Hlas domova
ROČNÍK I.

Melbourne, 3,září 1951.

VZPOMÍNÁME- NA DR» JOSEFA RÝP ARA
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4.září loňského roku náhle zemřel Dr Josef Rý~
par, zakladatel prvních Československých novin v
Austrálii a prvního čs,sdružení v Melbourne, je
hož byl předsedou. Byl to nadšený vlastenec a uvě
domělý křesían, Touha po domove byla.u něho tak
živá, že v jednom dopise Krátce před svou smrtí
mi píše, že se tu cítí zcela opuštěným cizincem.
Snad. v podvědomí tušil, že právě tato země, která
nebyla jeho kolébkou, se stane místem jeho posled
ního odpočinku,
Jindřich N e r m u í ,
předseda Ústředí Čs.demokratických
organisací v Austrálii a H.Zélandě

ÖISL0 4.

Bumerang.se.vrací.
Na čs,bavorské hrani
ci byly nedávno vypuš
těny zvláštní na dálku
řiditelné balónky s 2
biliony letáků pro de
mokraty za železnou o*ponou. Přítomnost ředi
tele Společnosti pro
svobodnou Evropu a se
nátora St-assena jen
podtrhla důležitost té
to episody studené vál
ky. Z jednání v americ
kém senátě pronikla pak
na veřejnost zpráva, že
Je mnoho svědků práce
Brzy po svém útěku od
se Američané též chystarodiny a ze země, kterou Dra Rýpara, ale málokte ji shazovat na území
tolik miloval, cítil se
ří věděli, za jakých o- pod sovětskou kontrolou
Dr Rýpar rozčarován mno kolností ji koná. Vědě radiopřijímače veliko
hým, co v exilu viděl.
li příjemci povzbudi
sti tabatěrky, na něž
V té době píše z uprch
vých, optimistických
bude možno poslouchat
lického tábora: "Jsem
dopisů, že je píše člo Hlas Ameriky.
znepokojen, když Tidím
věk znavený těžkou pra
Celou změněnou atmo
kolem sebe to zneužívání
cí v gumárne a duševně
sféru propagační války
všeho pro osobní cíle',! A
sžíraný prázdnotou ži
osvětluje i způsob, ja
dále pak: "Nechtít od ji vota a touhou po domo
kým USA čelily monstreného nic a sám být ochot vě?
sjezdu východoněmecké
ný sloužit druhým, to je
Utěšoval se slovy:
mládeže v Berlíně. Ti
můj vysněný ideál. Jsem
"Však později pomohou
síce letáků bylo vystře
sláb, abych to splnil u
další". I tím se proje leno ze západního sekto.sebe, a proto nešíastenľ vovala jedna z jeho ty
‘/pókr.na strs2/
Na cestě z Evropy uva pických vlastností žoval o tom jít zde v A- víra v lidi, tím obdi
IApproved by Dept.of Imustralii někam stranou,
vuhodnější u člověka,
imigration,Canberra,ACT,
na farmu, jak říkával.Tu
jenž trpěl léta v kon
idat ,2.7»1951, Curi*.No
ale rozhodla jeho bezpří centračním táboře a brzy I50/6/358, Editor:Frant„
kladná svědomitost. Bylo po návratu domů byl per- jVána, 150 Dandenong R d . ,
zde příliš mnoho nevyko sekvován komunisty.Doká ICaulfield, S.E.7,Yic.
naného.
žeme, že nevěřil nadarmo?

Bumerang.se.vrací / p ok r /
ru nad sjezdový stadion,
kina hrála americké fil
my zdarma p r o :návštěvníky
z Východu a obrovská pro
mítací plocha barevné televisní stanice je vítala
přímým poselstvím presi denta Trumana, Stovky u^rchlíku z řad sjezdových
účastníků i nolicie, žá
dající o asyl, jen potvr
dily účinnost tohoto pro
pagačního protiúderu.
Významná je i zpráva o
změněných pokynech pro ve
litele armády Spojených
národů na Koreji. Nepřá
telské základny při sovět
ské hranici byly .celý mi
nulý rok zakázaným terčem
pro spojenecké letectvo,
Když však byla nedávno
přerušena korejská jedná
ní o příměří, americké le
tectvo podniklo na tyto
základny velký útok,
V americké zóně Německa
ve Stuttgartu se konala
tisková konference, jejíž
hlavní osobou byl Kerenský, známý ruský demokra
tický politik z doby těs
ně před Říjnovou revolucí.
Kerenský prohlásil, že je
ho cílem je soustředění
všech sil ruské emigrace
k boji.proti komunismu.
Všechny tyto nedávné události dokazují, že USA
nastoupily válečnou stezku
velmi vážně, Bumerang,
vržený sovětskou vládou
po skončení druhé světové
války, se vrací,
V .M ,

AUSTRÁLIE HLEDÁ PŘÁTELE V ASII
mmmmmmrnmmrnmmmmmmmmrnmmmmmrnmmmmm
Ministr zahraničí Casey se vrátil z další
okružní cesty po jihovýchodní a východní Asii,
jejímž účelem bylo navázání a utužení přátel
ských styků s tamními státy. Gesta přesvědčila
ministra Caseye, že asijské demokracie by také
vítaly sblížení s Austrálií a že nevidí v poli
tice "Bílé Austrálie" /t.j.zákazu imigrace ba
revných ras/ žádnou nepřekonatelnou překážku
plodné spolupráce. Za tím účelem bude ovšem
Austrálie musit rozhojnit síč svých diploma
tických zastoupení v těchto zemích. V Buřme a
v Indočíně na příklad doposud žádného zastou
pení nemá,
H/S
Nová.imigrační.politika
Svízelná hospodářská rW.'.a '' donutila Austrá
lii k několika úpravám imigračního programu.
Aby přistěhovalci co nejvíce přispěli ke zvýše
ní výrobnosti, bude se napříště dávat přednost
svobodným mužům před rodinami. Noví přistěho
valci budou dirigováni hlavně do zbrojního prů
myslu a zemědělství. Roční projektovaná kvóta
200,000 migrantů bude až do roku 1954 snížena
na 150.000, Letos však přibude jen 140,000,
Imigrace z Britanie bude i nadále podporována,
ale největším přínosem pro základní výrobu bu
dou přistěhovalci s kontinentu, kterým může
stát práci přikázat.
S,
.. T o u .a a-.. p o.. d o-tn 'o.y.ě.
V noci na l.září se zatřelil ve svém bytě v
melbournsfcém předměstí St,Klidil 22-letý krajan
jáno Šlosar, Důvodem byl pravděpodobně stesk
po vlasti,
H.D.
Balónky svobody.v e f ilmu
V melbournskýeh kinech Century a Kapitol se
právě promítá reportážní snímek o vypuštění
balónku, svobody na bavorskc-Československé hra
nici /viz Článek na str.l/ pod názvem "Balony
svobody nesou Čechoslovákům poselství naděje" .
»O
Zasláním předplatného umožníte udržení listu !

KONFERENCE O MÍROVÉ SMLOUVĚ S JAPONSKEM
Nenadále.uvi táni
ffimmmmmmjnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn
Do USA,přijei minulý
San Prancisco, rodiště Spojených národů, je
týden nový cs.vyslanec,
od 4.září znovu dějištěm události historického
Dr Vladimír Procházka,
významu: scházejí se zde vítězové nad Japonskem, Už v přístave ho očeká
aby s ním uzavřely mírovou smlouvu. Původně se
val zástup protikomunis
plánovalo, že konference jen formálně probere a
tických demonstrantů s
sohválí návrh, na němž se předem dohodly Spoje
pramálo pohostinnými
né Státy s Anglií a většinou ostatních smluvních standartami. Ještě " vre
partnerů. Ale Sovětský svaz, který neočekávaně
lej šího-' uvítání se však
přijal pozvání na konferenci, už ohlásil ústy
Procházkovi dostalo, když.
svého zástupce Gromyka, že má svůj vlastní návrh se šel představit presi
smlouvy, který bude asi svůdný pro některé asij dentu Truroanovi: presi
ské státy /Burma,. Indonésie/, jimž se zdá americ dent mu bez ooalu řekl,
ký návrh příliš shovívavý.
že s ním nebude o ničem
Podle názoru Spojených Států je však konferen jednat, dokud čs,vláda
ce svolána jen proto, aby rokovala o jejich ná nepropustí na svobodu avrhu, jenž má v každém případě většinu zajištěnu, merického reportéra Oazvláště když v těchto dnech podepsaly USA obran tise, odsouzeného v čer
ný pakt s Pilipinami, aby rozptýlily jejich oba- venci na 10 let do žalá
vv z nové japonské agrese. Americký zástupce tedy ře pro ”vyzvědacství1’.
pravděpodobně vůbec nebude chtít připustit sovět
Kromě toho Truman konský návrh na pořad jednání.
s tat o va1. z e v ztahy mezi
Na konferenci bude chybět Indie, která považu 3SR a USA se povážlivě
je americký návrh zase za příliš tvrdý, poněvadž zhoršily od té doby, co
odnímá Japonsku některé ostrovy ve prospěch USA, byl zavražděn Jan Masa
Indie hodlá uspořádat samostatnou konferenci aryk, Žkoprnělý Procházka
sijských států, neprozradila však dosud, pozve-li se teprve druhý den zmo
i Rudou Čínu, jejíž uznání za legální vládu neú hl na prohlášení, že je
navně propaguje. V San Franciscu nebude zastoupe ho vláda se nedá zastra
na Čína vůbec a Japonsku bude ponecháno na .vůli
šovat.
uznat za oprávněného signatáře bučí. naeionalisty
Tato episoda názorně
nebo komunisty.
*
J 0L,
ukazuje,, jak totální je
dnešní zápas mezi Zápa
dem a-Východem, v jakém
KOREJSKÁ.J E D N Á N Í P ŘERUŠENA
Komunisté před týdnem přerušili korejská jed je už pokročilém stadiu
nání o příměří, poněvadž prý americké letadlo bon -a jak Amerika přechází
do ofensivy. Až dosud
bardovalo jeviště rozhovorů, neutrální Kaesong.
Když Američané prohlásili to+o obvinění za prů se všechny třenice za
stavovaly před posvátnou
hledný podvod, spustil Peking prudkou rozhlaso
diplomatickou etiketou.
vou kampaň, v níž obviňuje Spojence ze záměrné
sabotáže jednání a z řady nových porušení neutra Dnes už americký presi
lity kaesongského okruhu. Spojenecký velitel gen, dent nevítá Čs,vyslance
Ridgway na to odpovídá místními ofensIvami, kteří proslovem 0 tradičním
se setkávají s prudkým odporem posílených rudých přátelství obou národů,
vojsk. Příští dny ukáží, chtějí-li komunisté zli nýbrž obviňuje jeho
kvidovat jednání vůbec nebo jen dohnat Spojence .chlebodáree z vraždy
Čs,demokrata,
T,
k vetší ústupnosti,
R.P.

Cís.4„
Australský systém sa podstatne líši od nášho
P O S I E L A N I E

P E Ň A Z Í

P0ŠT
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mmmmrmmmLmzmmmmrfmmmrammmmmmmmmmmmmmmpimmmmmmmmmmrnm

Posielanie peňazí prostredníc'700 pošty v Austrálii sa v urči
tých ohladoch podstatne líši od
sposobu, na ktorý sme boli navyknu
tí doma. Vcelku su dva sposoby:
M .o.n.e.y...O r d e r
Na pošte vyplníme formulár,t.zv,
Application for a Money Order /ru
briky na vyplnenie su: poštový urad, na ktorý sa peniaze odosiela
jú, mená a adresy adresáta a odosielateía/ a odevzdáme ho I s prí
slušnou čiastkou poštovému uradni-

Rovi.Tento napíše ve dvoch vyhotove
niach vlastný platobný príkaz. Jeden
exemplár dostane odosielate! a je po
vinný doruči! ho /poštou alebo ináč/
príjemcovi, protože bez neho by ten
to nemohol peniaze d.os ta í -vyplatené.
Adresát je povinný predloží! tento
dokument poštovému uradu a pred uradnikom potvrdí! svojim podpisom na ňom
‘príjem.
Najväčší obnos, ktorý možno jedi
ným platobným príkazom posla!, je L
4 C 0 Za prepravu peňazí.si pošta počí
ta 1 sh za každých započatých L 5.
JEDINY NEPŘÍTEL
Telegrafické zasielanie peňazí je
mmmmmlhmmmmnmmmTn
v podstate to samé, len s tým rozdie
Zatím co celý národ je vláčen
lom, že piatebné príkazy I odosiela
kalvárií nesmírného utrpení,vražděn te! i poštová správa odosiela tele
po desítkách a mučen k smrti po ti graficky, V dôsledku toho musí odo
sících smečkou rudých sadistů, za
sielate! okrem hore označených poplat
tím co z chrámů všech církví je mí kov zaplatí! ešte poplatek za oba te
sto lásky šířena nařízená nenávist
legramy.
a školy se staly chirurgickými ná
P p s ta 1
N o t e s
/ *
stroji na křivení dětské páteře,
sú tlačivá, vydávané poštovou sprá
zatím co vrahy oslavující kultura
vou ako protihodnota určitých banko
je vyráběna na předepsaný počet
viek. Vydávajú sa v rozličných hodno
stránek a rolnické a dělnické orga- tách od 1 sh do L 1. Miesto^aby sa ponisace se staly prostitutkami v ru sielaly skutočné peniaze, kúpi si oso
kou Moskvy, ti, kteří národ vedli
ba, hodlajúca odosla! niekomu peniaze,
a v jejichž pomoc národ nejen dou
zodpovedajúci obnos v "poštových ban
fá. ale i věří, ti nedovedli odho kovkách" a potom odošle tieto poštou.
dit na hranicích republiky své po Pošta Ich opatruje dátumovou pečiat
liti cké kabáty,svou stranickou a
kou a ktorýkoívek poštový úrad ich do
osobní nevraživost, ba mnozí se
6 mesiacoch od doby nákupu vyplatí kosnaží ještě rozšířit dělící příko mukoívek, kto Ich predloží. Fošta vy
py nenávisti ke škodě.národa a k
berá poplatok od 4 d až do 6 d /za
radosti a dočasnému prospěchu komu■ každú "bankovku"!/. Posielanie peňa
nistické propagandy,Snad tito lidé
zí bankovkami je o niečo drahšie než
vidí již zelené stoly a plyšová
platobným príkazom.
Dr.P.R.
křesla a v nich sedící osoby,nápad
ně podobné jejich vlastním fotogra- HA POSLEDNÍ CHVÍLI: V MIMOŘÁDNÝCH
fiím. Zapomínají ovšem,že cesta k
PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH NA NOVÉM ZÉLAN
nim vede přes bojiště,na němž se
DĚ VYHRÁLA ZASE KONSERVATIV^ STRANA
s~ybodný svět mus.í vypořádat s ko DOSAVADNÍHO MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY
munismem.
Jožka LIptálský.
HOLLANDA.

Národní bezpečnost
se pojistuje. Úředníci ministerstva
Národní bezpečnosti a funkcionáři
K3Ö v Československu dostali příraz
získávat do policejních služeb jako
..důvěrníky /denuneianty/ rodinné
příslušníky politických uprchlíků.
Při získávání vyhlédnutých osob ma
jí použít všech možných taktik a
nešetřit sliby. '
RPC

Sovětští..milovaní.hosti
si v Československu podávají dveře a
mnozí se nevracejí domů, nýbrž zůstá
vají v zemi jako trvalí poradci. Po
zorovatelům by se mohlo zdát, že hned
po Rusech osvobodili zemi Němci - tak
srdečně a bratrsky je dnes v republik
ce s Němci nakládáno, pokud ovšem ne
trvají na odsunu. Němčina opět hlaho
lí v městech republiky, na plátnech
jsou znovu promítány německé filmy a
N o v é t á bory
president východního Německa má na
nucených prací byly zřízeny v Koši všech slavnostech hned po Stalinovi
cích, Medzilaborcích a Čierne. U
a Gottwaldovi nejvíc nesených portré
Medzilaborců byl objeven hromadný
tů.
•
RIG
hrob 140 osob.
Z reči V.Noska
Z a tjpnl
"V poslednej dobe zriadili v novelkej
v Bratislavě byli*. Ladislav Varoš
vzdálenosti od našej západnej hranice
z pasového oddělení povereníctva
v Bavorsku novú silnú vysielačku.kto
.vnútra, Lude ví t Suryt, vedoucí pra rá plných 12 hodín deň čo deň štva
covního tábora a Ladislav Kasčak,
proti mierovému úsiliu nášho íudu .,.
zástupce policejního presidenta v
a je zrejmou suČasíou zostrených voj
Bratislavě.
PPI
nových príprav západných imperialis
tov” .
V B r n ě by1 odstraňšn
ředitel Antoničok ze Spojených stro
Nedostatek pracovních sil
jíren B.Smerala. Prováděl pry líbi "...krajský závod Č s ,staveb,závodů v
vou politiku a " šlingovštinu" , na
Prešově má 121% plánovaného poctu pra
kterou závod doplácel. Nástupcem je covních sil, ale plán plní jen na 70%,
dělník Kadlec. 39 úředníků bylo pře ...závod ČsSZ Košice-jih má 110% plá
místěno do výroby. Závod nvni pracu novaného počtu zaměstnanců, ale plán
je ve zcela "novém duchu",
plní jen na 81,6%, Stavební závod v
Lučenci má dokonce téměř dvojnásobný
S pv e t s k é voj en sk é posádky
počet plánovaných pracovníků - 199% Kasárna v Kežmaroku a v Ziline byla avšak plán plní jen na 50%!”
RIG
uvolněna pro sovětské jednotky.Rus
ké mongolské jednotky jsou již také
”Vlastenečti'í knězi y továrnach
v Československu hlášeny. Obyvatele Br Jaroslav Havelka, zástupce ministra
postižených krajů protestují ostře
pro cirk.záležitosti, nařídil "vlaste
proti mongolským násilnostem.
Ö
neckým” kněžím, aby navštěvovali to
várny a mluvili k dělníkům. Mají pří
Novinkou při proj evech
kaz nezmiňovat se o arcibiskupovi Be
komunistických pohlavárů je, že se
ranovi a neútočit na biskupy, kteří
nadšení projevuje tam, kde jde
zůstali věrni Římu. Tito kněží nabáda
Stalina nebo Dbttwalda, také volá
jí dělníky, aby zvyšovali pracovní vý
ním "Hurá” .
kony.
Ve r

Ne Masaryk, ale Lenin
Zdá 'se, že Moskva nařídila Praze:
"Proveate bez otálení soud nad 1,0»
Masarykem a Edvardem Benešem a neo
považte se tvrdit, že je to nemož
né'! " A Praha se snaží poslušně vy
hovět, vědouc, že pro slovo nemožné
není v stalinském slovníku místa»?
letáku "Ne Masaryk, ale Lenin" se
na příklad praví: "Nemáte žádný dů
vod oslavovat Masaryka» » On to byl,
jenž stál v cele buržoasního pan
ství» Za jeho vědomí se dála všecka
příkoří našeho lidu a krveprolití,
On podepsac. všechny zákony, jimiž
byla ztracena práva pracujícího li
du, snižována životní úroveň. Tak
je tomu s masarykovskou legendou,
kterou záměrně kolem Masarvka vy
tvořila buržoasie, Každý, kdo zažil
boje v předmnichovské republice,po
znal sám, jak byla'lživé"»
RIG

Praví de Iné ú t ě k y .g.republik- trvají, přestože procento nezdařených
pokusů 0 překročení hraníc se zvyšu
je, U Rehau překročilo 13 čs,uprchlí
ků hranice s nákladním autem. Bylí
pronásledováni 40 vojáky. Když auto
na bavorské straně uvízlo, vojáci pře
kročili hranice, střelbou zahnali uprohlíky a po vydrancování auta se
stáhli zpět do CSR. V Bavorsku při
stálo u Coburgu jednomotorové letadlo
se čtyřčlennou posádkou uprchlíků z
Československa,
HD
Z J á c h y m ova
unikla- skupina vězňů po vyřazení elek
trárny, V dolech je ministr Jan Líchner, plk,Prokop, dr.Kafka a hokejista
Konopásek, Dochází k zoufalým- pokusům
o vzpouru, jež končí střelbou. Vězně
ničí těžká práce, ale i stráže okráda
jící vězně o léky a potraviny,
Ö

5.září odjíždí do USA I.místopředseda Ústředí čs,dem.org,v Austrálii a na
I?. Zélandě a předseda 0s,nár,sdružení "Pravda vítězí" v -Sydney, br.Ing.Ján
Frochotský, Od svého příjezdu do Austrálie se snažil zapojit se do veřej
ného čs,života, vědom si důležitosti uvedomovací práce v našich řadách.
Tak stál u kolébky sdružení v Sydney a později i Ústředí, Jako Slovák měl
a má pevnou viru v nutnost nedělitelné Československé republiky, vybudova
né na zásadách Masarykových, Věříme., že se také ve svém novém působišti,
ihned zapojí d o p l á č e za stejným cílem, který je nám všem svátý. Děkujeme
mu za jeho činnost, za skutečně bratrské jednání a přejemu jemu i jeho
paní a dcerušce šťastnou cestu a hodně zdraví,
J.P,, Sydney,
Připojujeme se s praní;:; všeho clcbra a doufáme, že australský exil může ny•J.i i . že má v Ing.Prochotském v Americe svého velvyslance,
ni noci ta i
Red,
Československé organisace v Austrálii a na Novém -Zélandě /II,část/;
Tělo ú -č-ů /' šprty.SOKOL;......
Adelaide; Gymn.Unit Sokol, Box 1818-N, G.P.O., Adelaide, 8.A.
Canberra; Gymn.VJnít Sokol, c/o Y WC A , Canberra, A.C.T.
Melbourne; C/o Božena Chaloupková, 603 Rathdown St, ,!?,Carlton, Víc.
Perth; c/o Jiřina Wobdmutová, 25 Almondbury R d . , Mt.Lawley, 1,A,
Sydney; C/o Milan Kramář,Tudor House,106 Elizabeth Bay Rd, , Sydney,NSD,
--rí1ometodějská liga /a její studijní ústav - Křesťanská akademie;
CML, 519 Dryburgh St,, Mcrth Melbourne, V, 1, Vic,

Tělocvičná..jednota.Sokol v Sydney
pořádá každých 14 dnů besídky, na
nichž se sdělují novinky z domova
a pořádají kulturní přednášky,deba
ty a zpěv čs.písní.Připravují se
angl.konversaČní večery za spolu
práce League for New Settlers.15,9.
se koná od 15 hod.slavnostní člen
ská schůze v'auditoriu vysílací
stanice 2 GB, která.bude věnována
vzpomínce na oba naše zemřelé pre
sidenty. Nacvičuje se umělecké pás
mo, na němž účinkuje několik býva
lých herců čs.divadel.
J.P.

Cs.nár. sdružení "Pravda.vítězí11Sydney
Na schůzi 23.8.přistoupilo dalších 10
krajanů za Členy sdružení. 6.9.se ko
ná mimoř,valná hromada, při niž se
s námi rozloučí předseda Ing.Prochotský. - Sbírka šatstva ve prospěch na
šich uprchlíků v Německu zdárně pokra
čuje. První zásilka bude odeslána pa
valné hromadě. Výzva ke sbírce v "Hd"
měla ohlas i daleko mimo NSW, O další
dary prosíme na adr,M„Lukas,80 Markét
St,,Sydney, naho na scc.odbor: 21 Ro
bertson Place, Watson Bay,NSW.- Jofe.

Čs.ná r .sdružení ve Victor.it,Melbourne
- zahajuje ve středu 12.září o 20 hod.
pravidelné besídky ve spolupráci a zá
sluhou Youth Hostels Association v mí
stnostech této organisace na Flinders
Lane 161, Melbourne. Besídky se kona-rjí vždy 2, a 4,středu v měsíci. Po pr
vé program australský, po druhé český.
- lía lyžařské zájezdy je několik vol
ných míst, Gdjezd vždy v'pátek večer,
příjezd v neděli. Možnost zapůjčení
IL o
- Upozorňujeme.že 30,září je konečný
termín pro podání přihlášek a zaslání
výstavků na čs.výstavu fotografií, obrazů a uměl.předmětů. která se bude
Literární a hudební soutéž.
kterou vypsal Studijní ustav CML - kcnat-i.. ?,3.-26 „října v Kpzminsky s Gal
Křesťanské akademie v Římě, má čer- leries v Melbourne,
pati náměty ze současné doby,Lhůta - K uctění památky Dr M.Horákové, po
do konce roku 1951. Bližší informa pravené komunisty, vydal Norsko-cs,
ce podá Christian Academy, 519 Dry- spolek.v Oslo pamětní nálepky, které
burgh S t , ,North Melbourne,N„l,Yic. jsou tištěny ve dvou barvách a prodá
vají se za sh 3/2 za arch /25 kusů/.
"České modlitby a písně" za l/6
porto a brožurku "Jak studovat" za. Výnos prodeje ve prospěch Domova Dr M,
2/- a porto obdržíte na stejná ad Horákové v Gulskogen, který byl zří
zen pro čs.politické uprchlíky.
rese, kde se také můžete hlásit o
- Pomozte vyřídit stoupající množství
český překlad Evangelií, který je
žádostí krajanů z Evropy o Landing
právě v tisku.
HD/CML
Permits poskytnutím záruk na byty a
Tělpcyičné jednota.Sokol.ýíelupnoE. na zaměstnání. Hlaste uvolněné byty
- bude nacvičovat prostná v radnici pro místní krajany. Všechnu korespon
v North Melbourne každé pondělí od denci na. Čs ,nár ,sdružení ve Victorii
8 do 10 hod.večer jako přípravu na zasílejte na jednatele: M.Volný, 150
Dandenong Road, C a u- 1 f i e 1 d ,
veřejné vystoupení.
S.E.7. Melbourne, Víc,
Vý
- hledá divadelní ochotníky.

Řím.-Kat,bohoslužby.v.Melbourne
bude sloužit opět český kněz. Mši
sv.bude mít P,S,Mika, CSsR, v nedě
li 9.září, kdy bude vzpomenuto před
rokem zesnulého vlastence Dra J.Rýpara a dále v neděli 16.září, vždy
v 9,45 v kapli arcib.residence ved
le katedrály sv.Patrika,Svou hojnou
účastí potvrdíte, že je zájem o na
šeho kněze v Melbourne.Jen pak lze
žádati, aby byla opět zřízena trva
lá duchovní správa 'pro Čechoslováky
v Melbourne,
CML

T r á v n í č k e m
s n a d n o
a
r y c h l e
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Jim ml připomíná piškuntála z jedné z Žákových knih svou věčně rozcu
chanou šešulkcu a vzácnou schopností pochytit vždycky to, co pochytit ne
musí. Jim je jasný případ asimilace. Australan, který se učí česky.
Ten, kdo si vymyslil, že prý Anglosasove se těžko učí řečem, asi ne
znal Jima. Jim je povaha metodická a nedůvěřuje improvisaci. Proto pova
žuje vždy za jistější naučit se raději celým větám než jednotlivým slovům,
která jsou příliš kluzká a ohebná. Chudák Jim do smrti -nepochopí, že dě
lám, děláš a dělá jsou vlastně jedno slovo a dává proto přednost praktič
tějšímu "do” takže na příklad ,?dy du nyč” znamená "ty nic neděláš” .
Vyvinula se mezi námi jakási tichá dohoda, něco jako gentlemen^s agreement, že se budeme výhradně dorozumívat touto kompromisní řečí. Musím při
znat, že Jim v tomhle dělá větší pokroky než já, neboí jemu je úplně jas
né, že venku neprší, když se přibatolí a zahuláká "je neny pruši venků",
provázeje toto sdělení divokou posunčinou, kdežto já teprve pracně překlá
dám nejprve tuhletu "pidgin Czech" do angličtiny a z angličtiny do češti
ny.
Vždycky mi bylo záhadou, jak si Jim pamatuje všechny ty běžné i méně
běžné výroky, které člověku uklouznou, když se třeba klepne do prstu nebo
uskřípne na mašině. Až jednou se mi podařilo objevit jeho studnici vědomo
stí a zřídlo moudrosti. Je vám to takový umolousaný sešitek, bloody book,
říká Jim, a tam to všecko je. Stálým listováním jsou sice určité části
silně nečitelné, ale stůjtež zde aspoň některé perly společného česko-australského úsilí o zboření hrází mezi námi:
NARSCLERGARNO - na shledanou
COME DESK
kam jdeš
MILCH - mlč
PSTELO. PRUSHET - přestalo pršet
V A TUCKIT HOITDULALL-já taky nedělal DUDY MARSH - tady máš
GRASNADAMA - krásná dáma
ONAR YE E BYEECHNAR - ona je pěkná
BROMIÜFTAH - promiňte.
SOR TCHOOMEESH - co čumíš
DCYA DOBSACK - to je dobře
MOTYER CE LEEBEE - mně se líbí
LETOUYEE - lituji
MAMA GRAD PEEVOK - mám rád pivo
DYELAY - dělej
ZOR DYELARCH - co děláš
■
pracuji
Jun,
BRAZSZOOYEZ

V REPERTORY THEATRE 'V MIDDLE PARku hraje se^ve dnech 23.-27.září t.
r. Ostrovského komedie "Diary of
the Scoundree" v režii L.Blakeové.
7 hlavní úloze vystoupí Jiří Prav
da» Hra byla hrána y pražském Rea
listickém divadle pod názvem "I
chytrák se spálí",
L.

ÖECH0AMERICAN A,R.KOUMA BYL OSOBITĚ
přijat presidentem Trumanom, který mu
odevzdal nejvyšší vyznamenání Spoje
ných států, "Kongresní čestnou medai
lí" , Je jediným žijícím vojákem s tím
to vyznamenáním. Pří předávání pozna
menal Truman: "Raději bych byl nosite
lem tohoto vyznamenání než presiden
tem U S A " .
S

K.W. - KOPANÁ. - Trestní komise čs. kázalo mistrovství USA ve čtyřhře,je
sjednocené tělovýchovy"uřaduje"na
čtyřhra jistý bod. pro Australany0Té
plnou páru. Uvádíme nejznámější o- měř jistým členem amerického družstv;
běti: Kopecký a Bradáč škrtnuti z pro f i n a l e r e Dick Savitt, Jeho wim-'
řad sportovců, Kares, Smejkal, Ham- bledonský úspěch nutno přičíst z velpejz a Ždárský roční distanc, Trn ké části přízní štěstěny. Další Čle
ka, Ipsen, Hemele a ZuzáneK půl ro nové mužstva jsou zatím nejistí. Nej
ku, Bílek a Hlaváček 3 měsíce,Men- nebezpečnější American T.Trabert byl'
clíic, Vlk a Houška měsíc. Je ovšem povolán do "navy" a odpadá.. Největší
otázka, provinili-li se prohřešky
naději má tedy H,Flamm, kterého však
rázu sportovního či politického.
již porazil jak Sedgman, tak McGrégor.
Slavie bude musit patrně postavit
A.Larsen v nynější formě nepřipadá v
kombinované mužstvo žáků a dorostu, uvahu. Otázka, složení australského
protože mezi postiženými je 9 je
družstva je jasná. Jedinou možností
jích hráčů. - Při třech finálových jsou Sedgman-McGregor v singlech í ve
zápasech v budějovickém kraji bvlo čtyřhře. Podle našeho názoru se dá ó7 hráčů vyloučeno a jeden odvezen
čekávat výsledek 3:2 pro Australany,
do nemocnice,- A pak prý "soccer"
ale ani opakování loňského 4:1 by ne
není mužná hra,
překvapilo, Tennis je ovšem sport,kte
SPORT NA BERLÍNSKÉM FESTIVALU se rý často zvrátí všechny předpovědi a
samozřejmě neobešel bez Čs.sportov- počkejme si proto, jak to skutečně do
ců-akademíků. Ve skoku vysokém zí padne na travnatých courtech v Sydney,
skal Lánský výkonem 197 cm /akad,
Konečně ani Švédové ještě neřekli po
svět,rekord/ titul mistra světa.0- slední slovo............
statní výsledky: Hořčic šestý na
Z AUSTRALI3. - Mezinárodní utkání v
100 m za 10,8, Kalina v kouli tře čsocceru ÖSR-Jugoslávie o World Cup v
tí 15,06m, Tošnar 110 m přek, tře Melbourne bvlo opravdu všestranně poc
tí za 14,6, Korrauth se 46,34m Čtvr tivě a pečlivě připraveno a naděje na
tý v disku. - Ve footballe ÖSR-Ma- uspokojivý výsledek nebvly neoprávně
darsko 0:5, s Francií 13:1. V tab- ny, Porážka 3:1 není pro nás výsledkem
letennise 2:5 s-Madarskem a 5:0 s úspěšným, byl by však aspoň Čestný,
Německem /vých/. V košíkové ÖSR v, 'kdyby v poslední chvílí před zápasem
Finsko 136:14, - Dynamo Moskva v.
nedošlo k odsouzení hodné akci, kterou
Vých.Německo 5:1, exhibiční zápas, byl předem celý zápas ztracen. Katego
který se těšil obzvláštní n e 
rické požadování postavení hráčů, i
p ř i z ní
něm.soudruhů,
kdyby měli výbornou hráčskou kvalifi
PŘED DAVIS CÜPEM. - Blíží se fi kaci, doprovázené výhrůžkou odchodu s
nale největší tennísová soutěže a hřiště, je hazardem s dobrou pověstí
protože obhájcem je Austrálie, po čs,sportu a jména vůbec.
díváme se trochu, jaké jsou vyhlíd
Šs,odbor odbíjené je z nejuspěšnejky před střetnutím v Sydne^r. Šoupe ších ve Victorií jak slušným vystou
řem Australanů budou s největší
pením, tak i výkonem. Po prvém finá
pravděpodobností zase Američané,
lovém vítězném zápase s estonským muž
Vyhlídky Australanů na obhájení
stvem zůstává oprávněná naděje na. nej
trofeje jsou víc než dobré. Jak u- čestnější umístění,
"Nemesis"

IRANIAH TROUBLE IN COMIHFORM PRESS
■mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTammmmmrammmmmmm
"The Iranian pgople have entered the fight for national liberation,
for the liquidation of the An gib-Iran! an Oil Corapanv and of other Impe
rialist monopolies, As in China and Korea the position of the American
imperiallsts was shattefed, so raust be the position of British imperia
lista in Iran and the entire Near East, The progressive forces of Iran
organised in the mightv party of Tudeh containing more than one mlliion
followers, are now fInding that they have the full support of the T3efenders of Peace, who have over one and a quarter million supporters.
Those forces of progress and peace are supported by the mighty camp of
millions of defenders of peace the world over, who are leaď by the migh
ty Soviet Union. The October revolution, together with the exampie of
the Soviet people is showing them the road to a better future".
The above "Lidové noviny" article, released on August 14, gives the
Impression that Iran is the battlefield where the Cominform can taíce
its revenge for its defeat in Yougoslavia,
Three days later another report was published in the Bucharest Com
inform weeKly "For the.lasting peace and Psoples Bemocracy", which dlsclosed the part played by the street mob bv stating: "Under pressure by
the broad masses Dr.Moussadeq introduced in the Parliament a draft for
a law for nationalisation" but in turn attributes the samé sove to pres
sure from American Capital,
IC/FCI

Coal output below expectations
mmmmmmmmmm:mmmmrnmmjrimmmmmrnraTsmmmm
Mr.J.Kohout, Secretary of the Miners
Union of CzechoslovaKia,, disclosed much
about Opposition among miners.- The greatest mining- area Moravska Ostrava fulfilled the plan for grade I coal out
put in July by only 87,5 jo , His Sta
tement combined open threats and pre
mise s, and at one point played the mi
ners against the technical branches
yet hestates later that "attempts are
made to put the blame on one another,
FCI

T h e v g a n g .Soldler
Wilfred Owen
It is not death
Wlthout hereafter
To one in dearth
Of life and its laughter
Kor the sweet murder
Dealt slow and eyen
Unto th e -martyr
Smiling at heaven
It is the smile
Faint as the myth
■Faint and exceeding small
On a boy^s murdered mouth

Political Newsprint to India
mmmmmmmmmmmrammmmmmmmmmmmmmmm
All India Radio reports that newsprint from Russia is reaching Indian
Consumers through normal trade channels, Parliament was told that the Go
vernment of India-had not approached Russia for it,
FCI

Australiern Friend
mmmmrrmmmvmmmmmmmm
New Australian High Commissioricr to Great Britain, Col.Thomas
W. Vbita /RAAP/ is'a great friend
of Czechoslovakia, He wrote recently to the Editor of the Czechoslovak Abroad as follows:
"I.t is a tragédy of great proportions that your splendid coun
try should be under the heel of
the Communists and that your
countrymen who fought the Nazis
and those who fought with Britain
in the late war, should no?/ be
persecuted. Perhaps history will
repeat itself and those who in other parts keep what is best in
the Czech nation alive, will re
t ů m in triumph again. You certainly háve the sympathy and the
support of the democratic ?/orld
in your endeavours. With best wishes, sincerelv Yours,
Thomas W. W h i t e .
Koreans in CSR
mmmmmmmmmmmmmm
A new transport of some 500
Chinese and Korean Communists has
arrived for settling in Czechoslovak western border territory»
People of other races will occupy deserted villages close to the
US Zone of Germany to make easier
the detection of escaping Czech
subjects,
PCI

place for Western Communists and
feliow travellers brought to Czecho
slovakia on indoctrination tours,
Total inmates in each camp vary
from 550 'in MariansKa pit "Eva" to
at least 4000 in the Vykmanov camp»
Total number of prisonners in the^
West Bohemia Spa area is.more than
thirty thousands»
Porced labour is employed on a
large scale in coal mining, Perhaps
the most dreaded camp is Čierna pri
Copu on the Sovíet-Czechoslovak bor
der» Here almost 10,000 inmates are
employed occasionally on transferanCtí of goods fron one train to another caused by two different gauge
Systems» One camp is erected in Gott
waldov /the former Bata town of
Zlín/. But as thls town bears the
name of the Communist President,this
was found too delicate an association so the camp was transferred elsewhere,
Calculations based. on recent reports gíve the number of political
prísoners ín Czechoslovakia as 210»
000 to 230,000 in some 122 located
camps. In the new People s Democracy almost every third family has one of its members imprisoned - enough to Reep the rest in a statě
of constant fear,
FCI

Counterattack?
mmmmmmmmrnmmmmm '
ITS Government is secretly puttíng
pressure on Czechoslovakia and may
a
i
30»000 Slaves near Spas
come down openly on Czech trade next
mmmmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmm
week, according to some observers in
Twenty-three Forced Labour Camps Washington» The action is sald to be
are now in Operation in the ura
in rotaliation for Czechoslovakia s
nium mining area of Jáchymov whicb imprisonment of AP Correspondent W»
extends to a stone s throw from
Oatis on trumped spy charges,
Marianske Lazne, the main holiday
ITP/M Arg

Foreigners ln Czechoslovakia

1947, which was to unitě families
split by previous transfers, has
It has been confirmed that a sebeen given up, and District Ratio
cret circular of the Czechoslovak
nal Committees in the regions where
Ministry of the Interior has provi- those to be transfere! are domici
ded the rule that foreigners in the le! háve been notified to that efcountry, other than those on the
f ect„
diplomatic list, can stay on the
The pian to allow new organizati
condition that thev give up their
ons, schools and newspapers to be
own and apply for CzechoslovaK narun on a strictlv German basis is
tionality, Thís, the Government
progressing, G w s a n "antifascist"
expects, will rid the country of
organizations háve already starte!
all foreigners who are not convintheir activities in Brno and Libe
ced Communists„ It will clarify the rec,
FCI
Position of the delegates to the
various international organizations
known to be Gominform dominated or
India is the Target
to be serving as regulär Cominform
of Intensified Propaganda
agencies, whose heaďquarters, since
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm
expulsion from France and other
A delegation of Indian authors,
countries, are now in Prague,
poets and journaliáts arrived in
FCI
Prague after a visit of s:x weeks
to the USSR where its membsrs underVICTORIAH AMATEUR O rCLIWG
went a systematic and concentrated
UNION
indoctrinaticno One of the members,
A'f/ IUTERE3TED SHOULD COHTACT
Dzang Bahadur Sinh, is reporte! to
;MR.C.A.COLLIER, 367 BURWOOD R D . .
háve sald:
ÍHAWTHORU, V í c . PHONE WA 1666,
"Following the Soviet example the
Indian people are increásing their
.effort.s to maintain peace, T-he Indi
án people and its cultural workers
German -Mino a i iy -o >i th e Way
to Füll Citi-zenship
are placlng a high value on the peace initiative of the USSR and the
mmmmmmmmmromrommmmmrnmrninmmmiTim
The Position of the Germans who
wise Stalin s policy of peace for
the benefit of the entire world and
remained in Czechoslovakia after
the transference of the greater
especially for that of the Asiatic
nations who are exploited by the im
part of this National comrsunity
had been effected is.now being sol- periáli sts, A practical example'of
this unceasing help .was given by the
ved. Requests for füll CzechosloUSSR recently, when Soviet grain and
•vak citizenship, outstanding for
as much as- four years, are sudden- foodstuffs helpe! to savé India from
famine. Such po.litics of socialist
ly being met, The number of cases
which u.ntil now háve been dealt
humanity is in Sharp contrast to A— ith Is reportcd to be over 200,
nerican politics,, The USA promissd
o-n '-JQ
Indie, help In fooď under conditions
The last transfer, planned since bringing India Into d e p e n d e n c e "
yn,r.'TTr:'i ??]tq• ait iT?TFTTr!yy\m "
píttiit*
tnrnin

inrn
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í

DOPISE ČTENÁŘŮ - LETTERS TO THE EDITOR
ľrirômn^TiT.Ti^^^Trrn^ľn^TnTrtrwrr^trrr^innrprPTPir^Tnm^^rprr»^
Dear Sir,
in your article ,fOld Australien Has
His Say" it reads as follows:
after you people had forgotten the horror of confiriement
in prison c.araps and the unhappiness of having
your families behind .
Does B,R,8,mean
that we really can? My wife with two kids are
still over there in Czeehoslovakia, What would
D.R.S. think of a man who would forget his fa
roi ly living far away in difficult conditions?
I agree with him on many things. On this one
I simply cannot.
A,?,, Tas.
Děkuji za článek Dra Rozbořila. Dal jsem jej
Číst skoro všem Australanům v 0. a nemusím už
nyní tolik o nás vysvětlovat se svou špatnou
.angličtinou,
J.B., S.A,
Co budu dělat, až skončím kontrakt? .Jsou jenom
dvě možnosti: buä všeho nechat - myslím spolků,
společků a vůbec smyslu exilu - a něco začít
podnikat anebo zůstat' věren a pak ovsem táhnout
dál velmi chudou káru.
K.T., Qld,
Koniec koncov ved už patríme K sebe i po strán
ke rečovej, nájdite mi človeka na. svete, s kto
rým sa bez. fažkostí dohovoríte, ako s našimi
bratmi Čechmi,
J.P., NSW.
Domnívám se, že podstatnou částí obsahu "Hlasu
domova" by měla být nejaká kulturní hlídka,t,j,
básně, povídky, atd. Ne ovšem námi psané, nýbrž
vybírané z čs,poesie a literatury.
L.R.,01d.

Na vybudování pomníscu
Dru JcRýparovi věnovali;
L.Ô. Adelaide x, 2 .n Vk 7 ;
S t ,KiIda £ l/l/— j P. V , ,
Islíngton 7/-, O.R.jSur.
Hills 10/-, Nejm.M.Gui
nea L 1, EcH,,Rich„£ 1„

,
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K , L , ,Geelong: Většina amer,časopisů je volně k
disposici v US Inform.
Service v hlavních m ě 
stech jedn.států: pro
Vás v Melbourne,Swanston
St.,Museum, - V.J.K-, ,N,
Guinea; Díky za adr, a
pouk. - 0 „R.,S.Hills:
Těšíme se' na sli b, srov
nání, - K , S . ,Brisb,:Bo
hužel nemožno,-M.V . ,Carl;
Díky, zatím ale nelze, F , 3.:Vzor pěkný,zašlete,
Co neužijeme sami,předá
me k uvěř,jinam,-V.H . ,
Tas: Reakce ještě zajíma
vější, Škoda, že^je tak
"silná". - PROSÍME všech
ny, kteří poukazují před
platné Money Order-es.aby
nám zaslali pošt,stvrzen
ky. Bez nich pošta peníze
nevydá a vůbec ani neozná
mí, že došly, /odp.též F.G.
Oeel./, - J ,F, ,%dney*«Uzá
věrka každý druhý pátek,

Myslím, že ten sport berete příliš zběžně. Je
tu přece hodne mladých lidí a nás to nejvíc za
WOLLENBALLISTÉ Z MELB0ÜRjímá.
S.P., Vic,
ne trénují každou sobotu
ve 2,30 odp.v halo St.MatUpozorněte naše lidi, že kupováním Čs.výrobků
heyýs Church of England,podporují režim, před. kterým musili uprchnout,
High St,,Prahra n , Noví
P.M., NSW.
hráči vi.t an i.,......M,.E.
Počkám si, než zaplatím další předplatné, zda
IV.BRZKE.DOBÉ' OBOHATÍME HD
se Váš list nestane "pokoutním plátkem” jako
ZVLÁŠTNI KULTURNÍ PRÍLOHOU
tak mnohý v německých táborech. M.M. , Vic,

Odborné barvení řas a obočí
speciálním švédským přípravkem
j Obrafte se s důvěrou na firmu
Masáže obliSeje ^ masky proti vráskám
Josef N e c h v á t a l ,
Instrukce ke správné a individuální j
make - up.
pražsko-vídeňský krejčí,
- Manicura I
Naposled Salon Antoine, Mayer s.
4-58 Bridge Rd„ , Richmond, Vic„,
Zdenka B a n t l c v á ,
283 Domain R d „ ,South Yarra /Melb./.
tel.JA 1341
......... Tel. WIN.1.689.........
.1 .
Upozorňujeme krajany, kteří přijedou do Sydney a potřebují přechodné uby
tování. aby se obrátili na adresu: Šíma, Railway Station STRATHPIELD,Syd
ney, Žádejte v kanceláři jmenovaného nebo jeho soukromou adresu. Ochotně
Vám pomůže,
J.F.,Čs.nár.sdružení Sydney, soc.odbor,
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Abvchom čtenářům usnadnili placení předplatného, objednávku inserátů a p,,
zřizujeme postupně jednatelství v hlavních městech jednotí,států. Prvé uveřejňujeme:
SYDNEY: Čs,knihkupectví J.Vřečonka, N.S.W.O.R., Cullerin, 2.S . ,Sydney,NSW
CANBERRA: Josef Protivínský, Hotel Canberra - Staff, Canberra, A.C.T.
Přátelé hledají: Jana Lehnera, Mojmíra Hlavsu, Květu Kraetschmerovou,Ing,
ľrant.Lukáše, Ing,Bedřicha Krátkého, Jiřího Lumíra Hrona /v důležité zá
ležitosti bratranec Ota/, Karel Krasenky má v red,dopis z Francie,
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"Hlas domova" vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas do
mova, 150 Dandenong Road, CAULFIELD, S.E.7, Vic. - Předplatné-: na rok sh
37/-, na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě 1/6,
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I: not delivered withín 7 days,
-;_:ase return to Hlas domova,
150, Dandenong Road,
C a u l f l e l d
, 8.E07.VIc,

