HLAS DOM OVA
Registered at the G.P.O. Melbourne for transmission by post as a periodical

Ročník II,

Melbourne, 17 ..března 1952,

Číslo 6

sident_Truman ~j r & o 5 iJfoor a i
Č E S K O S L O V E N S K O

B U D E

Z A S E

S V n ^ n n u ^

Zapadni^státníci. se už vůbec netají se svým cílem v dnešní stu
dené a vlažné válce. Naopak, stále důrazněji opakují, že mezináro
dni ovzduší nebude dýchatelné, dokud nezmizí komunistické režimy
nojan ve východoevropských státech, nýbrž i v Sovětském svazu Sa

mém.
"Hlas Ameriky"uvedl
nedávno do provozu no
vou mohutnou vysílačku,
která je sto paralysovat komunistické ruší
cí přístroje. Vysílačka
byla postavena na lodi
COURIER, takže bude m o 
ci měnit polohu podle
potřeby. V zahajovacím
projevu, opakovaném po
tom v téměř 50 cizích
jazycích, vybídl.presi
dent Truman porobený
lid SSSR, Číny a osta
tních komunistických
států, aby donutil své
vlády k opuštění mezi
národní i vnitřní poli
tiky agrese a teroru,
Poněvadž Truman dobře
ví, že v komunistickém
režimu nemůže lid půso
bit na svou vládu normáln ími d e mokr at i ckými
prostředky, 'je jeho pro
jev vlastně otevřenou
výzvou k odporu proti
rudým diktátorům a n a 
bídkou spojenectví se
svobodným světem.
•
^
příležitosti 35. ■
výročí Ruské revoluce
_
skupina prominent

ních Američanů pak do
konce prohlásila, že
osvobození Ruska se
blíží. Mezi podepsanými je také bývalý pre
sident Hoover, gen,day
a bývalý velvyslanec ■
v Moskvě admirál Kirk,
^Pro^nás je ovšem
nejzajímavější projev
presidenta Trumana k
našim krajanům v Am e 

rice v den výročí Úno
rového puče. Vzpomněl v
něm statečného odporu
našich studentů a ujis
til, že "Českoslovens
ko bude zase svobodné
a oo tak brzy, jak jen
bude možno,”
_^Závažnost tohoto u 
jištění lze si ověřit i
na jeho velikém ohlase
ve světovém tisku,
n.

H N Ě D Á
A
R U D Á
ooooooooooooooooooooooo
Josef Los
Dnes je takřka zhola
nenožné vzpomenout na
1 5 .březen 1939, aniž by
se vynořila'také vzpo
mínka na 2 5 .únor 1943.
Tehdy i onehdy jsme
ztratili svobodu, v o
bou př5.padech jaksi
suchou cestou a za r o 
zpačitého mlčení zatím
bezmocného' demokratic
kého světa.
■
Každý den po 2 5 .úno
ru přinesl další obdo
by: znova jsou naši vc
vlastí nuceni uctívat
” jednoho vůdce, jednu

říši a jednu stranu” ,
znova mají otrokářské
odbory, hospodářská di
ktatura stranických pre
látů zase buduje "ne
přemožitelnou armádu”
a národní bídu, civilisační rozmach se opět
specialisuje na stavby
koncentračních táborů,
tisk, kultura a církve
jsou i dnes' jen amplio/Pokr.na str.2/
Appriby D opt,of Innigr„
Canberra .Editor Pr.Vá
na, 4 Erin S t ,W.Richmond
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Hnědá _a^rudá_ /Dokrm/
ny státní propagandy, .
které stejně jako za v á 
lky - dokonce týmiž slo
vy - vytrubují nesmiři
telnou nenávist k "buržoasnímu Západu, plutokratičkým válečným štvá
čům z Wall-Streetu" a
nejnověji i k "židovs
kým kapitalistům".
Společných znalců je
tolik, že už se nám. n e 
zdá tak nehorázné, že
Hitler nazval své hnu
tí socialistickým a dě
lnickým,a že Mussolini
začínal jako marxisti
cký novinář. Rovněž už
nepřekvapí, že nedávný
sjezd zbytků - nebo zá
rodků,libo-li - fašis
tických stran ve Stock
holmu si dal heslo'"Ra
sisté celého světa,spo
jte se!” a že diktátor
Perón, obecně pokláda
ný za výlupek fašismu,
prohlašuje svou Argen
tinu za"dělnický stát"
a povoluje dovoz sovět
ských filmů,
.•
Nejde totiž o pouhou
podobnost, nýbrž o sho
du. Už André Gide po
znal, že "duch komuni
smu se neliší od duchu
fašismu", už socialis
ta Bevin prohlašoval
komunismus za extrémní
pravicovou reakci, už
exkomunista Koestler upozorřioval na totožnost
hnědého státního kapi
talismu s rudým-,A jest
liže někteří němečtí
kapitalisté Hitlerovi
pomáhali k moci, byl to
omyl stejně sebevražed
ný, jako když "růžová
dekáda" hledala, v Komu
nismu záruku kulturního
pokroku a svobody,
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DÍLO VELIKÉ A LIDSKÉ SPRAVEDLNOSTI
"Výsledný dojem /z knihy A.J.Vyšinského "Soud
ní řeči"/, kterému, myslím, neujde nikdo': krása,
jednota, ve které je spojen sovětský lid. Veřejný
žalobce zd e vshrnuje důkazy proti obžalovaným, ale
vyvažuje pečlivě jejich vinu, O b ž a l o v a n ý m i není
předmětem soudní procedury, jo to občan, který se
provinil a který nesmí pykat víc, než kolik je
třeba, aby společnost žila bezpečně a klidně. A
když se zamyslíte nad kterýmkoliv z oněch sovět
ských procesů: i nejpřísnější trest, i pokárání
nebo osvobození, vše je tu dokonale zdůvodněno,
není tu ani nadbytečná tvrdost, ani lehkovážná
shovívavost, zdo můžete sledovat dílo veliké a
lidské spravedlností,"
Václav Lacina
AUSTRÁLIE OMEZUJE DOVOZ
Čtyřiadvacet hodin poté, co ministerský před
seda Monzies varoval před blížící se hospodářs
kou křísí, oznámila Canberra jako první protio
patření snížení dovozu o 40 - 80
To se týká
i sterlingové oblasti a citelně je postižena ta
ké Anglie, Tento nutný krok znamená jistý obrat
v Menziesově protiinflační politice, poněvadž
znovu vyvolá nedostatek některého zboží - možná
i pracovních sil - a způsobí' nové stoupání cen.
PILOTI JEDNÉ AUSTRALSKÉ
peruti budou vysláni na
Střední Východ, kde bu
dou vybaveni anglickými
letadly.

VE VOLBÁCH DO ÚSTŘEDNÍ
ho výboru ocelářských
odborových organisací
/Ironworkers'’ Union/ by 
li komunisté poraženi.
+
Výbor bude nyní mít sil
S POSLEDNÍM KONTINGENTEM nou laboristickou větši
vojska pro Koreu odjel
nu.
podle oficiální správy
také jeden Čechoslovák.
ČS.FILM '"VSTANOU m V Í
Hr ’
bojovníci", natočený po
dle románu A. Zápotoc
PŘEDSEDA MEZINÁRODNÍ
kého, bude uveden na ko
banky Black přijel d©
munistickém "Mírovém ře_
Austrálie, aby projed
stivalu" v Sydney, Dele
nal novou půjčku. Ban
gace z Rudé Cíny nedo
ka půjčila Austrálii
v roce 1950 100,000,
stala povolení ko vstu
pu
do země,
000 dolarů,
H-

V SOUVISLOSTI S HOSPO
dářskou situací se za
se uvažuje o sníženi /při stšhovalecké kvóty.

H*

PLÁNY N A ZŘÍZENÍ TELEvi-sní vysílačky byly
pro neutěšenou hospodář
skou situaci odloženy»
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SSSR ZASLAL ZÁPADU NOTU,
v níž urguje brzké uzavře
První takty předehry k listopadovým volbám - ní mírové smlouvy s Němec
nového amerického presidenta se odehrály v ok kem. Nota je na oko velmi
smířlivá vůči Německu, na
rese New Hampshire, kde členové-republikánské
vrhuje
na příklad sjedno
i demokratické strany volili své delegáty pro
cení
země,
urychlený od
celostátní konference, na nichž' budou definitichod okupačních posádek a
vně^určeni kandidáti obou stran. Kromě toho o
značili voliči na hlasovacím lístku svého oblí dokonce i' vytvoření němec
ké armády, není to však
beného kandidáta; v torn však byl jejich hlas
nic jiného než ještě' jede:
jen informativní a pro delegáty nezávazný. Vel
ký význam ovšem má jako konkrétní průzkum míně pokus o zhatění západních
plánů na evropskou obranu
ní voličstva.
Kdyby SSSR opravdu záleže
Z republikánských uchazečů o kandidaturu
lo na dohodě se Západem^
vyhrál generál Eisenhower- nad senátorem Taftem,
mohl svou dobrou vůli uz
/třebaže je stále v Evropě a sám do kampaně do
dávno projevit ve vleklém
sud nezasáhl/, u demokratů senátor Estes Kefaupřípadě dosud neuzavřené
er nad- presidentem Trumanem,
.
.mírové smlouvy s Rakous
_ Tato "vyřazovací kolai; budou postupně v rů
kem. Ostatně nový sovětslr
zných oblastech Států, v červenci pak takto
rozpočet /24 /• na zbrojen:
zvolení delegáti obou stran vyberou definitivní
přímo a několikanásobně
kandidáty. ...
víc zakukleně pod jinými
Z jmenovaných čtyř má každý svůj trumf v
položkami/ je výmluvným
rukáv-č: Taft slibuje radikální micarthurovský
dokladem generálního zero
postup na Dálném Východě'. Eisenhower má. nesmír . ->
J & Í-1 •
nou popularitu z války a nám je zvlášt-sympati
+
cký svým zájmem o evropské bojiště, Trumanovi
ZÁPADNÍ -MOCNOSTI OMEZILY
je nakloněno dělnictvo a barevné obyvatelstvo,
pohyb sovětských diploma
Kéfaůer je muž budoucnosti, jenž na sebe upo
tů na 25 mil od. jejich pů
zornil v různých vyšetřovacích výborech senátu.
sobiště. Je to odveta za
Na konečné vyhlídky každého z nich bude
nedávná podobná' opatření
mít ovšem rozhodující vliv příští vývoj meziná
sovětská.
rodní situace. Tak na příklad nejistá situace
,
+
na Koreji, kde Spojenci po bezmála devíti ne š i 
'ANGLICKÁ VLÁDA. PŘEDLOŽILA
cích marného jednání o příměří ztratili všecky
parlamentu nový, velmi př:
perně vydobyté výhody a musejí si nechat líbit,
sný rozpočet., Při. této př:
obvinění , že rozsévají v rudém zázemí bakterie
ležitosti Bevanova levico
nakažlivých chorob,- To je velký handicap pro
vá labouristická skupina
Trumana a voda na Taftův mlýn.Stejně tak Eisen /celkem 57 poslanců/ ote
hower ovy naděje visí na vlásku ožehavé evrops
vřeně vystoupila proti v e 
ké situace. Nedávná vážná francouzská vládní
dení vlastní strany a hla
krise byla sice prozatím zažehnána utvořením
sovala proti navrhovaným
vlády konsorvativníhc politika Pinaye /zásluvýdajům na obranu.
hou některých gaullistlckých poslanců, kteří
+
neposlechli vedení strany a hlasovali pro/,NOVÁ EGYPTSKÁ VLÁDA, JEJŽ:
mnohá úskalí však ještě čekají na cestě k pra předsedou je Ahmed Nagib
ktickému zrodu opravdové evropské spolupráce
Hilaly Paša, postavila př:
a vybudování sxsolehlivé společné armády, '
soud protibritské teroris~
J.L.
PŘED PRESIDENTSIlÍMI VOLBAMI V USA
nnimnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Reportáž z Prahy

C I Z I N E C

SE

Letadlo Čs. Aerolonií, které
obstarává spojení Vídně s Prahou,lé
tá jednou týdne, I tak to není zlatý
důl. Nasednou dva, tři cestující, '
kteří mají povolení k návštěvě ČSR.
Málokdy se stane, že Dakotou letí
někdo', kdo má ůFolení ke vstupu na
Západ, Obchodního zástupce, který
letivdo Prahy k poradám, vítají na
ruzyňském letišti dva páni. leden je
z ministerstva zahraničního obchodu,
ten druhý z ministerstva vnitra.

VRACÍ

depsala smlouvy, které mám v aktovce.
' Praha, jak ji znám z dřívějška,
zmizela. Hradčany jsou sice stále na
svém místě, ale všechno se zdá stra
šně vybledlé a unavené. Nejvíc tváře
lid í .
leden_z__od souzených

^Vrátila se válečná móda ženských
šátků.. Klobouky z ulic skoro zmizely.
Před potravinovými obchody stojí sá
hodlouhé fronty. "Volný trh ?",ptám
se taxikáře. :,Stojí na příděl", říká
Jídelna y_Alcronu
,
úsečně a stahuje se znova do nedůvě
■
Ukazuji pověřovací listiny."Má řivého mlčení.
te povolení k sedmidennímu pobytu v
Volný trh už skoro zmizel. Není
Praze. Lhůta nemůže být prodloužena. komu prodávat, vysvětluje jeden z m á 
Ani se o to nepokoušejte, bylo by to la lidí, který se odvážil'mluvit se
mnou otevřeně. Chce vědět, co se dě
zbytečné", říká ten z ministerstva
vnitra. Zmiňuji se,' že mám objednaný je na Západě. "Kdy bude válka ?", je
pokoj v Ambassadoru. "Sorry, všich jedna jz prvních otázek. Říká, že vět
ni návštěvníci ze Západu bydlí v Al- šina Čechoslováků nevidí ■jiného vý
chodiska. Mají strach z války a bo
cronu." Jedu tedy do Alcronu.
Jídelna v hotelu je skličující.. jí se ozbrojení Němců, ale přesto vi
Nikdo nemluví, číšníci obsluhují ja dí ve válce vysvobození. Říkám, že
ko automaty. Kterýpak z nich je asi válka je hrozná věc. "’Sorry, ale to
udavač ? Telefonuji známému. "Odkud mu vy nemůžete rozumět. Všechno je
lepší než tohle,"
voláte ?" - "2 Alcronu", říkám. Ptám se, proč jsou lidé tak ne"Nemám čas, zavolám později!" Nikdy
,
n
edůvěřiví.
"Jste cizinec, co si o
v životě mi nikdo tak rychle nebouchl
telefonem. Y Praze je veřejným ta
vás maj í vmyslit, když máte povolený
jemstvím, že všechny hovory z Alcro pobyt v Československu ?" Je mi div
né, že se mnou tak otevřeně mluví.
nu se odposlouchávají o
Krčí rameny a usmívá se resignovaně:
Sorryi_nemáte povolení
"Jsem na indexu, zavřou mě stejně
K obchodním jednáním mě dopro dřív nebo později."
vázejí dva zástupci znárodněného
Pr a žský_ve čeř
průmyslu. Skleněnou stanou konferen
M á m reservovaný stůl v jednom
ční síně poznávám známého z dřívěj
nočním podniku. Ale mám'takový'pocit
ška. Idu za ním, ale jeden z mých
průvodců mě zastaví. "Sorry, ale' ne stísněnosti, pocit viny, že já, ob
čan jiného světa, vůbec v Praze jsem,
máte povolení mluvit s tím pánem."
Napadá mě, že jsem se nesetkal s n i  a tak sedím večer doma. Ulice pode
mnou jsou mrtvé. Lidé chodí stále je
kým, koho bych znal z obchodní ko
respondence nebo jednání. Nunny, ale ště slušně oblečeni, ale to bylo i
nemohl bych říci, zdali existuje ne  tehdy, když jsem prvně' přijel z vy/Pokr. na str. 5/
bo vůbec existovala osoba, která po-
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V názorech o pravém smyslu dosud' ne skončených hromadných čistek v Če
skoslovensku je výběr_opravdu bohatý. Katolický novinář S. Ghelíand n a 
příklad ve svých bruselských Rozpravách tvrdí,vžc jde jen o přípravy k
oficiálnímu připojení CSR k Sovětskému svazu. Čistky prý mají odstranit
všechny, kteří mají příliš inteligence a ctižádosti, než aby byli poslu
šnými a pokornými biřici moskevského carstva.
.
Podle rozhovoru zpravodaje ame- prý dost silný na to, aby udržel Morické^agentury United Press s nejme- skvu v šachu, United‘Press k tomu
nováným bývalým čs. vládním úřední- dodává, že podle posledních zpráv
.kem lze zaá v nejbližší době očeká- ze sovětského světa se Moskva zouřavat' odklon pražského režimu od Mos- le snaží dostat pražský komunistiokvy. Čtrnáct dní před zatčením Slá- ký aparát pod kontrolu.
nského a společníků prý Gottwald ta- Všechny nřednovšdi tohoto druhu je
jnš poslal do Rakouska agenty, aby
nutno brát s'reservou. Názor politicky
vyšetřili, co by Západ dal za příexponovaného novináře může -být ovlivpadný titovský puč, Gottwald sám je nšn politicky,jako UP diplomaticky.-j
.
ROZSUDEK SMRTI
Státní soud v Praze -vynesl rozsudek
smrti nad Pavlem Babíkem,dopadeným
minulého roku v Č S R , Je zajímavé,že
při soudním řízení byl Babík obviněn
z členství v Evropské armádě, kde
prý měl hodnost poručíka.Je to první
případ, kdy člen Evropské armády
byl odsouzen soudem země, která není
členem Severoatlantického paktu. FCI

Hejnice u Liberce, Nový Jičín, Moravce
u Tišnova, Želiv, Nová Říše,Plumlov u
Prostějova /převýchova seminaristů/.
Ve vězeňské nemocnici nejmenovaného
tábora v e .Vysokých Tatrách je prý o 
šetřován madarský kardinál, Mindszenty.

SOUPIS PSACÍCH STROJI!)
Ministerstvo národní bezpečnosti nad
řídilo bezpečnostním úřadům--v Praze,
aby pořídily seznamy soukromých m a 
TEP PRO DUCHOVNÍ
jitelů psacích a rozmnožovacích stro
Pro význačné kněze, vězněné režimem, jů. Soupis se provádí dům od domu.Má
jsou nyní zřizovány zvláštní pracovní se tím zamezit výrobě protikomunistic
tábory. V únoru t.r. byly takovéto
kých letáků a psaní výhružných dopisů
tábory v Králíkách /kde byl do nedávpředstavitelům dnešního rpžimu. RIC
ná internován dr.Jan Šrámek a P.Hála/
STÁTNÍ OBČANSTVÍ NĚMCŮM
v
Němečtí dělníci, kteří zbyli v ČSR,
CIZINEC SE'VRACÍ /Pokr./
byli vyzváni, aby si podali žádost u
■bombardovaného Londýna, Londýna ko ONV za vrácení čs.státního občanství.
žených límců a záplatovaných rukávů, Občanství se nevrací bývalým tovární
Civím v hotelovém pokoji a po uli
kům, statkářům a příslušníkům svobod
cích jezdí jen vládní Tatraplány ů- ných povolání, i když dnes konají ma~
ředních představitelů. Kdepak je bý nuelní práce. Pokud noví občané pod
valá Praha.
•
léhají vojenské povinnosti, jsou ihned
Dali mi sedm dní. Odjel jsem po povoláváni k odvodu a nastupují prečtyřech a zdálo se mi, že to byla
senční službu.Kdo výzvě k podání žá
věčnost. A až do posledního okamži dosti nevyhověl, byl policejně před
ku jsem já, občan Západního státu,
veden. Němci pracují ponejvíce v to
si nebyl tak zcela j.ist, jestli od várnách, zejména jako textilní odbor
jedu vůbec.
V.M.níci .
ISRPE

-
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ČESKOSLOVENSKO TE ZKRATCE
OATIS S W D Č Í
.
Pro hospodářskou sabotáž na liberec
V procesu. se spolupracovníky americ
kých jatkách bylí odsouzení E.Růžkovás kého; zástupce Associated. Press,VAN.
J.Novák, J.Borš a J ,Ort k několikale Oalise; byl vynesen jeden rozsudek
tému žaláři a peněžitým trestům. — Or- smrti .a několik trastu žalářo od 15
ganisováním -náboru dobrovolníků pro
do 15 l e t „Jména odsouzených, mezi
Koreu je pověřen ministr státní kontro™ •nimiž jsou i ž e n y , nejsou zatím zná
ly Jan Harus. Nábor provádějí přímo
ma* Oatis sám svědci! proti svým bý 
sekretariáty KSČ, nikoliv vojenské
valým .spolupracovníkům. B e r loká- m i 
velitelství.— Na sjezdu vědeckých'.nisterstvo zahraničí dosud rozsudky
pracovníků v Brně promluvili;profeso nekomentovalo,
AÁP
ři Bartuška,Kunděra,Závodský,Zaplehal,
Backovský,Vyčichlo,Harna,Staněk a Špa m š e o b e c n í súpis h o s p o d á ř ů zyxsaAT
lek. Hlavní referát měl ministr infor Povereníctvo po d ohospodárštva v spo
maci Václav Kopecký na thema: Očista
lupráci so Slovenským plánovacím li
čs.vědyk -- Státním soudem v Praze
ra dom zavádza novu evidenciu hospo
byli odsouzeni k smrti dva vesničtí
dářských zvierat, a to koní, hovadboháči'1 z Voticka, Erant .Slepička a
zieho dobytka, ošípaných, oviec,koz
A.Jaroš. Na doživotí odsouzen Václav
a hydiny, Všeobecný stipis sa uslraIíiršner, Jar .Duben na 23 let a Josef
točnil vprostřednic tvore, ludové j sprá
Herda na 20^let.-- E . C „Welsskópf,vel vy v dňoch s 9 ,- 5 0 .decembra 1951,
vyslanec v Číně, náhle zmizel a byl
RIG
vystřídán místopředsedou parlamentu
ČISTKA MEZI EVANGELÍKY
F-.Komzalou.— Škodovka /nyní Leninovy
3 podnětu Státního úřadu pro věcí
církevní byli s okamžitou platností
závody/ zvýši v roce.1952 výrobu děl
a- tanků o 33 ý
— V Písku vypukl.po propuštěni tito profesoři Komenského
žár v muničním skladišti, při němž by evangelické fakulty bohoslovecké- v
lo zničeno velké množství materiálu.
Praze: dr K, Jankovéc, dr B.Šretrová,
Nastalo velké vyšetřování pro sabotáž. dr B„Pospíšil. Propuštění prý zastá
— Novým vyslancem ve Švédsku je PhJVIr vali' reakcionářské názory. Místo nich
0 .Kli č k a .
Č SR zaplati1o Anglli jako by lí jmenováni d r „J ,A „Pellar a dr„K„
Hlaváček„Časopis evangelické fakulty
náhradu za vyvlastněný^britský maje
tek 29.000/- i-*-- Ve Zdáře n/S. se bu  "Theologia evangělica!; nebude jíž
dují velké železárny.-- Dávky potravin vycházet. Místo něj vyjde zvláštní
příloha "Křesťanské revue1,, kterou
na hrozen:' cukr 1 1/2 kg, chléb :5 kg,
mouka 7 kg,maso 1 l/4 kg,máslo 1/4 kg, rediguj e d r .J ,'LMír omáčka „
'
- T
RIG
sádlo 20 dkg,margarin 40 dkg,mléko
.
ú
/
.
SMRT"'
BEREGEL:
?
'
■
\
a
'
1/8 1, brambory 10 kg, 4 vejce. Důchod
Podle dosud nezaručené -přímé zprávy
cí a pensisté mají příděly snížené.—
zemřela po týdenní-vyšetřováci vazbě
V bývalých harrachovských dílnách na
umělecké tepané předměty .je nyní oprav na Pankráci divadelní a filmová he
rečka Jiřina;3těpničkov-á, Před něko
na traktorů,-- Civilní protiletecká
lika měsíci- byla dopadena se svým
obrana znovu zahájí cvičení,■?- Část
tříletým děckem při pokusu o útěk
university v Hradci Králové byla za
-■
HD
brána pro vojenské účely. Lékařská fa z 0 SR „
kulta byla změněna na Vojenskou lékař
■•
PLNIT AÍEB0 NEPLNIT, , ,
skou akademii.-- ČSR zakoupila 10 ná
?ú „./družstevníci/úapočali s adapta
kladních lodí, které sc opravuji ve
cí společného kravínu, proti kterému
Gdyni. Jsou prý určeny,pro obchod, s
vesničtí bohémi brojili„Zdroj jejich
Dálným východem..V Praze zemřeli:
příjmů byl ze živoč,výroby,kdy nejen
býv.baletní mistr brněnského divadla
1 .Váňa-Psota a pr o f .techniky Milouškovi č splnili dodávky,ale i prodávali.,.
Budou po zásluze potrestáni r
i„Rudé p r .
'
Č
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SPISOVATEL TANK HOVOŘÍ O MÍRU
ooooooooooooooooooooooooooooo
Venku za. okny se prohání listopadovýydé š £ . Drobounce mrholí, vlezlý
večer přiklapl na krajinu svou chladnou <SĚm, Pasinky ke staveni se v šeru
ztrácejí, jen v kalužinkách se ještě odrážejí poslední zhytky denního svě
tic. Balička Kejstříková si rozložila před sebou Vlastu, list čs.žen, a
důstojně ^zasedla ke čtení. Musí přece té chvilky využít, než přijde sna
cha z práce a děti ze cvičení o
Jemný papír zášustil v jejích
zmozolemých rukou, jak babička Mejstřiková se zalíbením shlédla na pr
vní stránce pěkné vyvedený obraz '
!:Immile jle Mamě do ve, vedoucí zvena
Bagirova kolchozu v Azerbojdžanské
republicej která byla za svou vyni
kající práci vyznamenána čestným ti
tulem Hrdinky socialistické práce".
Pěkná, řekla si babička a obrátila
list.
Obrázek dvou pánů v norských sve
třech, černé brejličky jako v Krko
noších a pod tím nápis: "Co by v Anorice nebylo možné: spokojené vzez
ření pracujících", A babička se sr
dečně usmívala bezzubým úsměvem,
když viděla, jak "v dětském domově
v Iíišiněvě si děti pochutnávají na
čerstvém ovoci", a jak je pozorují
"karlínští pionýři, známí akcí Šetřte chlebem". To je svět, kam až /se
ty děti dneska podívají, divila se
sivá stařenka,
_ Ale hned se zakabonila: "K vále
čným štváčům na druhém břehu Atlan
tiku nedolehl hlas úderníka ze Ško 
dovky, který říká: "Teď budu ještě
pevněji svírat své automatické kla
divo! "-"Nevšimli si závazku tesař
ské party v Kunčicích, která se roz
hodla" zvýšit svůj výkon na .350
neřádi, uplivla si babička Mejstři
ková, ale rozveselila se, protože
hned na další straně se dočetla, že
"spisovatel Maxim Tank hovoří o ml-'
ru k pracujícím ostravského revíru".
Z článku o rničurinské metodě ji
hlavně zaujala zmínka o "142-letém
kolchozníku Machmudovi Ejvarovi v
Lerickém okrese Azerbejdžanské SSR,

který má 118 synů, dcer, vnuků, pra
vnuku a prapravnuků a je vedoucím
brigády, která již dva roky drží če
stnou^ standardu socialistického sou
těžení". Babičku Mejstřikovou to sko
ro ^zamrzelo, když si vzpomněla na
svých skrovných šest vnoučat, ale
pak ji napadlo, že to je asi tou mičurinskou metodou.
A už s další strany vyjukla na
babičku milá tvář ministra informací
•Václava Kopeckého, skloněná "nad
plastickou mapou velkých staveb ko 
munismu", jakož i šikmá očka "I.Iussulam Saidové, krásného, hrdého dítěte
druhé třídy národní školy tadžického
národa, který Velká říjnová revóluce
osvobodila z tisícileté poroby” .
Však potom jako když ji hrom uhodr: "Největší zločin dvacátého sto
letí! Zadržte loď Seven! Anglická'
■loď veze tisíc korejských zajatců,
na nichž budou v USA dělány pokusy
s účinky atomové energie!!" Dole ji
byl rozmazaný obrázek, který předsta
vovaly jak "tanečník kmene Bambara
při sólovém tanci vyjadřuje vůli čer
nošského lidu po svobodě” . Stařence
Mejstřikové se' drobet ulevilo a ob
rátila stránku.
( H e l e , tak paní Radomeřská zase
píše, pomyslela si s ulehčením, na 
bob ráda čítala svazečky Červené kni
hovny: "Když se přítorní úplně utiši
li, Vasilij zahájil schůzi: "Soudru
zi,” řekl. "’Jaro je na- prahu, ale já
nemluvím o tom- jaru, co je tam za o
kny, já mluvím o tom jaru, které jde
do našeho kolchozu odtud, z tohoto
novinového listu." ■‘•"Promluv, Voloďo,
/Pokr. na str. 8/
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zašeptala tiše Naaežda, a její chr
pové oci zářily potlačeným vzruše
ním. "Promluvím17, pravil pevně Voloňa a pohlédl něžně na Naděždu. Vstal
a pokročil viDřed. Proudy slunečního
světla ho udeřily do tváře, ale on
neustoupil, jen přimhouřil sluncem
pozlacené světlé řasy", a babička
Mejstřiková si zálibně poslaskla.Ne
tušila, ne paní P ač ono i ski už. dávno
nepíše, ale že to je román,_poctěný
Stalinovou cenou.
Babička věděla, že chvíle odde
chu je u konce, dětí už halasily
před vrá.tky, když ještě v letu pře
létla řádky Domácí poradny. Pominu
la zcela vyhlášku ministerstva výži
vy o dalším snížení přídělů á její
stařecké oči jen v rychlosti polas
kaly odstaveček receptů: "Pečeme-li
zajíce v celku, jen v páteři nasek
nutého, snadno se nám zhroutí při
pečení, předejdete tomu, jestliže
do páteře vstrčíte pletací drát...
Bažanta nejlépe upečeme, obložíme li ho na prsíčkách plátky slaniny,
kterou k trupu přivážeme
Nestačila se už ani podívat na
poslední stránku, kde "před portré
tem Květy Kačerové rozprávějí úder
nice s předsedou závodní rady 0
zvětšování produktivity práce” „^Plá
tky slaniny, bažant, pletací drát...
V jejích chvějících se rukou zašustily hebké stránky Vlasty. A potom
babička Mejstřiková zádumčivé splá
chla.
lan
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TĚLOCVIČNÁ JSDNOTA SOKOL V PERTHJ
- k o n a l a 3 .řádnou valnou hromadu 19,1.
a zvolila starostou b r .ing.J.Wilua
- po letních prázdninách zahájila dne
22.2V- opět pravidelná cvičeni v tě locvičně' ••• Perthské chlapecké školy a
dne 23.2. sokolské besídky v sále YW
CA na St.G-eorge's T e e . Pro čekatele
zahájila ideovou školu přednáškou ná 
čelníka br„Marka o Tyršově tělocvičné
soustavě,
- vzpomněla výročí narozenin TG-M dne
15.3. večerem s programem v sále YWCA,
- pořádá výlety k jezeru Chidlow,
které se stále teší velké pozornosti
- uvažuje o založení odbočky v A l b a n y ,
- musí se rozloučit s úspěšným hockeyovým odborem.Jediný lední stadion v .
perthu se zavírá asi na trvalo,
- nová adresa Jednoty: Těl„jednota .
Sokol v Perthu, c/- Lilly Wildová:, '
35 Martin A v e .,Ne d lands, Perth, W.A.
'
Sokol Perth,of,
ČS,. NÁR „SDRUŽENÍ ”PRAVDA ^VÍTĚZ 1 v
Sydney -- konalo 29.2. řádnou valnou
hromadu a na příští období zvolilo
předsedou ing Tomáše Jílka,místopř.;
ingVlad.Graňce a jednatelem ing Mír.
Doležala, 21 Robertson place, Wat sons
Bay,Sydney, NSW,
■
,
- uspořádalo vzpomínkovou oslavu vý
ročí narozenin TGM dne- 15.3. v St'.James
- připravuje na pátek 4 „dubna tůr.
”Společenský taneční večer” v sále
Paddington Town Hall,
D.

ČS „KLUB V QUEENSLANDU KONAL 3 „RÁDNOU
valnou Hromadu dne 34.2», na kteréI ^
byli zvoleni: předsedou dr „L.Rozbořil,
V MINULEM MĚSÍCI VYDAL CS .KLUB V QUEEN S- jednateli Lan Tuček a L.Vráblúk,
-ookl. V .Novák, refer.organ. L .Driml.
landu anglický bulletin pod názvem
soč»DP.A.Hrdina, kult,M.Trňáček,záb.
"Erankly. Speaking%který* se ^zabývá
několika problémy Čechoslováků v Aus O.Lursík. Veškerou poštu»,adresujte na:
trálii. Jo to velmi vhodný přínos pro Lan Tuček, 132 Shervood^Tóowong, QXD.
0 s .pbub v-•3 ID ,o f .
náš zdejší exilovýsivot.
HD.
ČS „ŽIDÉ ZE SYDNEY VZPOMNĚLI 9 .BŘEZNA fis .-NÁRODNÍ SDRUŽENI VE V I C T O R U K0~
nalo 15.5. mimořádnou valnou hromadu,
3.000 krajanů, umučených právě před
které, byla v mnohém pokračováním: néosmi léty. Tehdy se' v předvečer 7.3.
-dávno
konané valné hromady řádné„konala tajně v německém koncentr,tabo
Za
delegáty
do Ústř.čs.dem.org.byli
ře oslava narozenin TG-M,která měla po
zvoleni:
Vondruška,dr.Slávoj,
Volný,
prozrazení tak hrozné následky,
,
-sv«
J „ G . ,Sydney 0 e rmák a V á ň a „
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VKUSNÉ POZVÁNKY S OBRAZEM TGM I VÝZDOBA
SPORT DOMA. I V CIZINĚ
sálu v Independent Building slibovaly
více, než bylo předvedeno na “Večeru
K.W» — ČSR V vOSLO ČTVRTÉ. Mladé čs.
TGM", který pořádala Tělocvičná jedno hocke-yové mužstvo Rylo jedním z nej
ta Sokol y Melbourne dne 7.3, Byly před - větších překvapení zimních olym
neseny výňatky z Čapkových "Hovorů",
pijských her v Oslo. Porazilo^Polsko
doplněné zpěvem a recitaci,
sv 8:2,vNorska 6:0, Německo 6:1,Švédsko
4:0,Švy carsko 8:3,Finsko 1 1 : 2 a USA
CML V MELBOURNE USPOŘÁDALA 3 SBÍRKY,
6:3 v zápase, který přinesl více pra
první byla věnována čsadětem v uprch nic než hockeye. Naproti tomu bylo
lických táborech a druhá-na umožnění ■ poraženo Kanadou 1:4- a v opakovaném
studia čs.bohoslovců v exilu. Sbírka >"zápase sev švédském 3:5. -- proč byl
na bohoslovce se setkala s velkým p o  zápase opakován-není zatím zcela jas
chopením, poněvadž si exulanti uvědo né. Pražský ti-sk .o tom mluví jako o
mili důležitost výchovy kněžského do 7?sp or t ovn ím ča chr ářst v í ;•
’, ke kt e r ému
rostu pro budoucí práci ve vlasti,kde
došlo po dodatečném rozhodnutí soud
je nyní kněžský stav plánovitě likvi ců. Americký časopis Time tvrdí,že
do ván. Sbírka vynesla přes £ 17/-. OML důvodem opakování zápasu bylo neroz
hodné, utkání Kanada-USA 3:3,které poPRAVIDELNÉ VEČÍRKY PRO EMIGRANTY POŘÁ nulo, Američany se i. na 2.místo.Podle
dá Katolická i migrační kancelář spo našeho názoru výsledek zápasu Kanada
lu s Caroline Chisholm Guild každý
USA nemohl: mít vliv ani na počet bodů
druhý půtek v 8 h.večer v Cathedral
ani na brankový poměr ČSR a Švédská.
H a l l ,30 Brunswick S t .,Eitzroy,Melbour Sovětský tisk jde dokonce tak daleko,
ne .Na pr o gr amu tane c ,fiImy,z p ěv a td .
že označuje výsledek zápasu KanadaNa příštím večírku dne 21.března je % USA za předem smluvený. K případu se
j. na programu i vystoupení kouzelníka ještě vrátíme. Konečné pořadí tedy je
1,Kanada, 2.U S A , -5.švédsko, 4.CSR.
0.Jelínka. Vstup volný.Emigranti mají
zde možnost navázati styky s katol.AusAle i tak je to úspěch, který, uvě
tralany a získati cenné informace a
domíme -li si všechny ztráty, které v
často: i pomoc v řešení různých existen■poválečných létech čs,sport postihly,
čních problémů.
CUL zůstává asi v sportovní historií, oj-edinělý. Jarkovský,Švarc,Pokorný,
■Stovík,Tro ják ,a Stihor zahynuli při
JAKO DOSLOV K POLEMICE 0 VÝROKU MELhavarii letadla, :které je vezlo do
bourneského arcibiskupa dr.Mannixe
Londýna. Před tím byl ztracen Muller
uvádíme výňatek z jeho kázání, jak
po mrazu v Německu. Ur.Sláma,0.Zánám jej zaslal čtenář A . D .,Melbourne
/podle The Advocate/:
brodsky a Hajný jsou v exilu.Kono-.
"...v mnohém ohledu je vaše minulost
pásek,Roziňák,Bubník,Macelis a Čer
podobná minulosti mého milovaného ir vený jsou ve vězení.K tomu je nutno
ského lidu.Váš katolicismus má tisíci připočíst celou řadu dobrých hráčů,
leté trvání a během této doby zůstal
kteří nejsou stavěni z politických
váš lid vždy věrný Bohu,věrný nábožen důvodů /i kdysi i;spolehlivý” V.Záství svých otců a těsně spiat se Sva brodsky/. Práce Buckny, řetěz zim
tou stolicí v Římě.Můj irský lid,, m u  ních stadionů a smysl pro hockey
jsou důvody, že ČSR je v hockeyi . '
sel trpěti pro svou víru,snášel utisk
stále
ještě velmoc.
cizích vládců a byl pronásledován pro
■POSLEDNÍ.
ZPRÁVY: Ve finale anglického
své náb o ženst v í .Pře sto v š a k ,podobně -ja poháru
se
utká ve Wembley Arsenal s
ko slovenský lid, zachoval si své ná 
rodní tužby a svéráz a zůstal vždy
Newcastelem.— Cardal byl v Oslo 14.
v závodě na 50 lem. --V Praze porazilo
věrný katolické víře".
■
;
lid
Polsko ČSR v boxu 14:5.
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Canberra

THREE
L E T T E R S
W I T H O U T
A N Y
C O M M E E T
TO THE RIGHT HONOURABLE,
„
THE MINISTER POR ARMY,
Clayfield, August 1951.
B R I S B A S S.
Dear Sir,
:
I am a member of the Catholic Migration
Committee and my particular responsibilities are Czechoslovak political
refugees who are in Queensland, Prom conversations with many Czechs
I have arrived at the conclusion that many of them left their homeland
firstly because of the political regime and secondly so that they could
enlist in some army,of one of the members of the United Nations and
thus help to bring,about the liberation of their own country. You
m e n t i o n e d
in t h e
e v e n t
of w a r
w h e r e
R u ssia
w as
an e n e m y
the
C z e c h s
w o u l d
h a v e
to b e
c o n s i d e r e d
as R u s s i a n s . ,„.„. (The Czechs) are the
type of people that Australia needs in the coming struggle for survival
with the overpopulated East. They have suffered in many ways which,
thank Cod, Australians have not yet been called to endure and yet they
have come up fighting, which says much for their courage.......
Yours faithfully,
--- (signed) John C. MURPHY.
TO JOHN C.MURPHY, ESQ,,
CLAYPIELD, N.2.
Canberra, October 1951.
Dear Mr.Murphy,
I have examined fully the circumstances
which dictated the policy adopted in regard to the acceptance of non
British migrants into Australian Armed Services and I have to advise '
you that it will not be possible to vary that policy.
I hasten to as
sure you that this is no reflection whatsoever on the character or sta
tus of the individuals concerned.
In f a c t
I k n o w
you w i 11
a g r e e
that,
of a 11 t h e
E u r o p e a n
n a t i o n a l s
p r o b a b l y
n o n e
has
h i g h e r
s t a n d i n g
in the
e y e s
of A u s t r a l i a n s
t h a n
the C z e c h o s l o v a k s.... I would suggest to you that despite the disappointment of
these gentlemen there are very many ways o u t s i d e
the a r m e d
P o r o e s in v/hich they can serve to strengthen' Australia and thus,
quite directly, contribute to the eventual liberation of their country.
Yours sincerely,
(signed) Jos.FRANCIS
:
Minister for the Army.
TO THE RIGHT HONOURABLE?
THE MINISTER POR ARMY,
B R I S B A N E .
Dear Sir,
,
I notice that you are reluctant to change
the existing order of things and that the sole reason given was that
records of the activities of these New Australians are not available
to our Security Forces earlier to four years ago... Time is not on our
side in this coming conflict ~ rather are we battling against time,and
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•^■p- H í-í-o are?, we are trading vast defensive areas (all of Eastern Europe)
the sinews of war (Persia and M a n c h u r i a ) l i n e s of communication (Suez
Zone) and human rives (Korea) in order to obtain the necessary time to
put ourselves in what may justly be'called a skeleton defence.».. Our
Security Forces have not proved over-successful in the observation of
those people for whom full records are available.
This may, as they
allege? be on^account of staff shortages.. . I feared that my constant
association with Hew Australians has made me very one-sided in my out—
look,, so I took my problem to a number of acquaintances, the majority
of them having Liberal tendencies... I placed the matter as fairly as
possible before them and without exception they condemned the policy of
the Government on this matter as hasty and ill-advised and lacking in "
statesmanship....
I have not informed the Czech community of your attitude mainly b e 
cause I lack courage to tell them what my country is doing to them and
partly because I fear that when the news will become generally known,
many whose ability is of great advantage to Australia will seek to leave
I would also respectfully desire to bring to your notice a state
ment that you have made publicly, that New Australians - and to my know
ledge you made no exception - could join the Army .....
I trust that there is sufficient material herein to allow you to ar
rive at a satisfactory- conclusion.
I remain,
„
„
Yours faithfully,
(signed) J.C. MURPHY.
(Condensed from FRANKLY SPEAKING, Brisbane).
F L A S H L I G H T
S
'
'
S L O V

F R O M
A K I A.

C "Z E C H O 

Dr.A.Kubovi, Israel'Minister to
and heavy guns have to raise their
Prague left for Tel-Aviv at the cli production by 30°/ in 1952. - - - 80$
max of the anti-jewish campaign to
of the people arrested during the
report to his Government. --- The
SIansky affair are Jews.--- Some
Czech University town of Hradec K r á  3000 of the young people who parti
lové is quickly changing into a
cipated in the Communist sponsored
large garrison city.
The first step Peace Rally in Berlin last year
was the changing of the Medical fa have not yet returned to their
culty into the "Military Academy for homes. They are undergoing special
Medicine" on the pattern adopted in training in various "camps for
the USSR-.'— - Every 'plant in GSR has
youth" where they are trained to
a "security^official who commands ’
become "invincible Stalinists". B e 
the factory militia and the 'firemen
and is in touch with the State 'Secu side "spiritual "training, they are
rity Police. This official organises instructed in weapon handling, the
driving of vehicles and in military
instruction and exercises in Anti
technique
in -general. .Their return
Aircraft defence.--- Secret recruit
ment of volunteers for Korea has a l  is expected in spring in"places
suitable for large numbers to cross
ready been going on for some time.
the
border.--- In the district of
It is organised through the regional
Trnava
(Slovakia) recently about
secretariatso.o'f the 'Communist Party
25-00women
were called up to work
and not through Army Authorities.— in heavy industry and coalmining.
Pilsen SKODA works producing tanks
: :
FCI/ V( L i t a s .

17.3.1952
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‘ DOPISY ČT1NÍŘU - LETTERS TO THE EDITOR
Prosím Vás, pomozte nám z Německa,pomozte nám
z lágru, pomozte nám opět lidsky žít.Milerádi
budeme s dcerkou pracovat! kdekoliv, jen když
se nám umožní emigrace. - J . Š .,Lintorf,Německo
The Czech citizens certainly have had a nasty
time for some years now, let us hope, that the
future will be better,but before that can hap
pen there will have to be a war»
■
A . C .jN.Sydney/ex P.O.W.Krnov/
Rád bych se sůčastnil nějaké kulturní činnosti
Ta je však až v H.a to je 180 mil. Tak si^často sám zpívám v buši hlavně ty naše pěsničky z
M o r .Slovácká,které jsem kdysi tak rád a tak ■
často zpíval doma.
^
^ R.P.,Ulverst.
Scházely mi dosud strašně české^noviny.Rovněž
tak mé manželce, která,chudák, četla po celý
rok den co den jedinou knížku, kterou jsme si
přivezli s sebou. Jsme zde jediní Češi. Další
jedna uprchlická rodina je osm mil daleko.
■
J.A.jLakew.
Nastala mi křížová ce sta hledat byt. Snad si
to nedovedete představit, protože v Austrálii
v žádném případě nemůže vypadat bytová situace
tak jako v Norsku.Snad Vám bude stačit, když
Vám řeknu,že podle oficielních zpráv vládních
novin bude mít Oslo v roce 1963 schodek 17.000
bytů,nepočítáje v to logický vzrůst počtu oby
vatelstva.
.
v/
.
D. V.,Oslo
Americký lid je velmi přátelský a pomáhá na__
každém kroku. Popisovat podrobně se vše nedá,
ale zde člověk zakopne při každém kroku o n ě 
jaký 'zázrak. Myslím, že většina ostatního
světa má hodně"falešnou představu o Spojených
státech.
V.H.,Maryl.,USA/dříve Adel.y
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J J C .,Padd.:Za šle te aspoň vý 
ň a t k y ,sdělíme posudek.--V.Ve,
Adel.:Díky za upozor.— V.S.,
N a r r .:Ponech.na později.—
P. L . ,Sydney:Hodně zdaru.—
Kdo poslal z pošt.úřadu v 1lizabeth St. v dop.dopise
£ l/- ? Není uvedena ani a- ■
dresa-odes.,ani účel poukazu.
— Inform, se u Čs.n.sdruž.
Adr.str.8 = F.K.,Kens. —
K.L.,Perth:Dosud se neozval,
budeme opakovat.S .jsme Vaši
adresu sdělili, před 6 týdny.
Záleží jen na. něm,zda se Vám
chce ozvat.Přímo adresu nesdělujeme zásadně.-- I . H . ,
Brisb.íMůžete nám spis za
půjčit? Díky za obě adr.—
K.M.,Merid.:Tiskop.obdržíte
zdarma na každém pošt.úřadě.
— R . S .,Well.:Adresa v i z .inser.
č.3 roč.II.—
red.

Další dopis
Pište pravdu a bezohledně
tepejte ty, kteří chtějí mezi~nás nasít nešvár. Dobrých
lidí je zde dosti, ale špat
ných též slušná porce.
K . K . ,Bathurst
ZNÁME VAŠI NOVOU- ADRESU ?

ROZHLASOVÁ STANICE SVOBODNÁ EVROPA VYPS A L A ,LITERÁRNÍ SOUTĚŽ Z OBORU POESIE,
rozhlasové hry a povídky. Soutěže se může zúčastnit každý Cech a Slová.k v^
zahraničí.Soutěžící mohou podat své práce buď pod svým Jménem nebo anonymně
Stanice vypsala tyto ceny:
1. Za sbírku'veršů .. v.v.v.v.v.. . . v.'.v.v.v.v.'.
150'.-§>,
50.- | .
..... .
100.-b,
50.- if
š • Za povídku neb Jinou prosaickou práci.......... I. 100.-; ,
Odměna se zvýší o honorář za vysílané práce. Termín k odevzdání prací Je
15.dubna 195 3 . .Výsledek soutěže bude oznámen REE 1.května 1952^ v den p r 
vého výročí vysílání. Soutěžní práce zasílejte ná adresu: Zdenek Svoboda,
52, rue Galilée,Paris 16e,France, nebo přímo'na: Radio Free Europe,Cultu
ral Features, English Garden 1, Munich, Germany.
RFE

2. Za rozhlasovou hru

...............................

I.
I.

II.
II.
I I . 5 0 .- ^
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KUPUJTE U NAŠICH INSERENTU I
PROJEVILI ZÁJEM 0 ČS . ZÁKAZNÍKY, BUDOU MÍT I ZÁJEM DOBŘE-JE OBSLOUŽITi
------------ ----— ..—.— ..—.(
......... _._...._...._....:.
OPRAVU VŠECH DRUHU HODIN
sp olehlivě provede
v. vbývalý pražský hodinář
■
s dřívější dvouletou praží ve Švýc.
Bohumil S C H M I D T ,
7 Hardware S t . ,Melbourne-City
/ulička z Bourke St., mezí Elizabeth
St. a Queen St./
Telefon MU 1046
ČESKÉ KNIHY,
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy-slovníky učebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá ne b objedná:
E.F.G.-English & Foreign Bookshop,
2-8 Martin Place, Sydney,NSW.
■ nebo
A,M.P.,Lane off Edward St.,
Brisbane, Q L D .

■ Obraíte se s důvěrou na firmu
Josef NECHVÁTAL,
'

pražsko-vídeňský krejčí

468 Bridge R d .,Richmond/Melbourne/
Telefon JA 1341
Nejnovější americké a kontinentální
styly
Dovolujeme _si upozorniti krajany na
náš optický závod v Melbourne-City:
0 P T 0 •
The Continental Optical Service,
430 Bourke S t .,Melbourne, Vic,
Telefon MU 4093
Zkušený optik s mnohaletou praží
v Evropě zhotoví Vám všechny druhy
brýlí, včetně brýlí slunečních, a
provede potřebné opravy.

Vyžádejte si náš seznam knih.
Použijte naší Lay-By služby.

Otevřeno denně do 17.30,sob.do 12.
Mluvte česky.

R o z m n o ž o v á n í ,
česká i anglická korespondence,
vedení účetních knih, překlady
spolehlivě provádí

K N I H Y ,PUBLIKACE ,SLOVNÍKY,UČEBNICE
a krajanské časopisy Vám dodá

L. G 0 R D- I A N ,
2 Panorama Ave., Highett/Melbourne.
Telefon MB 1794 /v uřed.hodinách/

Jan E. V Ř 1 Č 0 N K A,
Czechoslovak Bookseller,
24 Musgrave S t . ,M0SMAN,Sydney,NSW.
Zastoupení Hlasu domova a j.listů.
Na požádání rádi zašleme katalog.

PŘÁTELE HLEDAJÍ:Jana D ubského,h o s t .z Pr.,Jiřího Vlasáka,Romana Přimana,
Hynka Dvořáka,Tomáše Drukera/nutne/, Erantiška šibla, Václava Stránského,
PhMr Peška Dovolila s rodinou, Ing com.Josefa Pernicu,Antonína Bočana/Lechf/
V.Turka, T.Vondráška, ing.Rudolfa Dušana Gabriše a Jaroslava Vojáčka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jím, kdo po nich pátrá. Tazatelům
přímo adresy nesdolujeme.
'
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