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PRABA, 22.1.1952, ČTKv s
Ministr národní bezpeč
nosti Ladislav KOPŘIVA
byl na vlastní žádost
zbaven svých funkcí.
LIPSKO, 4.2.1952, VoA :
Ministr informací Výcho
doněmecké lidové repub
liky Gerhard EISIFR byl
zproštěn svých funkcí.

BUDE NEZAMĚSTNANOST V AUSTRÁLII ?
mn n nn nn n mrarm im oni^ ^

V australském’hospodářství so projevuje
zvýšená nervosita. Inflační pohyb cen, omeze
ní výroby v nčktorých průmyslových^oborech,
propouštění zaměstnanců, pokusy o řešení mzdo
vých otázek genorá lni stávkou, neklid bursy,
to vše jsou úkazy, které deprimuji y posled
ních dnech interesovanou část zdejší veřejnos
ti.
Místní tisk se za a 0' to o'iste také někdy "
FRANCO - TITO
>
bývá těmito vážnými pro šlo.
++ + + -H- + + + + + + +
Dnešní zhoršení hos
blémy nejistě a někdy i
Existuje^u nás rčení’
zmateně. Úvahy plné op podářské situace Aust
o
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je
opět
v^rárnspodářů nebo politiků,
bychom
našli
důkaz
pro
ci
zhoršení
světového.
loodle nichž je Austrá
lie na pokraji hospodá Válkou zchudlý svět se^ jeho pravdivost.
Dnes však znova pasu
připravuje na válku pří
řského zhroucení.
jí
západní demokracie na
ští
to
je
jádro
pro
Také návrhy na ře-^
své
věrné spojence, "na
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komunistickou"
zůstává
proto
jen
sna
liší. Co je příčinou ? .
diktaturu
Titovu spolu s
žit
se
o
usnšrnšní
a
uNajít vhodný lék není v
fašistickou
diktaturou
lehcení
průběhu
nevyh
tomto případě jistě sna?gen.
Franca.
Americký ad
nutelných
potíží.
I
to
dné. Přosto se nám ale^
mirál
už
jednal
v Madri
je
úkol
jistě
hodně
zá
zdá, že zdejší činitelé
dě,
britská
flotila
na 
važný
a
nesnadný.
v
vidí problémy očima pří
vštívila
Sušák,
západní
Propouštění
zanést—
liš australskýma, že za
tisk pomalu, ale jistě
pomínají, že při budová■nanců postihlo celkem
objevuje umírněnost obou
pochopitelně
především
ní australské výroby ^
režimů.
A ^
přistěhovalce.
Dost
všeho druhu bral se vě
Pravdou
však
zůstává,
jich
v
minulých^týdnech
tší zřetelena rychlost
že Tito dále potlačuj©
práci měnilo, někteří
rozvoje než na rozvoj
církev
a preferuje děl-^
byli
nebo
jsou
i
dočas
plánovaný, který by ve
nickou
třídu
a Franco, dá
ně
bez
z
ano
s
tnaní.
dl k hospodářské sobě
le potlačuje dělnickou '
Máme
počítat
s
neza
stačnosti země. Taková
třídu a preferuje církev.
soběstačnost by konečně městnaností ? Zdá se,
Oba mají strach z mos
že
ne.
Dnešní
stav
je
neupevňovala politická
kevských
bolševiků a oba
.vyvolán
celkem
uměle
a
pouta s ,mateřskou zemi
je spíš ukázkou^. jak de t@dy budou muset bojovat,
Appr.by Ďept.of immig mokracie provádí 5;to
at už se stanou^spojenci
ration Canberra No.50/ nální nasazení"do důle nebo ne. Jestliže snad
6/358.E d .Fr.Váňa,4' Erin žitějších oborů.
/Pokr, na str.2/
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/Pokračování se str. 1/
je Francův režin přece
jenon tr o chu mírno 3 š í ,
je to jenon proto, že ho
německé .a italské bajo
nety dostaly k noci-už
před lety a že jo tedy
pevněji v sedle. Ostat
ně za nedávné brutální
potlačení stávek v Bar
celoně, vyvolaných hla
dem a ne komunisty, by
se ani Tito stydět nemu
sel.
Pokud by se snad ně
kdo chtěl odvolávat na
naše staré !,nehas, co
tě nepálí” , chtěl bych
nu připomenout osud špa
nělských demokratických,
uprchlíků i příští:,'osud
uprchlíků jihoslovanských, kdyby se Tito vy
nořil z třetí světové
války jako vítězný spo
jenec. Podobný osud by
ostatně mohl jednou sti
hnout i nás.
Argumenty z říše po
litické taktiky či vo
jenské strategie, mluví
cí- pro takové spojenec
tví, nelze než důrazně
odmítnout^ Otázka spo
lupráce -západních demo
kracií s Titovou Jugos
lávií a Francovým Špa
nělskem je otázkou-mra
vní a mravnost by i v
politice měla být nad
řazena všemu ostatnímu.
Přeběhnutí z jednoho
tábora do druhého z ne
řesti ctnost neudělá.'

!íNa Karlštejně průvodce vypravuje' stejně jako
za první republiky i za Protektorátu. Hrulpě ne
správný výklad, který jen popisuje každý předmět
a událost, ale nehodnotí je, m š l vbýt snad za
chráněn úvodem, v němž se upozorňuje na to, že
všechna^nádhera hradu je vydřena z pracujícího
lidu a že si své památky můžeme prohlížet jen
dík vítězství Sovětské armády a vítězství lidu.
v úmoru.
Jo to jistě pravda, ale způsob, jakým průvod
ci podávají tento'úvod, doslova pobuřuje. Čtou
ho totiž z^papíru. Někteří jej dokonce uvádějí
slovy: ”Dříve než začnu prohlídku, n u s í n
vám přečisti několik slov,” Po tomto úvodu začne
obvyklá prohlídka, při níž průvodce jakoby zapo
mněl, co četl před chvilinkou, a z jeho slov o
pět čiší obdiv k panstvu, ní knížatům, či prelá
tům.
1
■
A jedno je ti divné. Prvních deset vět jakého
si politického úvodu m u s e l
průvodce číst,
potom mluví dvě; hodiny zpaměti. Nevíš , zda je to
alibismus, či spíše rafinované záškodnictví',kte
ré má zprofanovat nové historické hodnocení.”Lidové noviny
ODBORY PROTI DALŠÍ IMIGRACI
Ne. výročnín sjezdu
tin nepřihlásí do ne k o 
Australian Workers' U  munistické mezinárodní
nion "byla přijata reso- odborové federace, hlav
luce, žádající zastave ně proto, že jediné mí s 
ní inigračního programu to vyhrazené Austrálii,
do té doby, dokud neb u  je již obsazeno zástup
de nit nynější obyvatel cem A C T U .
'
■
stvo Austrálie zajiště
Sjezd také žádá, aby
no řádné ubytování a y vláda vyšetřila, která
slušnou životní úroveň. australská banka poskyt
Krone toho bylo roz la SSSR 5,000.000 g na
hodnuto, že AW U se za- nakup vlny. .

KOMISE, VYŠETŘUJÍCÍ
PRVNÍM NĚMECEŽM' VYSLJMzločinnost mezi Novoau- cen v Austrálii po válce
stralany, zjistila, že bude dr. W. Hess, diplo
u starousedlíků je pro mat z povolání, svého čaN.
cento zločinnosti vyšší.,su persekvováný nacisty.
Tragická,_smrt
V ROCE 1951 PŘIJALA
Z TEXTILNÍHO P R f a S L U
■ ,26-letý čs. uprchlík Austrálie 133.000 přis bylo za posledních 6 ne
K. VANĚK z Perthu zahy těhovalců, za tin co před dal propuštěno asi 4.000
nul při důlním neštěstí. loni 175.000, Pro leto dělníků! Výrobci zadají
Byla to' jeho prvá sněna... šek se plánuje 150.000. omezení dovozu z Evropy.
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Plén francouzského katolického politika R o 
berta Schumana na společnou správu západoevrop
ské nerostné těžby a klíčového průmyslu byl uz
schválen parlamenty obou nejdůležitějších účast
níků - Francie a Německa. Ratifikace ostatními,
t.j. Itálií, Belgií-, Holandskem a Lucemburskem,
je jen otázkou času.
Jde __vlastně o vzájemnou smlouvu těchto šes
ti států,^ jež^má platit až do roku 2 0 0 1 . Účast
nici vytvářejí podle ní jakousi evropskou hospo
dářskou vládu - po jednom ministru z každého J
státu - kontrolovanou zvláštní mezinárodni sně
movnou, která je volena jednotlivými parlamenty.
Administrativně povede takto spojené podniky t.
zv. Vysoká autorita. Je devítiolenná; jmenuje
ji ona rada šesti ministrů, a to tak, aby žádný
stát v^ní neměl víc než dva zástupce. T- to organisační struktura má zabránit případným poku
sům některé smluvní strany o ovládnuti rodící
ho se ,!k r teiu;'.
P3;an nejen koordinuje základní průmysl ev
ropských států, nýbrž organisuje i odbyt výrob
ků. Odstraňuje celní přehrady mezi státy a má
být i cennou zbraní proti nezaměstnanosti, neboB se chce postarat o to, aby dělnictvo mohlo
volně, bez jakýchkoliv pasových nebo jiných fo
rmalit, pohybovat mezi zeměmi plánu a tedy bez
obtíží přejít tam, kde je po pracovních silách
poptávka.
.
Zdarí-li se Schumanův plán, splní se nad ě 
je jeho zakladatele a válka mezi účastníky b u 
de napříště nemožná, nebot žádný z nich nebude
moci nekontrolované- užít svého těžkého průmys
lu k přípravě útoku. Kromě toho bude solidní
základnou i pro politickou jednotu Evropy.
L,
OBRAT V EGYPTSKÉ KEISI
Ve chvíli, kdy anglo-egyptský spor vyvrcho
lil ^v krvavých demonstracích v ulicích Kdfeiry
/stély na dvacet evropských životů a miliardové škody na zničených budovách/, zasáhl neoče
kávaně egyptský král Faruk. Zb vil úřadu, minis
terského předsedu Nahase Pašu a nahradil ho
zkušeným politikem All Maherem Pašou, který už
dal najevo jistou ochotu k vyjednávání a dokon
ce nadhodil možnost účasti Egypta na připravo
vaném spojeneckém vojenském velitelství pro
•
Blízký Vzchod. ’
- ,
• ...

A erický obrázkový ča 
sopis COLLIER/S věnoval
celé jedno číslo lahod
nému líčeni, jak bude vy 
padat svět, až Západ vy 
hraje příští světovou vá 
lím, Popisuje se tam i a 
merická okupace Ruska,do
bytého po atomických ná 
letech na Moskvu a prů
myslová střediska, a ne
chybí ani reportáž o ga~
la-predstavení pro ame
rickou posádku v "býva
l é m 1divadle Rudé armády,
Rusové odpověděli v
moskevských Nou Times
/ r u b U k o v a n ý c h v anglič
tině/ barvitým obrazem
pohody, jaká by na světe
zavládla, kdyby se velmo
ci shodly na Sověty navr
hovaném "mírovém paktu!:.
Podle mínění am .eriekého
komunistického spisovate
le Howards Festa, |ehož
článek je šlágrem čísla,
by zkrátka přišli jen v
velkokapitalisté, nebot
akcie by začaly prudce ■
klesat. "Reakční” americ
ký tisk by začal volat
po fašistickém puči,ale
dva velké new-yorské, do
sud "reakční!; deníky by
obrátily a spojily se s
komunistickými listy COM
PASS a DATLY -WORKER. 3T.
+
SSSR ZAHÁJIL NOVÉ VÝ m O z né notobití na adresu ů~
častníků spojeneckého ve
litelství pro Blízký Vý 
chod, USn už chladně od
mítly.
NĚMECKO RUŠIVĚ ZASÁHLO
do porad o evropské armá
dě, když oznámilo, že po 
dmínkou joho uičasti je'
vyřešení otázky Sarska,
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Čegicka^^Ga^gřivít^agresora^y^gln^zbroji^^
V Š E
P R O
H U K O
wwwwwwvwwwvmvmwwwwwwwww
”Na jihu od Košic je krajina ro
vná jako stůl. V dálce ji obepínají
v jplze se ztrácející' hory a na seve
ru nízká pahorkatina. Tak jo tonu
dnes. Ale již v příštím roce hudou
tu vyrůstat vysoké stavhy hutního
kombinátu, jehož vysoké pece budou
vedle Gigantu v Sovětském svazu nej
větší v Evropo.” Tak začíná v praž
ském odborném týdeníku ”Hospodář”
reportáž o stavbě nových hutí ^a oce
láren HUKO. A podobné reportáže se^
na pokyn taktovky z paláce u Prašné
brány rojí v celém československém
tisku.
^
Všechny jsou stejně mlhavé v ur
čení polohy HUKO a stejně^lyricky
chvástavé v líčení rozměrů a budou
cí kapacity kombinátu. Hutě^rnají být
hotovy do pěti let, částečná výroba
má však začít už napřesrok. ”Stavba
bude mít rozlohu 1000 ha a vyžádá si
60 milionů pracovních hodiny 500 _ ^
vlaků ocelových konstrukcí... Jediná
z tamních vysokých pecí spotřebuje
za don tolik koksu, kolih by tisíc
rodin spotřebovalo za rok, ocelárna
bude vyrábět takové ingoty, žo se
pro ně staví zvláštní vagony^0^16 ošách...Kdybychom tam vyráběli jen'
kolejnice, za rok jich budo tolik,
kolik měří průměr zoraškoulo«” Bohu
žel, reportáže neudávají výrobní ka
pacitu v tancích, dělech, kulometech
a ostatních technických podobách^ko
munistické mírové hulubice, pro je
jichž výrobu se HUKO staví v tomto
koutě republiky, co nejvzdálenějšín
příští fronty a co nejbližším sovět
ským hranicím.
v
Kromě HUKO je v proudu jostě
stavba "Nových hutí Klementa Gott
walda" v Kunčicích, velikých ocelá
ren v t.zv. Nových Vítkovicích a da
lšího závodu na Českomoravské vyso
čině /s blížo neurčenou polohou/,
který už prý' zahájil výrobu.
Produkce oceli jo odjakživa tep

loměrem zbrojeni. Tyto obrovské, n á 
kladné invostico, podnikané'bez oh
ledu na zoufalou situaci es, hospo
dářství i na původní rozvrh pětilet
ky, jasně dokazují, na' jakou kartu
sází sovětská politika,
Na válečnou b asi se ostatně ta
ké stále otevřeněji staví celý komu
nistický propagační "boj o ní r !! a
všechny spolky a organisace od Soko
la až po chovatele psů jsou mobili
sovány pro psychologické, fysicko i
technické zbrojení. "Tělesná, výcho
va musí být svázána s bojovou pří
pravou a musí sledovat^cíle...posí
lení boje schopnosti naší armády"'
připomíná ministr národní obrany Če
pička na adresu Sokola.
Už se ani netají horečné opevňo
vání západních hranic. ”Proměníme
tuto západní hranici výspyvsocialis
mu v Pevnost” ,vmluví Čepička v par
lamentě. ” 1 v Československu je nut
no'. ..přivítat agresora v plné zbro
ji.Konečného vítězství nad nepříte
lem bude dosaženo” , ujištuje pak ja
ko všichni vojevůdci, kteří ^gro do
hlednou dobu počítají s porážkami.
Nedávné ustavení Svazu pro spo
lupráci s armádou znamená pak otev
řenou rekvisici' celé civilní ^veřo jnosti pro válku. Kromě lidových m i 
lic, SCM a Sokola jsou dobrovolný
mi" kolektivními členy i Červený
kříž, Autoklub,vSvaz hasičštva,^cho
vatelé holubů, Česká kynologická je
dnota a Čs, amatéři vysílači,
v Válečná psychosa je prostě ^dnes
v CSR už tak dokonalá a tak oficiál
ní,- žo i sám Čepička přiznává podob
nost s předvečerem minulé války:
”3rad se vyskytnou jednotlivci, ^kte
ří budou poukazovat na to. že zákon
o branné výchově byl vydán v kapita
listické ČSR v roco 1957 a rok poté
vypukla válka.”To je ovšom shoda jen
náhodná. nebo® !!naše obrana ie budo
vána v cas hlubokého m í r u ” .
J.L.
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v minulých dvou týdnech došlo za Železnou oponou it dvěma překvapujícím
změnám ve vedení nej západnějších satelitů. Ladislav Kopřiva, ministr národ
ní ^bezpečnosti, byl podle pražské úřední zprávy zbaven !ina vlastní žádost5'
svých funkcí. Budoucnost teprve ukáže, zda-li je Kopřiva přímo hozen vřes
palubu,^ jako se to stalo Slánskému, nebo zda jde o zákulisní osobní přesun,
je možné,^že^Kopřiva byl obětován jako odpovědný šéf tajné policie, která
selhala při čistce Slánského a jeho druhů. Je ale také možné, že se- Gottwald
snaží odstranit z klíčových posic všechny eventuelní soupeře'a že k úplné
likvidaci dojde až postupem času. Stejným způsobem zbavil se Kopřiva před
časem Smrkovského, Logicky by z této změny mělo vyplynout, že se tím upev
nilo Noskovo postavení na ministerstvu vnitra. - 0 změně na ministerstvu m m
formací Východoněmecké lidové republiky je zatím známo ještě méně, Gerhardt
E i s l e r , který^po vypovězení ze_Spojených států přijel polskou lodí špionů
"Batorý" do Německa, byl odpovědný za inscenaci berlínského "mírového kon
gresu" v^létě minulého roku. Je obviněn ze selhání kongresu ? Nebo je pří
liš zatížen americkou minulostí ?
jun

ZMĚNY VE VLitDĚ
SJEDNOCENÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Dr.Jaroslav Dolanský, předseda Státní Veškeré zdravotnictví jak preventiv
ho plánovacího úřadu, hyl jmenován m í  ní tak kurativní, jež tylo dosud
stopředsedou vlády. Ministr chemického prováděno národním pojištěním,pře
průmyslu, Josef Pučík, nastoupil na do-! dlo přímo pod státní správu. Jako
savadní Polanského míst o .Zástupce minis•součást OŇV vznikly t.zv. GUNZ/okref
tra chemického průmyslu, Otto Simůnek, ní ústav národního zdraví/.Zodpověd
se stal ministrem. Dosavadní gen,sekre ným vedoucím OUNZ je t.zv.lékařský
tář Čs.strany lidové, J.Pospíšil, byl
ředitel OUNZ, což jest funkce.která
jmenován ministrem dopravy na místo
spojuje dřívější funkci úředního lé
zemřelého A.Petra.
CDNS
kaře ONP a okresního lékaře.
HD
VÍR OBA TANKOV
V závod© J.V,Stalin v Turčanskom Svatom
Martine, ktorý patří k národnému podni
ku Sokolovo /CEĎ/, je zaměstnaných asi
4.000 ludí. Po jeho dokončení má tam
pracovat asi 10.000 robotníkov. Osemdesiat percent všetkej produkci© činia
tanky. Iba jedno oddelenie vyrába bagre.
V závod© sa vo váčšine oddělení pracuje
na tri směny.
RIC

NOVÁ JMÉNA PRAŽSKÝCH ULIC
Eliášova ulice v Praze VI. byla pře
jmenována na ulici Pohraniční stráže
náměstí Jiřího z Lobkovic v Praze
Kil.na náměstí A.Capajeva a Štefánikovo náměstí na Smíchově na náměsi
Sovětských tankistů. Vinohradská škc
la v Korunnívtřídě nese jméno Víta
Nejedlého a Štefánikovy kasárny jmé
no Julia Fučíka.
' RIC

POKUS 0 OSVOBOZENÍ AR.CIB .DR .BERANA
V Moravských Budějovicích byla odhalena
odbojová skupina,která se snažila osvo
bodit pražského arcibiskupa dr,Berana,
který byl internován v klášteře v Nové
Říši.Vedoucí skupiny byli zatčeni a od
souzeni do těžkého žaláře. Dr.Beran byí
pak převezen nejprve do zámku Rožmitálu
Později byl opět převezen do Telče na
Moravě.
Veritas

NIŽŠÍ PŘÍDĚLY V ČSR
K 1.lednu 1952 byly v ČSR opět sní
ženy potravinové příděly.Základní
měsíční dávky byly stanoveny takto:
Cukr 1.200 g místo 1.400 g, máslo
183 g místo 250 g, tuky 313 g místo
320 g,maso 1150 g místo 1350 g,chle
ba 5.667 g místo 6.000 g. Tyté pří
děly se vztahují i na samozásobite1 e /z orně d ě 1 ce /.
CDNS
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ĎALSIA REVOLTA
ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
4
I najtriezvejší^pozorovatelia^výboja
Karel Kreibich, velvyslanec v Moskvě,
v CSR, dokonca^i ti, co skepticky po- byl povolán do Prahy, Do Moskvy se
sudzujú revolučnost^nášho člověka, sa již patrně nevrátí.— -Rudolf Slánský'
shoduji! v naklade, že český a sloven- byl dodatečně vyloučen ze Syndikátu
ský národ su v pasivnou^odpore proti
e s ,spisovatelů a novinářů.— Ředit ekomunistickému režimu. Úsudkyvsa rozlem hutního kombinátu HUKO u Košic
chádzaly iba v tom, aký stupen ten pa- se stal místo ing.J.Chrnelíka bývalý
sívny odpor dosahuje. Ivríza v-komun.i- hutník Ladislav Malínský z Moravské
stickej straně je d o k l a d o m ^ š e odpor
Ostravyh— Č s . loď "Republika” , určedosiahol vysokého stupna a že sa pre- ná pro zámořské plavby, byla ■spustěvádza na velmi širokom základe nespo- na na vodu v Gdyni.-— Tryskové stí kojnosti najširších vrstiev robotníháčky MIG 15 jsou-masově vyráběny v
kov a rolníkov.
ČSR. Jejich stavbu nrovádi továrna
Nesporný fakt pasivného odporu však mno- Aero-, tryskové motory vyrábí Šverma
hých pozorovatelov vývoja v CSR odvád- /Walter/ v Jinonicích»— Obří Stalizal od skutočnosti, že sa stále vysky- nův pomník, který se právě buduje na
tujú aj případy zjavného odporu.V jiíli Letné v Praze, je dílem sochaře 0.
to bola revolta v Babiciach, kde boli Švece.Bude použito kamenů ze Sněžky,
usmrtení traja členovia miestného ná- Bradla, Pradědu, Ještědu a Třístorodného výboru. Z rokovania pri Stát- ličníku.— Ze zrady-, sabotáže, špio*~
nom súde v Rakovníku v mesiaci novem- náže a zabití bylo obviněno osm čs,
bri sa veřejnost dozvodala o ďalšom
uprchlíků, kteří prý byli vysláni
výbuchu revoltujůcich živloví 13,ok-v US. špionážní službou z DP. Campů.do
tóbra nedaleko Křivoklátu skupina osob ČSR. Tresty smrti: Jan Hošek,Emanuel
ktorá vraj chystala ďalšie atentáty na Rendei, Jaroslav Dvořák, Josef Liška
veřejně činné osoby, -zavraždila stráž- a Pavel Čížek, na doživotí byli odmajstra SNB. A to boly události tak
souzeni: František Rroc, Robert Sonvýznamné, že ich nebolo možné před ve- derhauf a František Dolínek.— Gustav
rejnosčou potlačit. Kólko je však ta- Bareš, zástupce gen.sekretáře KSČ a
kých, o ktorých sa siršía veřejnost
šéfredaktor Tvorby, byl zbaven svých
nedozvie ?
RIC
funkcí. — Na návrh ministra vnitra
^
_
V.Noska schválila vláda nové nařízezáZRAGNÝ ÚDERNÍK
^
' ní o ;výbušninách, jež má čelit časí!Josef Podlipný, tkadlec-úderník z ná- tým sabotážím.--Náměstek předsedy
rodního podniku'Textilána v Liberci,
vlády Zdeněk Fier-linger je pověřen
přijatý ministrem lehkého průmyslu Ařízením politicko-správního odboru
Ic-isem Málkem , splnil k 7.listopadu
v úřadě předsednictva vlády.-— /Čs.
pět ročních norem, a tím i své pracov* banky neplatí od 1.ledna 1952 úroky
ní úkoly pro celou pětiletku. K tomuto a naopak žádají poplatek l/8 $ za
splnění pomohla Josefu Podlipnému prá- uložení peněz.--Zemědělci dostanou
ce na 20 širokých stavech."
letos ošacovací lístky až po splněRudé právo ní dodávek.— -Zpráva o zatčení gen,
Hrušky byla potvrzena.— V Moravské
TUNEL INTELIGENCE
Ostravě budou nyní čtyři nové tro
y Praze-Chuchli pracuje několik set li-lejbusové linky.— Ve veku 78 let
dí na stavbě nového tunelu.. Lidé říkají zemřel v Praze herec a režisér Fr.
tomuto tunelu "Tunel inteligence",po - Hlavatý»— 7 Praze se promítají tři
něvadž převážná část dělníků pochází zezápadní filmy: "Velké očekávání1'
středních vrstev. 0 .míchačky pracuje^
/ b r ./, "Dědička"/amer,/ a "Jaro na
bývalý plukovník, krum.páčem kope praž- ledě "/rak./-- ROH vydává německý od
sky advokát a t d /
RIC
borový časopis,
Č/FCI
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Sebevražda K o n s ta n tin a B ie bl a
P Ě T
O S U D Ů
nQQnnrij;iri nn nn n ry rrth
"Svaz čs. spisovatelů o znánu je b o 
lestnou zprávu, že v pondělí 12.lis
topadu 1951 zemřel náhle p o
d el
.š í n e m o c i
dlen jeho před
sednictva,' vynikající básník Konsta
ntin Biebl.”
;
■ Lidové noviny, 14.11.1951

"Nad rakví básníka Konstantina
Biebla cítíme hlubokou bolest a lí 
tost nad jeho tragickou, p ř e d 
č a s n o u
a
d ě s i v ě
z b y t e č n ^ o ^ u ^ smrti. Bolefet a
smutek o to těžší, že’ne dozpíval,55
Lidové noviny, 25.11,/d^Tatď er/

"Kdo popíše
tužkou, již
Snad proto,
spálil ses,

Vír, dobře, žádná noční můra
ti nehodila rozbušku.
Za oprátku pro Mac Arthura
si vybrali tě na mušku.

tvé prázdné listy ■
s sebou nevzal sis.
žo jsi byl tak čistý,
jak tvůj rukopis.

Ach, Kosío, škoda, věčná škoda,
žes šel jak laň na jejich hon,,
žes neřek, jaký červ tě hlodá,
žes nezved prosto telefon,"
*
Vítězslav Nezval
"Až na lavici obžalovaných před soudní dvůr /jde si pro norimberskou
oprátku/ generál Mac Arthur generál Mac Arthur", napsal Konstantin Biebl
ve své ^poúnorové sbírce "Bez o b a v . Na tyto verše naráží Vítězslav Nezval
ve veršovaném nekrologu, který byl prvním veřejným přiznáním, že básník
nezemřel "po delší nemoci", ale že dobrovolně odešel se světa.
Konstantin Biebl, básník "Lodí,které dovážejí čaj a kávu", jeden ze za
kladatelů "Devět silu" a jeho jediný organisovaný příslušník komunistické
strany, důvěrný přítel Jiřího Wolkera, nebyl stěžejní postavou moderní čes
ké poesie. Nic není pravdivějšího než to, že "byl poctivější než Nezval ,
protože měl vždy více vkusu a uměl se na dlouho odmlčet, když cítil, že by
jeho nová tvorba neobstála". Odmlčel se navždycky. Třeba na nátlak, pře
kročil hranice vkusu. To je jedno z vysvětlení, která se nabízí.
Několik lidských osudů předznamenalo básníkův tragický konec. Maloměst
ský lékař, vyštvaný rakouským důstojníkem ještě před ukončením rekonvales
cence na ruskou frontu, spáchá sebevraždu. To je otec básníka. Prolebáňský
chlapec, který píše verše a umírá tuberkulosou "mlád 24 let", to je Jiří
Wolker. Literát, bouřliválc třicátých let, nebojácný kritik komunistů v košické republice, nyní australský exulant, to je třetí osud. Básník,autor^
jedné z nejkrásnějších knih moderní české poesie, novodobý Šimon Lomnický
a literární sebevrah, Vítězslav Nezval. A konečně salonní teoretik trockismu, věčný zakladatel nových literárních směrů, jemuž je osudem určeno,aby
spáchal sebevraždu šest neděl před Bieblovým koncem, Karel Teige,
Zde je i druhé vysvětlení Bieblovy sebevraždy. Teige i Nezval byli jeho
druhy víc jak dvacet let. Od pozdních let třicátých panovalo nesmiřitelné
nepřátelství mezi básníkem Nezvalem a kritikem Teigem. Napětí vyvrcholilo
po puči. Biebl, přítel obou, se snažil držet stranou konfliktu.
/Pokrač.str,8/
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/Pokrač./ Pět osudů.
Hic také nebylo křehkému básnictví
Bieblovu vzdálenější, než hrubé,neartikulované skandování tendenční poesie
Neudržel se stranou literární štvanice
proti Západu, Ne-vnucuje to tedy přímo
i podezření, že třeba na Nezvalův n á 
tlak se zúčastnil i literární popravy
Karla Teigeho ? Teige spáchal sebe vraždu ve vyšetřovací vazbě. Což jest
li Biebl, byv přinucen k účasti na exe
kuci umělecké, odmítl brát účast na
skutečné, krvavé exekuci ? Souvislost
dat úmrtí obou je nápadná,
^Konstantin Biebl se sžil s pěti lid
skými osudy. Jiří Wolker zemřel dříve.,
než se mohl dožít rozčarování Kovárnu,
Tigridů, Blatných, Brouků a Marešů.
Sebevražda stála na začátku i konci
jeho života. Vítězslav Nezval je mrtev
morálně. A jen exulant přežil. Osud Jesenina, Pasternaka a Majakovského se
stal osudem Konstantina Biebla,
•
V.M,
M í s t o

p r o
RB

č l o v ě k a

I v bouři zloby
v pěně nenávisti
v kalu a špíně
uprostřed zmatených davů
v šílenství bezbožných
v oblaku zvířeného písku lži
který šlehá do očí a oslepuje
je místo pro člověka
aby stál pevně a světle
jako bílý pilíř podpírající chrám
a odrážející se svou bělostí
od temnoty šeření

CENA NEWYORSKÝCH HUDEBNÍCH KRITIKŮ
byla udělena Bohušiavu^Martinů za"Veselohru ha mostě", jež byla označena
za nejlepší operu roku.
REŽISER FRANTIŠEK ČÁP NATOČÍ V^CS.
uprchlickém táboře v Německu film o
sovětských koncentrácích.

4,2,193^

KANQNÍŘI A PI0NÝRKI
"Pionýrky střední dívčí školy v
Hradci Králové přišly požádat dě dostřelecké učiliště, aby nad jejich
školou uzavřelo patronát. Inicia
tiva mladých pionýrek je všem vojá
kům zvlášt milá, neboř svědčí o u 
přímném poměru naší pokrokové m lá
deže k armádě. Dělostřelecké učiliš
tě proto s radostí přijalo návrh pi•onýrok a společně s~jinými školami
a závody i se střední školou dívčí
uzavře sdružený patronát ke Dni ar
mády" .
Rudé právo
•TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V MELBOURNE
zahájila s úspěchem v pátek 1.2.1952
opět pravidelné konání sokolských be
sídek,— V neděli dne 10.února pořá
dá jednota výlet autobusem do Sorren
ta. Přihlášky u jednatele.
' '
T.J.S.
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA Č S . NÁRODNÍHO'
sdružení ve Victorii, největší čs.
organisace v Austrálii, se bude konati v sobotu 9.února 1952 v 19 hod.
v malém sále radnice v North Mel bourne. Návrhy pro jednání na valné
hromadě musí být podány písemně jed
nateli Sdružení - M.Volný,362 St..
K i l d a R d . , Melbourne - nejpozději
24 hodiny před konáním valné hromady
of,
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘI CML V M E L 
bourne uspořádala v neděli dne Jš7.
ledna svůj první diskusní večer s
přednáškou Ing. W.Chitze na thema
"Scholastika a politika"'. Večer se
bohužel nevydařil tolik, jak by se
dalo očekávat od podniku tak ná ročného rázu.
vm
ZÁPADNÍ AUSTRALIS JEST JEDINÝM ZE
zdejších států, kde není čs.organisace, která by byla členem Ústře
dí čs.demokratických organisací v
Austrálii a na Novém Zélandě. Není
tam mezi našimi krajany zájem o čs.
exilový život ? Potřebné informace
rád vám dá jednatel neb org.ref.Ústř

4.2.1952
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxja c
Nejnovější film Br oder idea Crawford a k .w .- č í h a n í n a s p a r t ě .,— čs.footba"The Mob /"Luza"/ není tak "tough",jak listé sice postrádají zápasy se sou
se ho snaží představit australská .kri peři, kteří něco v evropské kopané
tika. Crawford je v něm pro změnu před znamenají, zato se ale na tamních^
staven na straně zákona, což je jediná hříštích objevují mužstva, o nichž
se nám ani nesnilo. Poslední atrakcí
novota' jinak nudného představení.
bylo mužstvo čínské lidové armády,
které se utkalo s AT K na Spařte.
Gary Cooper v nejnovějším vydání,
Hosté sice prohráli "jenorný 1:17,
Allan Ladd, hraje hlavní úlohu v ne o 
ale je to prý proto, že Číňané n e 
čekávaně dobrém filmu hollywoodského
měli pro samé osvobozováni vlasti
rutinéra Allena L e m s e ’Appointment
na kopanou čas. Byl-li zápas vysí
With Danger’'/’’Dostaveníčko s nebezpe
lán, dovedeme si živě představit
čím”/, který líčí práci bezpečnostní
služby ame rické pošty, Film je zřejmě zájem posluchačů, když se z ampli
onů ozvalo:” Hosté nastupují v této
odleskem dokumentárních prací Henry
sestavě; Hsu. Fu Sheng - Yang Pao Lu,
Hathaway©,
Wang Wen Ten - Ku o Ming, Kuang Wen
Pro Čechoslováky je zajímavý film pro■Chuan, Using Kui Fu - Chang Ji,Tein
Yung Fa, Li Tsi Yun, Kao Hsiu Ching,
dukce MGM /!/"Red Badge of’ Courage”
Li Hung Kuei. Mužstvo ATK: Kolda/volně "Odznak odvahy”/ režiséra í .Hu
Jankovič,Beňuš- Provalil, Bartoň,
stons.Film je natočen podle románu
Stephens Cranea z doby americké občan Bragagaola - Sole, Král, Macek,Cy
- ■- v
ské války. Hlavní úlohy v něm připadly pris, Bílý.” ■
Pro zajímavost uvádíme sestavu čs.
nám málo známému Audie Murphymu a Billu
Mauldinovi. Mauldin byl za války kari národního mužstva, které prohrálo s
MaSary v Ostravě 1:2 : Moravek^
katuristou armádního časopisu ’’Stars
Krásnohorský, Šafránek - Řecek,Vičan,
and Stripes”, a jeho kniha "Na frontu”
byla v ČSR velmi populární. Jeho n o v ý ^ Malatínský - Dobay, Bouzek, Tomáš,
film ’Up Front"/”Na frontu”/, založený Vejvoda, Pešek.
přímo na jeho válečných karikaturách,
NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY Z ČSR: HooKeymá právě australskou premiéru,ýíustonův
Poprad-Kladno 7:6, Ostrava-Pardubiee
’■Red Badge of Courage” běží ovšem y
Austrálii jako vedlejší program, přes 7:5, České Budějovice-Tábor 4:3.-tože všude jinde byl oceněn jako jeden Krasobruslaři v B r n ě :dorost-Pospíchalová, muži - Snášel, ženy -dr.
z nejlepších válečných filmů.
Košová.-- Box: Znojmo-Hodonín 12:6,
Clouzotova "Manon"' je parafráze^slav — Čs,lyžaři jsou v přípravném olympijekem táboře v Zakopaném,.—
ného Prévostova romantického příběhu.
Hrdinkou je Francouzka, osiřelá za m i  V mezinárodním závodě ve skoku ob
sadil prvé místo Polák Marusarz
nulé války, která umírá v palestinské
/69
m /, druhé Felix,ČSR/67 l/2 m / . _
poušti, kam se svým milým illegálně u 
-V
turnaji odbíjené v Praze zví
prchla, Gouzot s e snaží dokázat, že
tězila
Sparta,
romantické příběhy prožíváme i my ve
všedním živote. Filmově tato koncepce
V RáMai HESLA "HOROLEZECTVO _P0DP0RUselhává. "Manon” je sled silných, vý
je brannost" bol uspořiadaný příprav
razných, naturalistických obrazů,dra-^
ný
kurz pře hor olez co v, kt or í sa malí
matická koncepce přesvědčuje však méně
ako reprezentanti ČSR zúčastnit zájas
než Cocteauova básnická transkripce
Tristana a Isoldy ve "Věčném návratu” . du na Kau k a z . Kurz sa konal v Bielovodskej dolině.
j1/ vm
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Good Old Blighty And &unny Queensland
T H I S

B R I T I S H

RACE..

By Queenslander
"Britania divisa .est in partes- quattuor"- Britain is divided
into four parts, which are being inhabited by Scots, Welsh,
Irish and English.
The Scots wear skirts, feed on haggis and
'are as fierce in battle as they are thrifty in life.
There
are pagans among them worshipping a Scone Stone.
Whatever j
the Welsh produce is hard to swallow,be it their language or
the coal, leeks being the only exception.
The Irish are Roman
Catholicsand rebellious in their majority, Protestant and loyal
in their minority.
The last but not least are the English.And
it is the English and the Aussies (the very descendants of the.
mentioned four) about whom I am going to write.
The English live in small houses which are surrounded by gardens to
separate them from their neighbors and from the street, for the Englishman
jealously guards his privacy* His house is his castle.
But it is not only
his zest for privacy which leads him to build "a castle", it is also a
deep wish-to be separated from his mo'ther-in-law.
The Aussies spread their houses all over the countryside, because they
like their privacy,too.
But an Aussie goes deep into the country to build
his house there, mainly to get far away from his work.
Further he is in
clined to believe that the City Council are a crowd of loafers and,there
fore, he would not pay high rates in the City to keep them loafing and
rather moves out.
The English climate consists of fog and rain which few strangers can
stand.
And this is,by the way,one of the reasons why England has not been
conouered for almost a thousand years.
But the Englishman never complains
about the weather, although it supplies the bulk of his conversation.
For
For him every dajr is a nice day and, if it does not rain, the day is a glo
rious one.
Sunny days in the old and the new country alike are celebrated
by mysterious ceremony which is called cricket.
People gather round a
,
lawn where there are white-clad figures watching three or four of their
fellows who run about and try to hit a ball with wooden instruments.
The English language is rich in words which are hard to remember. They
are written one way and pronounced in another.
On the whole it is more
■
useful to learn to write than to
THE
GREY . SQUIRREL
speak, for the' Englishman ex
-.I- ■Humbert Wolfe
presses his ideas by silence,the
spoken word is used only in case
The keeper on the
Like a small grey
of -emergency (this does not ap
coffee-pot,
_
other hand,
ply to ladies,of course). If he
sits the squirrel.
who shot him, is
is angry, the Englishman neither
a Christian, and
He is not
smashes the furniture nor does
he beat his wife. He Writes to
all he should be.
the Editor of his paper.
loves his enemies,
Kills by dozens
What does an enraged Aussie
which shows
trees, and eats
do? He smacks someone on the
the squirrel was not
his red-brown cousins , one of those.
chin or complains to his Trade
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tínion.
The Newspapers in England are very big., they serve to cover a
fireplace, so as to produce a draught.
If they catch fire,while the ccal
refuses to burn, the Englishman is annoyed and utters words commencing
with the letter "b".
But there are few fireplaces in Queensland homes.
Why then, are the newspapers hig here?
The space is required to get in
the full picture of the cricket field and of the photo-finish.
Bor six days out of seven the English enjoy more freedom than any
other people. "But on Sunday they must go to church and they must not
dance or sing in public, nor go to the cinema nor abuse their enemies.
They just stand in the streets and wait for something to happen but noth
ing ever happens on a Sunday.
And the same (in worse measure) is in
Queensland.
But the Auesies do not stand in the streets, they drive any
thing having two or more ?/heels to the seaside to do surfing and fishing.
And they do not wait for something to happen on a Sunday, because they
know if something would happen it would be the best in the world.
(Cont'd)
FLASHLIGHTS

FROM

CZECHOSLOVAKIA

STATS BANNER
in a speech broadcasted recently in Prague,
j
At a special meeting
the Prime Minister,-Mr.Zápotocký, made it a boast,
and in the presence
that he has recently recently received quite a nu m 
of several members
ber of anonymous letters containing insulrs and
of Government the
"fj 0 Q/"tjS «— w—•—
former
CSR Minister
As from January"!* 1952,the food rations in Czee
to
North
Korea,Mr.E.
choslovakia are being reduced.
The basic monthly
Hrsel,now Ambassador
ration for unemployed persons has been reduced by
to Eastern Germany
the following amounts: Sugar 2jlb, Butter
lb. fats
formally received
11b, meat 2|lb, bread 121b. pe? month. --one of the highest
The former Minister of Labour,Mr.Erban, whom
Korean orders, "The
Prague officially claimed to have dismissed for i n 
Order of State B a n 
capability, has been entrusted with a new task as
ner". His main task
Chairman of the •G-ovem e m e n t Commission to Safeguard
in Eastern Germany
Revenues.
--- The Communists in Prague have ordered
is the co-ordination
an enquiry to discover, if necessary by cross-questi of East German pro
oning, who is really reading their papers. The reason
duction and exports
is that ever increasing quantities of Comm.newspapers with the needs of
have been found in waste-paper collections,very often
the Korean front. ..
in the original wrappings in which they were posted.Mr.Hrsel was one of
in the mining area of Kladno all the political
C S R ’s delegates to
instructors have been suspended on the ground that the
the Paris meeting
miners are insufficiently indoctrinated. The instruc
of the U.N.
-pQj
tors must attend further courses in political educat
ion and have been replaced by new instructors.--The armored plate and gun departments of the Sko Would yo u kindly
da works employ some 35,000 skilled workers.—
take notice of
The former Bata-shoe factory in Slin has a daily
our new address'; |
output of 100,000 pairs of shoes, of which 40,000 mair
HLAS LOMOVA
ly army boots, are immediately exported to USSR.--4 Erin St.
The Government of CSR has passed a new decree on
YffiST RICHMONL
the use,distribution and storage of inflammable mate
Vic.
rials and explosives. It was caused by the mounting
number of acts of sabotage,
FCl/ver/CDHS
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CHANGES IN THE GOVERNMENT
'According to "Pravda"- one of the
The reorganization of the Czecho
USSB's most circulated newspapers,
slovak Government, carried out on
"Partizans in South Korea have form December 21, 1952, brought the fol
ed a Second Front". They are operat lowing changes.’
ing near Tchola, Konsan and TchunThe Chairman of the State Planning
chen, Soviet War Correspondents also Office, Dr.Dolansky, was appointed
report that four US regiments, one
Vice-Premier.
Canadian brigade and South Korean
The Minister for Chemical Industry,
police units reinforced by "Japanese Mr „pučili, was appointed Chairman
volunteers", are employed against
of the State Planning Office.
them. "The partizans", declares Prav The Deputy Minister for Chemical In
da, "have hampered the Allied autumn dustry was appointed Minister in
offensive and are constantly increas that Department.
ing their activities."
The Secretary of Crypto-Communist
People's Party, was appointed M i 
Partizans in South Korea are b e 
nister of Transport.
lieved to be under the Command of
The death of the Communist collabo
Soviet General Osmolov, who was in
charge of partizan activities during rator, Minister of Transport, A.Petr,
the Slovak uprising against the Ger served as a pretext for the reorga
mans in 1944«
The organization and nization of the Government. The of
fice of Vice-Premier, previously
the operations during that period
were in the hands of Czechoslovak
held by General Svoboda and M r „Sláns
officers.
Some of these men who
. ký, has often been a sign of demotion
survived with their troops the dif and disgrace - but only the future
ficult winter in the mountains are
may show whether it will be so in
now struggling as refugees in the
the case of Dr.Dolansky.
.’West, often employed as servants or There were, in the Czechoslovak Com
farmhands.
They could provide in
munist Party two factions, both e
valuable services to the Allied
qually faithful to Moscow 1 those of
cause,
President
Gottwald and former Gene
FCI
ral Secretary Slansky.
The present Vice Premier, Dr.Dolansky
■
LIBERATED FARMERS
played an important part in the a t 
It is officially stated that
tack against Slansky, who was made
"farmers and members of collective
Vice Premier and then finally arrest
farm groups, members of their fami ed, charged with high-treason.Thirtylies and those working on public
five hundred lesser "traitors" were
property for wages" will receive
arrested at the same time. It is
clothing coupons only v</hen their
quite possible that Slansky had some
delivery quotas have been ful
time before his arrest ‘00 make arran
filled.
The period in which 1951
gements to seal the doom of Dr.Do
delivery quotas should b‘
e met has
lansky with some disclosures fatal to
been extended to the end of January
him. There is also the possibility
1952, so that the farmers can qua
that President Gottwald feels that he
lify for clothing coupons.
Class
does not need the brain of Dr.Dolans
discrimination has now been extend
ky any more. Nothing is impossible
ed to the field of clothing.
in a group where mutual self-de
struction is normal practice.
CD'r"
FCI.
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DOPISY ČTENÁŘu' - l e t t e r s TO THE e d i t o r

LISTÁRNA
mmmmmrom.mmrn

.

O.
H..Stanm.:Pokrač.došlo
v por., stále výborné.—
P.
R . ,Ulv.: Vzkaz REE.nech
te. po napsání potvrdit
nejbližší č s .organisaci,
t .j .0 s .n á r .sdružením v
Hobartu.-- M.M, ,Geel.‘
.Ces
tující "Vlaku svob."jsou
již opravdu v Americe,po
kud proti nim nebylo námi
tek. Na mimoř.rychlost ve
vyř.reagov,jsme též v ang.
části 6.10/1 H D / '
“'People
We Left Behind'1/ — J.S.,_
Sydney‘
.Rozsah angl.části
HD. je1 předepsán licencí.
Na N.Z.jsou předpisy od
D á sa omakáva t , že v případe útoku na tuto zem,
lišné .— K.M. ,Adel. :Díky
bude nám alebo urýchlene udelené obcianstvo,aby
za adresy a za slíb.urgensme mohli byí zariadení do brannéj moci, alebo ■
ci neplatících čtenářů.
stane sa to i bez obcianstva podle amerického
— Prosíme čtenáře, aby^
vzoru, kde jednoročný trvalý pobyt zavázuje k
prominuli, že někdy není
brannéj službě.Internováni© by snad hrozilo len
možno vyřídit včas dopisy,
tým, ktorí by sa vyhýbali službě, ýdalo^by y
je-li třeba delší odpově
logické a samozřejmé, že politicky utečenec čude
di zvláštním listem,Všech
prvý v radě bojovníkov proti bolsevismu. J?r ®co
ny vyřizujeme postupně.
inác utiekol?
H.S.,Sydney
R© ČL*
K PODPOŘE RODINY' TRAGICKY
Skončil jsem kontrakt, ale pracuji dále v lese^
zesnulého Jana Kouřila
jako dříve. Spím ve stanu, cely týden jsem pryč
zaslali prostředn. H,p. :
od rodiny. M. není tak velké město, abycipsi
^
L.D.jMelb. £■ l/-/~ a Cs.
mohl najít druhé zaměstnání. Je tu o prací nyní
nár.sdružení "Pravda vít."
nouze a i dosti lidí nezaměstnaných. G.T.,
v Sydney & 5/-/-. Os.klub
Prohlašuji, že s dotyčným p.Moravcem, který J e l
v Quaenslandu oznámil,ze
do CSR nemáme nic společného, kromě toho jména.
zřídil zvi.fond, z které- 1
Můj manžel je V J .Moravec, Ing.
,
ho bude vyplácena postir*
J
u
B.Moravcova,Sydney
žené rodině' pravidelná
podpora. Adresa rodiny:
Nejsem totožný se značkou d r .S.,M e lbom?ne,kterou
bvla v 1.č.II.roč.Vašeho listu podepsana noticka Mrs.M. Kouřilová, c/- St.
Peter's College, Indoo' n v í š i s t i c k é tendenci Hlasu domova.
o kleroiasisríc
D r .1.Stískal,Melbourne roopilly Rd., Indooroonil l y ,Brisbane, Q,1D.
K Vašemu článku v Hlasu domova o přijeti CML. v
x
HD
w
Melbourne p.arcibiskupem MSGR.D.Mannixem^pozna
- OZNÁMÍTE-LI N ÁM YGAB ZMĚ
mená vám, že týž arcibiskup ve svém kázáni pri bo N U SVÉ ADRESY, DOJDE VÁM
hoslužbě, objednané Slováky^v Melbourne u příle
I VČAS NÁŠ LIST. PŘED žitosti pribinových oslav, řekl, ze^postaveni^a
P L A M Ě SNAD VYROVNÁNO
osu4 Slováků v Československu je tyz
MÁTE-?
' Adm.
Britanii!?
’
V S/II.čísle podáváte zprávu o zatčení div.gen.
Hrušky. Dodnes nevím, co bylo v naši emigraci
napsáno o "Kutlvašrově akci".Není snad také jas
no" kdo zradil přípravu povstání. Jsou^dve verse:
1 -oluk.Hruška / v r.1948 vystupoval jiz jako
Hruška,nikoliv Birnbaum/, 2 .pplk.Josef Hruška,po
pravený 24.V . 1949 na Pankráci. Vím, ze ta^o zá 
ležitost není dnes aktuelní, ale myslím, ze by
naši emigraci zajímaly některé podrobnosti, neb
šlo o akci vojenskou. Jméno gen.Kutlvasra bylo
jen figurou. On sám prohlásily při procesu na
Pankráci, že o akci mnoho neví, ze vsak byi svol
ný, aby bylo použito jeho jména, Súcastnil^se jen
mála porad t.zv.vedení. Jsou-li nějaké blizsi in
formace, prosím, sdělte.
X , ,Sydney
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Dovolujeme si upozornit! krajany na dílnu lidového umění v Bathur-stu
D Ř E V O - T E X T I L - S K L O

.

Kasety,rámečky,kapličky, podnosy., psací soupravy,dopisní nože,dětské hračky
kolébky,pokoj íčky s nábytkem,veškeré upomínkové předměty a dárky k© všem
příležitostem. Malujeme
č e s k ý, v a 1 a š s k ý a j . s v é r á z
Dodáváme poštou v ‘malém i velkém.
Geny mírné.
Pište česky.
1. Ř E H A, Herford Lane, KELSO- B A T H

L Y G 0 N
v
české řeznictví a uzenářství,
364 Lygon S t . ,North Carlton
Tel.FJ 5039

PŘI NÁVŠTĚVĚ GEELONGU
nezapomeňte navštívit
ČS.KLUB A RESTAURACI
87 Little Malop St.,
GEELONG, VIO. ‘

Nízké ceny a prvotřídní jakost.
Spojení z City:Autobusem z Flinders
St.a z Russell St.,nebo elektrikou
č.l a 15 /jízdné za 4 &/

Dobře se o Vás postará
Honza Novák

Dovolujeme si upozornili krajany na
náš optický závod v Melbourne-City:

ČESKÉ K N I H Y ,
• •
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy-slovníky učebnice a jiné knihy^ve
všech světových jazycích
dodá nebo objedná:

" 0 J? T 0 n
The Continental Optical Service,
430 Bouřke S t .,Melbourne, Vic.
Tel. MU 4093

E,F,G,-English & Foreign Bookshop,
28 Martin Place,S y dney,N S W .
nebo
A.M.P.,Lane off Edward St., ■
Brisbane, Q J D .
Vyžádejte si náš seznam knih.
Použijte naší Lay-By služby.

U A.-S T, NSW.

Zkušený optik s mnohaletou praxí v
Evropě zhotoví Vám všechny druhy
brýlí,včetně brýlí slunečních, a
provede potřebné opravy.
■

Otevř,denně do 17.30, v sob.do 12.
Mluvte česky.

PRODÁM nový dřevěný dům v Pascoe Vale /Melb./, b místn. Informace pod.á j.
- .-j.Nechátal, 468 Bridge E d , ,Richmond, tel. LA 1341
^
1
PR ÓDÁM motocykl z n .-Indian" 500 com velmi Zachovalý za I 55/-/- hotově.
' . Nab.do a . t .1. pod zn. :'1942!:
• i
BEZDĚTNÍ manželé hledají byt v M e lbourne .Nab,p.zn.

"S kuchyníi7_do.a.t.l|

PŘÁTELÉ HLEDALí: Dagmar Něméčkovou-Vybulkovou, Zdeňka Giintnera /dop.v red./
L.Řehoře, Jaroslava Veselého z Kounice, V.Ortha a Ladislava Vítka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo po nich pátrá. Tazatelům
přímo adresy ne sdělujeme.
.
.
HD.
"HLAS DOMOVA- vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas
domova, 4 Erin St., W.Richmond, E.l, Vic.- Předplatné.: na rok sh 37/-,
na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sh 10/-, jednotlivý výtisk sh 1/6

