na 400 m přek. na 49,2 vt. (dosud byl Davis
o 3 desetiny vteřiny pomalejší).
— V Dublinu zaběhlo pět běžců jednu anglickou
míli pod 4 minuty. Neirychlejší z tohoto kvinteta
byl 201etý Australan Herb Elliott z Melbourne,
který 'vytvořil nový světový rekord časem 3:54,5
min. a zlepšil tak o 2,7 vt. dosavadní oficiální svě
tový rekord Angličana Ibboésona :z 19. července
minulého roku.
-^-Na mezinárodním lehkoatletickém utkání v Poz
nani zaběhla východoněmecká štafeta na 4 x 1.500
m nový světový rekord, když dosáhla skvělého ča
sů 15:11,4 min.
— Sparta remisovala v jubilejním 150. zápase se
Slavií 1:1. Až dosud vyhrála Sparta ze 150 zápasů
72krát, prohrála 52krát a 26krát skončil boj ne
rozhodně. V mistrovských utkáních; vyhrála Sparta
ílkrát, prohrála 25krát a nerozhodně skončilo 6
utkání.
-i— Na mistrovství světa ve sportovní střelbě v Mosk
vě nastříleli čs. střelci celkem 2329 bodů, čímž pře
konali dosavadní světový, rekord,. jehož držitelem
bylo mužstvo . SSSR. z roku 1955 (výkopem 2324
bodů).
— V kvalifikačním utkání ’’Poháru národů”- hraje
ČSR s Irskem 5. dubna 1959 v Dublině a-10. květ
na téhož roku v Praze.
— II. kolo čs. ligy kopané: Žilina - Dukla Praha 2:3,
Slovan Bratislava - Tatran Prešov 4:1, RH Brno Spartak Trnava 0:1, Baník Ostrava - Dukla Pardu
bice !2:1, Spartak Stalingrad - Spartak ústí 2:1.
— Na mistrovství světa, v šermu, ve Filadelfii zvítě
zila Francie před" SSSR. O mistrů světa rozhodl
ppcét obdržených zásahů) Obhájce titulu Maďarsko
zůstalo Ve finálové skupině .bez vítězství.
— Na vodáckém .mistrovství, světa v Praze získali
čs. muži 3 stříbrné a 2 bronzové medaile.

Vítězové ženských disciplin:

100 m: Young (V. Británie) 11,7 vt. - 200 m. Janiszewska (Polsko) 24,1 vt. - 400 m: Itkinová (SSSR)
53,7 vt. - 800 m: Jermilajeva (SSSR) 2:06,3 min.'
V těchto závodech nebyla ČSR zastoupena.
80 m. přek.: Bystrová (SSSR) 10,7 vt.; Českoslo
venská překážkářka Trkalová byla vyřazena v me
ziběhu v čase 11,7 vt. až šestá ve skupině.
4 x 100 m: 1. SSSR, 2. V. Británie,- 3. Polsko, 4.
Holandsko, 5. Itálie, 6. Německo. Vítězný čas SSSR
45,3 vt. - výška: Balasová (Rumunsko) 1,77 m;
ČSR nebyla zastoupena. - dálka: Jakobiová (Ně
mecko) 6,14 m; (československá dážkařka Zlata
Rozkošná, která skončila výhonem 5,78 m. až na
11. místě, požádala ve Švédsku o právo asylu). disk: 1. ¡Tamarová (SSSR) 52,32 mí; 2. Štěpánka'
Mertová ¡52,19 m. Ruska Tamarová zvítězila teprve
posledním^hodem. - koule: 1. Wernerová (Německo)
15,74 m. ¡ČSR nebyla zastoupena. - oštěp: 1. Zátopková' '(Československo) v novém evropském rekor
du 56,02 m.: 2'.' Ruska Zalagaiteová 51,30 m.; 3.
Němka Neumanová 50,50 m. - pětiboi: 1.' Bystrová
(SSSR): 2. Vinogradová (SSSR); 3. Eiberleová
(Německo): 4.733 bodů. 4. Hobersová (Holandsko);
5. Davidová (ČSR) 4.484 bodů: Davidová dosáhla
těchto, výkonů: ve vrhu koulí 11,82 m; ve skoku
.vysokém 164.cm; ve skoku dalekém 559 cm; 200
m zaběhla za 25,2 vt. a 80 překážek za 12,3 vt.'
Medajle získali representanti těchto států:
(celkově muži i ženy)
SSSR 11 zlatých, 15 stříbrných, 9 bronzových,
V. Británie 7, 5, 5, Polsko 8, 2, 2, Německo 6, 5,’ 10,
Švédsko 1, 2, 3, ČSR 1. 2, 3. Finsko 1. 0. 0. Rumun
sko 1, 0, 0, Norsko 0, 2, 0, Bulharsko 0, 1, 0, Itálie
0, 1, 0, Jugoslávie- 0, 1, 0, Maďarsko 0, 0, 2, Fran
cie 0, 0, 1, Island 0, 0, 1. Irsko 0, 0. 1, Švýcarsko
0, 0, 1.
'
' ' .

>SWfD SK PRESENT-PARCflSSERVICE/
1'

33, William Str., MELBOURNE

, '

i

Telefon MB 2040 a MB 3094

i

Dnes, víc než jindy!

Í

budou Vám Vaši milí vděčili za náš balíček

|

s vysocehodnotným švédským zbožím.
(
iMáme specielní balíčky podléhající nízkému clu.
■I
Ceník na požádání.
(

Malý oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tůčnou 1/6.
lOÍXBGR.

(ZAHRADNÍK

hledá jakékoli zaměstná
ní. Nab. na zn. ’’Spolehli;vý” do HD.
P E N S I O NA T

540 Lonsdale St., Mélbourne - City. £5/10/týdně s celým zaopatře
ním. Maďarská strava.
HLEDÁM VÁŽNOU
ZNÁMOST s Češkou .2538 roků, svob. - neb vdo
vou, ať nyní - žije v kte
rémkoliv státě. Zařídím
přistěh, do Austrálie.
Brzký sňatek. Odpovím
na každý vážný '. dopis,
který obdržím. Čech, vdo
vec, 39' roků, s 12 létou
dcerkou. Nabídky na zn.:
’’Češka - Adelaide” do
HD."
ČS. PRÁVNÍK by měl
výhodnou příležitost k
provoz, prakse s austral.
advokátem v městě v sev.
NSW. Informace v HD.
PĚKNÝ POKOJ se vším
příslušenstvím pronajmu
v Melb. - Sth. Yarra, tel.
BJ 4194.

ZPRÁVY OSOBNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji upřímně zástup
cům. čs. organisací a všem
přátelům,za projevy- sou
strasti k úmrtí mého
manžela
p. ALOISE TOMANA,
Zvláštní dík patří dár
cům květinových darů, a
všem,, kteří doprovodili
zesnulého na ..poslední
cestě.
Marie- Tomanová,
Elsternwick

Listárna
S. K. Hawthorn: Díky za
výstř. a' adresy. - V. E.
Matřaville: .Předáno- zá
jemci. Jak dojde, zpět,
zašleme. - J. Z. Seaton
Park: Díky, použijeme,
napíšeme.
M.. Š. Gee
long: Díky za adresy. F. H. Cicero: Díky za ad
resy.
,
'
HD

_ Nejchutnější jídla v
Melto »urně
BRACHOVA
RE STAURACE
163 Commercial Rd.,
< Redakci došlo: ■ Sth. Yarra - tel. BM 5724
Večeře denně
Dokumentation der Ver
v neděli též obědy
treibung der -Deutschen aus Ost - Mitteleuropa.
Svazek IV/1 - 357 stran,:
svazek IV/2 - 814 stran. Specialista nervových,
chorob
Dokumenty o vyhoštění
Němců z Československa.
Příloha: ’’Ein Tagebuch Dr. J. MACKIEWICZ
aus Prag 1945 - 46”, - 280
ordinuje nyní jen
stran. Zážitky Margarety
Schellové. Vydalo: Bun
25 Bálston St.,
desministerium fuer Ver
ST. HILDA, Vic.. . '
triebene, ...Fluechtlinge.- ■ u..
Telefon LB. 4083
Kriegsgeschaedigte, Bonn,
Husarenstr. 30, Germany.'
I
Zájemci o koupi domu neb pozemku
>
obraťte se na firmu
r R. W. H A U G H T O N & S O N
Estate Agente, Members Reál Esiate &
$
Stock Institute
>
86 MOUNT ST„ HEIDELBERG, VIC.
\
(naproti železniční stanici) . . Telefon JL 1034 \
Domy a pozemky na prodej v předměstích <
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
?
Macleod, Watsoda
$
Poradíme a pomůžeme získat hypotékami úvěr 5
Český tlumočník k disposici každou sobotu v
dopoledne po předběžném ujednání
>

HLAS DOMOVA
Řídí -redakční kruh., :
; vychází čtrnáctídennž
Adresa: Hlas domova, . ' - ' .'
8 Moorhouse St., Richmond, E. I, Vic.k
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/ Předplatné: na rok s "i"/!-, na i roku s 19/4
1 na 7 : čísel s 10/-, jednotlivé s í /6.
1
'

