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SVOBODNÁ EVROPA VOLÁ.

"V minulém roce v českých zemích bylo
- Ani n 5 před dvěma měsíci 'vsed
vydáno 45 milionů, výtisků knih a brožur
lo v Mnichově vysílání do CSR
(5565 titulů)a na Slovensku 16 milionů knih
Rádio Svobodná Evropa, vybudo
a brožur» "To jest průměrně 5 publikací na
vané’ americkým Národním výborem
každého obyvatele", píše Pavel Reimann v ' ’
pro svobodnou Evropu. Tato fi
Lidových novinách v lednu t.r.
nančně bohaté dotovaná institu
Čísla na prvý pohled úctyhodná» Třeba
ce chce postupné dát vlem zemím
je ale prozkoumat trochu blíže a zamyslit se
z« železnou oponou celodenní
nad tou.’troškou střípků nynější literatury a svobodny rozhlasový pořad. Tažurnalistiky, která pronikne až do Austrálie o měrně vsak zahájila vysíláním
v roce 19 50 byly "nejúspěšnějsími" kni
pro CSR, poněvadž, jak zdůraz
hami v 0SR Stalinovy "Dějiny VRSb", Gottwal nil ředitel organisnce Jackson,
dových •"■''eset let" a známá kniha J.Fučíka
naše vlast leží Americe zvlast
"Reportáž na oprátce". Je jistá úplné jasné na srdci.
- Vysilání mělo okamžité odezvu:
Že za tímto pronikavým úspěchem se skrývají
všcvidoucí o£i desítkářů a sekretářů komuni za prve čs /min.zahr.věcí zasla
stické strany. pále je nutno přičíst neméně lo USA ostrou protestní notu,
za drahé dvě stanice v Praze započetná a neméně úspěšná vydání tak zvaných
Ča
ly poslech rub it, s časté čilým
klasiků marx-leninismu, která jsou také -ne
úspěchem
aspoň v Praze, a za
méně povinné odebírána při všech možných
.
třetí
dop?sy
a uprchlíci dokazu
příležistostech. K tomu přistupuje ještě
jí,
že
stanice
se doma opravdu
zvýšený odběr brožur a knih na školách všech
dychtivé
poslouchá,
stupňů, kde noví "klasikové" nahradili z val
- Oblibě se teši zvláště půlhodi
né Části "zastarale a buržoasní" učebnice.
Stejně smutný obraz poskytují inseráty a nový program "Poselství domovu".
Našim doma se radí, ze, jestliže
bibliografické publikace pražských naklada
hodlají uprchnout (nikdo se vsak
telství. Nepřekvapí, že 60 $ všech autorů
nenabádá),
aby nechali svým zná
jsou Rusové.
mým
heslo.
A.tak se na př, vy
Větším překvapením je početné zastoupení
sílá,
že
"paní
ze zahradní pěšin
"východní" německé literatury. Na knižním
ky
je
v
bezpečí."
trhu se objevila jména T illy Bredella, F.C.
- atím co Praha vysílá zprávy v
Neisskopfa, L »Claudia a T.Pliviera, vesměs
19 hcd., hraje RSE^symfonickou
komun.autorů. Je tím zajisté sledována sna
hudbu.
V přestávkách oznamuje,
ha o jakési literární smíření obou nyní "po
aby
si
naši
doma poslechli"zprá
krokových" národů a jisté není náhadou, že
vy1
1
a
r.otom
pravdu
z RSE. 1<40v Čs»vydavatelské činnosti má rozhodující
Členný
štáb
spolupracovníku
otev
slovo německý komunista Paul Reimann.
řel
nyní
i
dramatickou
školu
pro
Prázdnota, zmatek a nejistota jsou hlav •
uprchlíky,
aby
si
vychoval
herce.
nimi .znaky současné domácí tvorby. Na ve/C/ TaG-.

doučí oerťfbnost teto nové avantgardy je ofi
«
—Cs.UMĚLCI 0 MÍRU A VÁLCE.
cielně povýšen 231etý St.Neumann, vnuk S.K.
- Lednová "Tvorba" uveřejnila
Neumanna, jehož předďnorová prvotina "110$
projevy některých umelou, pla
radosti" vzbudila značné veselí nečetného
publika a nenéné značné rozpaky jinak nepří
neš ene v ,rámci "mírové" kampaně"
liš ostýchavé komunistické kritiky. Jarmila
proti Západu. Defiluji jména
I.Olbrachta, Fr.Langra, J.L.
G-lazarová napsala knihu o Leningradu, za níž
Hromádky
a.j. Max Svabinský
kritik V.Běhounek se slzami v ocích "místo
prohlásil:
"Moje dílo uz samo
kritiky" děkuje i jménem své dcerky, ktérá,
objektivně
bojuje'
za věc míru.
jak duchaplné poznamenává, ještě neumí číst.
V
kružbě
hlavního
středního
Prý si pochvaluje obrázky.
okna ve velechrámu sv.Vita v
0 úrovni dnešní poesie svědčí fakt, že
jsem umístil anděla držícího
kterýsi redaktor pokládal ve svém listě bá
listinu
s nápisem Pax Christi."
seň Pr.Branislavav starého komun.básníka,po
Dr*Arnold
Jirásek: "Prošel
jmenovanou "Pionýrský šátek", za výtvor tři
jsem
čtyřmi
valkami,..
Válku
náctileté Školačky. Básnicky stále upadající
zavrhují
vsi
oni
rozumní
a sluš
V.Nezval dostal "Cenu míru" za "Zpěv míru", v
ní lide a chirurg je mezi nej
němž^ "Šakal Truman vyráží hrůzné skřeky" a ::ameribtí piloti onemocnělí gonorrhaeou, shazu-' většími jejími odpůrci."
jí jako roboti své bomby nad Koreou".
Typic - L.Bohac,- nynější ředitel Nar.
divadla: "Bojujeme za mír laho
ký je i povzdech literárního kritika "Tvorby", dou Smetanovy Prodaná nevěsty,
že "někteří autoři se bojí a vytvářejí nám
Zápotockého hrou Vstanou noví
bezpohlavní anděly v montérkách". Když ale
bojovníci, Tylovým Strakonickým
naproti ternu E.íhBurian ve své hře o "zrádné" dudákem, bojujeme za mír každým
emigraci, nazvané "Pařeniště", vystihl "klad slovem sovětských her."
nou" postavu svazáka jako"protivného a drzého - -V.Ra.bas, malíř, "Nar.umelec":
•kluka"(citováno z Rudého práva), byl donucen
"Jdeme všichni za praporem mí
veškerou kritikou, aby přiznal omyl, poděko
ru, který pozdvihl J.V.Stalin.
val za "soudružskou kritiku" a hru stáhl s
Stalin, vítež; Stalin, ocel;
programu.
Stalin, otec milovaný; Stalin,
A tak ti, kdo mají rádi knížky, budou tím poznání; Stalin, poselství ’
to smutným souhrnem aspoň trochu potěšeni.
lásky,"
Nic
Léty exilu nepřijdou o žádnou perlu Čs.litera
tury, leda že by za cosi podobného pokládali
"Je to přece jen pokrok svě-"
"knihu" soustružnika Václava Svobody "Jak
"ta: místo násilí valecneho "
jsem)splnil pětiletku" (za dva roky - pozn.
"násilí bez války."
*
red.), nebe sebrané spisy -Klementa G-ottwalda.
K.Čapek.
V.M.
f

y)

UKÁZKA NOVÉ BROTEKTORATNI POESIE.
Jen zrádce soudruhy své prodává,
Jen zrádce podlamuje zlými slovy,

Kdo srdce má,ten lásku rozdává
A vidí moudré oči Gottwaldovy.
(lidové noviny 16.1. -ŘIC)

OBLIB4.
V Pra-e odešli účastníci mse u sv.Ig
náce domenstrativně z kpsbela, když se
objevil na kazatelně min, Plojhar. v
C.

VZORNÝ DĚLNÍK.
Černoch Robinson, který přijal
československý' státní občanství, byl
'prohlášen ^"vzorným dělníkem11 a za^odměnu poslán na rekreaci.
č.

ŠKOLA BEZ VYSVEDČENIA
Ako mše, tak aj australské školstvo sa dělí do troch hlavných skupin pokial ide o rozvrh výchovy5 elementárne, středné a vysokoškolsko vzdelanie. Tu sa
pokusím stručné dotknúť sa prvých dvoch.
2akon vo Yictorii ustanovuje (v druhých australských štatoch sa předpisy
lisia^ len nepatrné) aby všetky děti po splnění 6.roku až do konca 14.roku boly ucastné na vyučovaní (v NSW do 15. roku a v TAS do 16.roku). Nedávno bola hranica 14
rokov navrhnutá na 15. pro nedostatok učit olov sa však t,c, neprevádza. Dochádzka
do školy je nutená, predsa však děti pod 9 rokov, jestli bývaju viac než 2 míle, a
děti nad 9 rokov veku, jestli bývájá viac.než 3 n*ílo od školy, nemusia navštěvovat
školu; musia v-sak přijímat vyucov^nie prostředníctvom korešpondencnej školy mini
sterstva školstva, alebo inym vhodným sposobom, schváleným příslušným inspektorom
skol. Bez ohl*adu na spomenutú dolnú hránicu 6 rokov je běžnou praxou, že děti zacinajú tu školu v tom školskom po1 roku (tedy uprostřed rokaj) ktorý následuje bez
prostředné po dosiohnutí 5 roku veku (za předpokladu že v triedach je dost miesta).
Na vidieku je častým žjavóm, se děti už po 4 aj pol roku zacnú chodit do školy.Kiesto názvu ročník alebo trieda sa v australských ludových školách použí
vá termín "grade" (stupen) a noreálne ludová škola má 2 stupnov, našich osem ročníkov. Mnohé školy vsak nevedu ziakov vysšie nez do 6,ročníka; zbyvajúce 2 roky po
vinné j dochadzky sa mozu dokončit" na. inom type škol.
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Naukové predmety su vcelku tie iste ako u nas, V predmete, ktory sa ofi
ciálně označuje ako English language and Literatuře je zahrnuté v podstatě Reading
(Čítanie), 'kúting (písanie), Composition and G-rammar (slohové cvicenia a mluvnica),
Vocabulary
Snwlling (urcvopis).
Maťhematics
^
^
v/(rozširovanie slovného bohatstva),
*/ /
u
**
^
w' ř '
su naše pocty, Sociál Sciences je spolocne ■"'eno pre to, co sa u nas označovalo ako
r1ejepis, zemepis a obcianska výchova (teda zaklady o usporiadanie a správě zeme a p)
Učebny predmet, označovaný stručné Science, zahrnuje v sebe t.zv. Nátuře study, t.j.
poznanie přírody (základy nauky o rastlinach, zvieratach atdv„), -potom t9zv. General
Science (t.j. základné poznatky z oboru chemie i fyziky) a napokon ílorticulture,
t.j. nauku o zahradnictvo. Náležitá pozornost" sa vénuje na školách tiez telesnej
výchove (nazyvana stručné games) rucným pracara (art and handwork), spevu a nábo
ženstvu.
Školsky rok sa dělí na tri c^sti, nazývané" "term; medzi nimi su t.zv.
term v-ccation". Školsky rok sa žací na. v druhom týždni masiaca februára a konci sa
•před Vianocami. Vyucov^cie hodiny (v sobotu není škola) sú cca, od 9»15 do 12.15
a popoludní od 1,30 do 3"^5 (ure ^rvé dva ročníky) alebo do 4,00 hodin.
Na rozdiel od našich Škol, děti v ludových školách nedostavaju vysvecenia
o prospěchu ani uprostřed ani koncem roka. Po skončení b.ročníka je možno vyziadať"
si t.zv. School Report. zprávu o prospěchu.
Ako zaujímavu vlastnost ^ustrálskej školy možno uviesť starostlivá výcho
vu v zahradničení (zvlášť na vidieku) a Š .olské děti sa často sdružujú v kluby
"mladých rolníkov" (Young Farmers' Clubs), kde pod vhodným vederím robia svoje rol
ničko- zahradnické podniky (pestovsnie zeleniny, domácích zvierat, p-^stvin^rstvo atd).
Ak dieta nejde na strednú školu, ako spomenute', musí vychodíť 2 rocníkov.
Ak však pokračuje na strednej Škole, može tam prejsť po skončení 6 rocníka bez prijíma.cej skúšky (neskoršia prirodzone tiez, a to bez akejkoíve . casovej straty).

(P okr.)

Dr.F.R.
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Anglosaský filmový divák měl odjakživa velký výběr filmů mlu
vených jeho rodným jazykem a proto zásadně odmítal jinojazvěné sním
ky? byť i sebe lepěí. Teprve v posledních letech zaŠíná přicházet
kontinentální produkci na chuť, což pozorujeme i zde v Austrálii.
Melbournské premiérové kino Australia se nyní na př. docela specialisuje na evropský repertoir, který přichází později i do reprisových kin. T.ě. je právě v oběhu jedno z vrcholných děl nové italské
realistické školy "Zloději kol" (angl; Bicycle Thieves). Režisér
Sicca tu prostě, ale velmi jímavě liší honbu chudého italského děl
níka za zlodějem,- který mu ukradl kolo. Tato všední ůdálost má to
tiž pro hrdinu existenční význam? nedostane-li své kolo zpátky, při
jde o slíbenou práci.
Jiným italským snímkem, který se zde
ůspŠŠně uvedl,je "Zít v míru" (To ť í v e in peace) režiséra Zampy,
veselý i tklivý obrázek ze života italské vesnice za posledních dnů
války.
cenami
Z americké produkce máme stále jeětě přiležito&t vidět četnými/
poctěný snímek - All about Eve (v^echb o Evě), natoěený i napsaný
dneěním králem amerických režisérů J.Mankiewitzem.
Je to trpká sati
ra na bezohledné metody, jakými se mladá hereěka dostává ha výsluní
Broadwaye. • stejně tak je kritiko^ dnešní americké spoleěnosti jiný
Mankiewitzův film - Ho Way Out- (Žádné východisko), o kalvárii mla
dého óernoškého lékaře v bílém světě. Za shlédnutí stojí i detektiv
ka - Panic in the Streets - (Panika v ulicích) jiného dobrého reži
séra amerického, E.Kazana.
V dobrodružném žánru jsou právě na programu australských kin.
dva kusy, jež vynikají nad běžný průměr?, -Waggonmaster- (Vůdce výpra
vy) známého epika filmového plátna J.Forda a ruěná episoda z doby
války Severu proti Jihu -Two Flags Y/est- (Pod dvojí vlajkou) s dobrý
mi hereckými výkony J.Cottena a I.Larnellová.
Služnou podívanou pro dospělé i děti jsou dva nová barevné fil
my W.Disneye, kreslená -Cinderella- (Popelka) a hraný -Treasure Is
land- (Ostrov pokladů), zpracovaný podle slavného pirátského románu
R.L.Stévensona. Všem pak bez rozdílu věku, pohlaví a zálib doporuěujeme klasická Chaplinová Světla velkoměsta (City Lights), která
v dneěním -soumraku filmového umění září víc než kdy předtím.
J.L.
Boj dělnictva ve filmu.
Odměna atentátníkovi.
Hejdůležitějěí události filmového roku
1950 bylo podle "Ledových novin" "histo
rické" usnesení KSC o filmu, které dalo
celé filmové výrobě novou "generální’’
linii. Teprve letos mohou být natoěený
"ideové hodnotné filmy" přesně podle
směrnic KSC. Pilmy budou většinou zo
brazovat boj našich dělníků. Aspoň ně
kolik názvu? "Anna proletářka", "Botostroj", "Pevnost"j "Sokolovo", "Parta
brusiěe ]£rhana", "Mordová rokle ", "Prie. .•
lom", "Vstanou noví bojovníci".
.OTn
Ja±0

Poslanec Jura Sosnar, orga
nisátor "krěmanských pekel
ných strojů stal se náměst
kem ministra dopravy.
101«
IVÝZVA,'
— Bedakcni kruh "Skutečností" pripra— vuje knižní vydání antologie česke
a slovenské' poesie v exilu. Zadá vseda
ný emigranty,kteří píší bngnétahy do
30,7 .t.r.poslal i ukázky svých veršů na
Skutečnost, ÍÍUMCHEÍT,Schliessfach 6,
Postamt 62, Germany,

NOVÁ GUINEA
oč ima českého lékaře.
li, Pátý den pochodu.. Čtyřikrát
přebrodíme říčku, měníce ne,bezpečné
skalní břehy, Šplháme přes půl tuc
tu^nezajištěných kládových .mostů, ve
výšce 15 aŽ 30 -stop nad bystřinou,
a stoupáme do krásné položené ves
nice na hřebeni těsně pod úbočím
strmícího masivu. Na horských sva
zích leží domorodé zahrádky% hraze
né před divokými sviněmi. "Cela hor
se ztrácejí v mracích, začínají ci
telná noční chladna.
Časně ráno vyráží zesílená
karavana šedesáti lidí po příkrém
rozbahněném svahu. Vykony domoro
dých nosičů. jsou neuvěřitelné. Po
dvou hodinách pochodu je odpočinek .
na "malé planině, úplně v chomáčích
mraků, jen na okamžik spatřujeme
vesnici v'hloubce.
Divoce rostoucí
obří kapradiny a polosvit dodávají
místu vzhled jako ž jiné geologické
éry, před vstupem do vlhkého pra
lesa natíráme nohy malými divokými
citrony pro ochranu před zemními pi
javkami. Pro palčivou žiZeň jsem
své citrony ;úplně vyssál, na nohy
mi z.byla jen trocha kůry. podáváme
jeden druhému vzorky hornin. Náš
Medical boy, který byl s výpravou el
Mt.Simpsonu, připomíná příhodu s mi
nerály, které kolovaly karavanou z
ruky do ruky a jez poslední'nosič
místo úschovy zahazoval.
Mystické Šero je v pásmu vlh
kého pralesa a stále tu prší jako v
říši Nibelungů,
Chlad neuvěřitelný
pro devátý stupen šířky. Hned na
okraji postřikují se vodou z Prame
ne duchů jako z kropenky. Nahoře i
dole divoká změt vegetace a vše q L
statní je pokryto hlubokým mechem.
Vše zdánlivě mrtvé, bez barev, bez
pohybu, bez hlasu. Hlasy a hluk u-.
mírájí ve stavu zrodu v tomto pro
středí vlhkého mechu. Konečně do
cházíme k místu vhodnému pro rozbití

improvisoyaného tábora, S jed
ním ko.nstáblem vystupuji asi tři
sta stop v husté mlze a po tvrdé
kluzké trávě až na samý vrcholek
M t .Diriwy.
Máme před sebou osm .hodinpochodu místy, jež by mohla sloužiti za ukázku divokosti hor na
Nové Guinei.^ Kraj naprosto nedodotcený člověkem, jemuž- se i do
morodci vyhýbají, - Království
pythona a rajky, python prý honí
osamělé chodce ve vetvlóh stromů
a ve vhodné chvíli ,je napadá.
Měl jsem příležitost vidět jeho
kůži v nejbližŠí vesnici, ••
Volné bludné balvany, ve li- --kosti evropských Činžáků, úplné
hladké skály s filmem tekoucí voT
dy, ostrá koryta bystřin zarostlávegetací, 'zprachnivělé kmeny a
zrádné liány, opření o kmen nebo
přidržení se liány způsobí nebez
pečná zříceni. V« horské džungli
číhá všude nástraha, všechna
strategicky výhodná místa jsou
obsazena viditelným nebo nevidi
telným nepřítelem Člověka.
Můj boy mi vypaluje cigare
tou již sedmnáctou zemní pijavku.
Vesnice v horách, na mořské
straně- horského pásma, které jsme
právě překročili. Lidé, jimž
vládne náčelník, bez kult.ury a
bez náboženství, jen s hrůzou z
temna a z duchů' dlouhé vnitřní
kříšení, zaviněné odloučeností
od okolního světa, vyneslo velké
procento duševně zatížených. Žád
ný záblesk lidového uměleckého
smyslu. Výjimku činí pouze sklá
dání ptačích per v složité účesy.
Náhodou jsem se dostal do
styku s místním světem Černé magie,
při lékařské inspekci jsem objevil

holohlavého Papuánce, nosícího obrovskou paruku. Pátraje po příČi
né holohlavosti, dal jsem mu'-paru
ku sejmout a tím jsem ho nechtě zwmoŽnil před kmenem. A to byl důvod k osnové pomsty za pomoci míst
ního kouzelníka, úbohého šílence.
Ráno.jsem našel na verandě své chatyzabodaná ptačí pírka a hadřičky
s kaménky Uvnitř pokus'o magické
přivolání nemoci. Toto kouzlo při
rozené neúčinkovalo, nic se mi ne
stalo. Ale stačí, aby Člověk tak
to atakovaný kouzly, dostal jen .
slabý záchvat malarie a lid je na
novo přesvědčen o moci puri-puri.
Domorodci mají dvě základní vady;
nedovedou rozlišit souvislost pří
činnou od prosté časové posloupno
sti; Co přijde po, je způsobeno
předchozím.
Stejné nedovedou roz
lišit příhodu za bdéní od vidění
ve snu. Žijí stále v jakémsi dru
hu polosnu a polobdšní. Motivují
to takto; byly to moje oči, které
to viděly, a£ ve snu, nebo ve bděni.

pecky, vyhrabané zemními kraby,
v nízkém porostu velká hrížda bí
lých mravenčilo Malé vesnické
děvče ustrašené přibíhá a šeptem
sděluje našim lidem, že na břehu
leží velký krokodil.
Jsme brzy
na dostřel, otvírám hon, Velký
ještěr zdá se být smrtelné zasa
žen, ale mizí ve vodě. přes ho
dinu po něm pátráme- náš pes na
kanoi na určitém místě zuřivě
štěká. Lov se nezdanil.
Naše výprava kočí. S hor
sestupujeme do rovinné džungle,
kráčíme nezvykle lehce vysekanou
stezkou k moři jako na procházce»
Je odliv. Na visutém mostě nad
nádherným dštím ře-ky, vlévající
se domove, spatřujeme zase po
dlouhé době sv&j tropický domovostrov MoskytA.____ _
Dr.E.N.B.

Vracíme se domů po břehu hor
ské bystřiny. Po obou stranách ty
čí se geologické profily až do de
vadesátí stop výšky. Na zemi ko-

Od ponožek k válkám.
Tisk v CSR upozorňuje, že lidé, kteří mají rádi západnický
vkus v oblékáni, jsou válečnými podněcovateli a zrádci dělnické
třídy. Poznáte je podle barevně pruhovaných ponožek nejlépe.
"Nejen, že vypadají jako žebry, ale takto začínají všichni; nej
prve ponožky, oblečení, potom vraždy, vykořistováni'a válka”»
------

FOI _

Mladá fronta-Praha.

Konference krmičů vepřů.
"Lidové noviny", leden 1951- "Krmiči a krmičky vepřů Cs.stát
ních statků..... prohloubili socialistickou soutěž v rámci míro
vé akce. Mírovými závazky dokazují, že stojí na straně míru v
čele se SSSR.
V produkčních stanicích dosáhnou od každé celoroční ustájené
prasnice 16 odchovaných selat o průměrné váze 14kg. Složky Národňi fionty velmi účinně pomáhaly při adaptacích družstevních
kravínů."
Orgán Svazu cs.spisovatelů zde překonal Švejka, snad rovněž
v rámci mírové akce.
rj-rn

SMÍŘENÍ V LIDICÍCH.

ROZSUDKY a POPRAVY v ČSR.
I

Státní soud v Praze odsoudil
Kd^/ž se koncem minulého roku vynořily
k
“tréátu smrti ing.Alfréda
.první zprávy o pádu dr, V. dementi se a
Plocka,
Tliloslava France a
společníků nebylo zprvu zcela jasné,kdo
ing.Jaroslava
Peěkého. Dále
za touto akcí stál«, Nechyběly ani hla
do
žaláře
na
23
roků Josefa
sy , které tvrdily, ze vlastně vypukl upřibíka
a
na
18
let ing.K.
vnitř strany KSC otevřený konflikt mezi
Koppla,
Vlad.Hančla
a ing.Mi
t.zv. národními komunisty, představova
loše
Hradečného.
Ze
žaloby
nými prý Gottwaldem, apravověrnými kootiČténé
v
Rudém
právu
vyjí
minformisty, vedeným Slánským» felo prý
máme
s
"Tato
protistátní
sku0 dvojnásobnou čístk -u, řízenou sověts
ipina
prováděla
v
žoldu
ame
kým vyslanectvím se strany jedné a s
pražského hradu se strany druhé» Pokud rických imperialistů od r.1945
se nyní dá soudit, tato teorie se zatím až do svého odhalení a zaji
nepotvrdila.
Z vývoje události se vsak štění nebezpécnou Špionážní
dá vykonstruovat něco zcela jiného. 0- a sabotáŽnickou Činnost. Sle
bétí Čistky se stala skoro výlučně jed dovala tím úkladné cíle roz
nak předválečná komunistická inteligen rušit a ochromit naše národ
ce, jednak staří bojovníci ze Španělska ní hospodářství a tak podko
Svědkové starých Časů se stali nepohodl pat až zničit lidově-demokra.1-nými a museli ustoupit novým osobám, od !tické zřízení naší vlasti’
______
ZE.
nichž ICSC očekává patrně větší posluš
nost a stálost ve stranické víře. Sou
časně lze tuto nastupující garnituru na - V.Palkovič, odsouzený pro
zvat jakousi novou internacionál ,ou? ne- špionáž byl popraven v Koši
C'.
bot v ní silné procento tvoří němečtí a cích.
maďarští komunisté, u nichž se nepředpo
- Státní soud v Zlíně (Gott
kládají nacionalistické úchylky.
waldov) odsoudil "vesnické
Tato výměna stráží se neomezila jen na
boháče, dřívější kapitalisty,
klíčové posice, ale siln^ ovlivnila i
Členy teroristických skupin,
postavení představitelů ICSC v krajských kteří se pokoušeli násilím a
1 okresních národních výborech. Vysví vraždami udržováti v hrůze
tá to nejlépe z faktu, že krajské konfe gottwaldovský kraj" a to k
rence KSC se konaly ve 14 z celkového
trestu smrti pospíšila,Cubu,
počtu 17 krajů, a že v 11 případech by Reinocha a Bakalu, k žaláři
li "zvolení” noví předsedové a noví ta od 3 do 25ti let Pálu, Picka,
jemníci ve 13 krajích.
Jukla, Nevražila, Plačka a j,
------FCI.
V boji KSC porti katolické církvi nastafe
dočasná přestávka.
Systém "vlastenec
- V Liberci odsoudil státní
kých" generálních vikářů, kteří nahrazu soud 6 osob za přípravy zne
jí internované biskupy, je jisté komun, možnění májového průvodů tím
stranou pokládán za dočasný, ale nelze
Že se pokusily vyhodit do vz
odhadnout, kdy a jak přejde KSC k další duchu hlavní tribunu. Výbuch
likvidaci katolické hierarchie.
Zatímní však nastal předčasně a hlav
neúspěch vládní politiky zdá se potvrzo
ní organisátor byl při tom
vat zpráva o odvolání L. oldoše z úřadu
pro církevní záležitosti a jeho vylouce-| zabit. Ostatní, t.j. Vojtěch
Talík, K.Kafka, S.Sudoma, F.
ní z KSČ.
Zima, J.Stolinová a J.Solc
Stejné tézké mraky se patrně schylují
byli odsouzeni na 11 az 20
*
* *
roků žaláře.
c.

nad hlavami plánovatelů a vůdců Čs.pě
tiletky. Ačkoli zatím “byli jen jako
mimochodem označováni za příčinu men
ších neúspěchů v průmyslu hlavně sabo
téři a v zemědělství ‘'vesničtí boháči",
přiznal nedávno zástupce gen,tajemníka
KSČ J.Frank v,Ostravě, že nebude p a t r 
ně možné, aby CSR splnila svoji pŠti-t
letku. Prohlásil, že situaci činí vel
mi vážnou nedostatečná produkce oleje
a uhlí, která prý dosáhne jen 84,5$»
Další čistka asi zasáhne i vysoké úřed
nictvo ministerstva výživy, které jen
s obtížemi se pokouší vysvětlit opětné
zavedení lístků na chléb.
S hlediska let 19 4 5 - 4 8 nastal obrat o
180$ v politice vůči Východoněmecké li
dové republice. Ještě v rbce 1948 by si
byl nikdo nedovedl představit německou
delegaci na zříceninách•Lidic.* Nepřed
stavitelné se stalo během tři let skut
kem. Otto Nuschke, jeden z představi
telů německých komunistů, hlásal v Lidicích přátelství národů Českoslovens
kých a německého. K slovanskému sbratření došlo i na jihu s Maďary, když by
la otevřená nápadně slavnostně výstava
"Nové Maďarsko" v Praze a do Budapešti
byl poslán jako <5s.vyslanec maď^rskoslovenský šéfredaktor "Pravdy" Stefan
Májor. Těžko lze vystihnout, jak všech
ny tyto změny asi působí na mysli čte
nářů Rudého práva z let dřívějších.
Je ale otázka, zda-li tento ¡¡druh čte
nářů je ještě myšlení vůbec ‘‘schopen.
■ V.M.

DALŠÍ ROZSUDKY a ZATČENI.
- ¿Corespondent americké tiskové služ
by Associated Press, bLlliam Oatis,
byl zatčen a uvězněn organy statní
bezpečnosti. Byl obžalován z ne
přátelská činnosti proti CSR ze shro
mažďování státních tajemství a z roz
šiřování zlomyslně nepravdivých zpráv
o CSR prostřednictvím illegálních
zpravodajských orgánu. Současné zmi
zeli z1 čeští zaměstnanci teto zpravo
dajské kanceláře a^to: Tomáš Svoboda,
Pavel ‘^ojdinka, Petr Munc a Valdimír
Preclík.
pQj

5

V Bratislavě je souzena jcdcnácticlenna odbojová skupina. Ing.Juraj
Dlouhý, Vladislav Velecký, J.Pavelcík
ing.arch.J,Slegl, gen.v.v.V.Bodický,
Mudr Karel Koch a j. jsou obžalováni
z velezrady a špionáže, kte.rou prý
prováděli s vypovězenými francouzs
kými konsuly Manachem a Michelotem.

_____

c/ct.

- Prof. J.Hutter, vynikající hudební
estetik Karlovy university, byl od
souzen na 15 let těžkého žaláře a
manželka býv.min.předsedy Berana na

6 let.

______

PCI/

Dalším padlým v cistce je komunis
ticky poslanec a zástupce min.výživy
Dr. Bedřich Steiner.
PCI/
- Dne 30.5«1951 zemřel v St.Boleslavi
hudební skladatel Josef Bohuslav
Foerster ve věku 92 roku.

B U D E M Í R NA K O R E J I
?
právě v době kdy spojenecká vojska zahnala komunisty zpátky
do Severní Koreje a rozpačité1 přešlapovala na místě, nevědouce,
mají-li se vydat dál na sever, pustil sovětský delegát při Spoje
ných národech Malík do světa nabídku na příměří na 38 rovnoběžce a
postupný odchod cizích armad ze země. Západ přijímá tento návrh
ovšem opatrně, ale podle posledních zpráv se přece zdá,že k čistvé
vojenskému, třeba jen dočasnému přiměří dojde. Spojenecký velitel
na Koreji gen.Ridgway aspoň už vyzval na Trumanu^ pokyn komun,
vrchního velitele k výjednávání
na palubě
dánské•nemocniční
lodi.
•
:I
*
'
t A
•Je těžko uhádnout pravý smysl ruské nabídky. Její příčinou
je jistě ztroskotání čínské ofensivy a účel je nepochybně nekalý.

Chtějí ...udí jen získat čas pro přípravu nové ofensivy? Nebo hodlají
zkusit štěstí jinde? Anebo se snaží zdánlivým uklidněním světové
situace zarazit západní zbrojení a přivodit kýženou hospodářskou
krisi ve svobodném světě? Rozhodně je příznačné, že Rusové dávají
podnět k novému vyjednávání se Západem ve chvíli, kdy se pro jejich
neústupnost definitivně rozbila nekoneóná pařížská konference ná
městků zahraničních ministrů«
K novému dohadování se také vyvíjí choulostivá situace kolem
perské nafty« Perská vláda totiž vidí, že bezohledný postup, jekého
až dosud používala, by vedl'jen k odchodu britského personálu a úpl
nému zastavení výroby« Snaží se tedy nyní prostřednictvím USA o no
vé jednání, které by jí zajistilo služby anglických odborníků« Je
to potěšitelné jako náznak, Že Persie přece jen nechce upadnout do
otevřené, ale zhoubné náruče "odborníků" ruských«
Nejvýznamnější událostí-na evropské frontě byly francouzské par
lamentní Volby« Jejich výsledek byl podobný jako u nedávných voleb
italských« Komunisté neztratili na hlasech, ale zato na posicích,
tentokrát zásluhou úpravy volebního zákona, odhlasované té sně před
volbami« Nejvíce mandátů získala strana gen« de Gřaulle, ale dosud
vládnoucí koalice socialisticko-katolicko-obČanská se může dobře
udržet u moci,.bude-li svorná.
0- Krušné doby nastávají komunistům v
sice nepostoupily federální vládě plné
nosti zákona o rozpuštění komunistické
nuta získat nezbytné oprávnění lidovým
koncem, t .r. .

WAS H I N G T O N

Austrálii. Některé státy
moci, potřebné k pravoplat
strany, ale vláda je rozhod
hlasováním, které má být
T
T
CJ o JJ o

- ZAMLŽENO.

Po týdnech nadějí, kdy po společném prohlášení obou sporných
stran o boji proti komunismu, vysílaným k domovu prostřednictvím sta
nice Svobodná Evropa, a po dlouhých jednáních, vedených dr.Zenklem
se strany jedné a dr.Osuským se strany druhé, dospěla celá situace k
mrtvému bodu. Praktický všechny politické strany jsou nyní rozště
peny mesi kusou Radu SC a nový, nyní již oficielně ustavený Národní
výbor svobodného Československa. Poslední zprávy z Washingtonu mlu
ví o memorandu, jejž zaslal Národní -výbor předsedovi NCPE Jacksonovi,
v němž nabízí další jednání a stanoví podmínky, za nichž je možno
dále vyjednávat. - Pozoro
vatel, vzdáleny jednání, ne
Bez nadpisu.
může se'stále ubránit dojmu,
že Čelní' představitelé obou
Být velký,slavný,šťasný,tvořit,míti,
táborů nevěnují dostatečnou
být .bojovník či mluvčí národa,
pozornost základním problé
to byly hězdy,jeŽ v dny mládí svítí,
mům exilu a světové situace
v dnedi kouzelných, kdy zítřek všecko dá,
a zbytečně se tříští v po
Dnes tak jak tehdy den se připozdívá,
družných otázkách osobních
dnes tak jak tehdy vidím hvězdy zážící,
a stranických, které jsou v
Z těch hrdých tužíb jenom jediná mi zbývá
exilu beztak ..neřešitelné00
bez hanby jiti pražskou ulicí.
V oM •
V o Dy k .

ČESKOSLOVENSKÝ

SPORT

doma i v exilu
K.W.

\

'

»¿■■¿.NNIS.p 0 pgti marných pokusech,Jaro
Matoušem překvapili pak vyražením sveŮslav Drobný konečně prorazil' smůlu a stal
| ského'páru Eergelin-Davidson. - Z cs.
se mistrem Francie, což je •největším úspě
exulantského teamu zůstává v soutěži fimchem, jakého dosáhl za své tennisove kari
bled-onu jediná reprezentantka Helena' Ma'
éry. Nejtežší hoj mistrovství v Paříži
tousova-Stpaubeová, která porazila ve 3*
svedl, vo čtvrtfináleřs Američanem-Saviťtem
kole Italku Ň.Mi^liori 8:6,6:/), Bude snad
když po dvou prohraných, sadách prohrával v
zajímat, že starý R.Menze!, bývalý cs.
třetí 1:3» nez se nasel a zvítězil 1:6,6:8
tennisový representant porazil v Mnichove
Savitta 6:¿3,6:4,4:6,0:6,6:2. — —
•6:¿),8:6,6:3 . . Skutocný triumf přišel vsak
---v semifinále, kdy Drobný doslova smetl z
-KOPANÁ.courtu Australana Sedgmana, povazovaného
Mistrovství C.S.R. (bývalá li
za nejlepšího tennistu na. světe, 6:0, 6:3,
ga) je letos soutěží zn»cne vyrovnanou a
6:liJ Melhournsky "The. SUN" napsal:
těžko říci, kdo jo favoritem a kdo out
"Drohny hlasted him (Sodgman) off the
Zatím jsou v celo VÍt.zovice (s
court". - Jihoafrican Sturgcss nehyl ve fi siderem,
nále vazným soupeřem a nedopadl o mnoho lé Bicanem) sledovány Spartou. * Hůře na tom
je Slavie, která s poměrně dobrým mužst
p e -nez Sedgman.
Drohny ho vyřídil 6:3,6:3
vem nemohla ze začátku zabrat a teprve
6:3. Titul mistra Francie je nejvotšiauteď dohání ztracené" body. Take" loňsky
spéchěm, jakého kdy dosáhl československý
mistr Bratislava je na tom poměrné spatné.
tonnista, Nás zvláště těší, ze tohoto ůOobře si. vede Ostrava a stabilně hrající
spěchu dosáhl právo Drohny, který mimo
svých nesporných schopností' sportovních u- . Bohemians.
Tabulka po desátém kole:
ka,zal Zátopkúm a. jim podobným doma, kde
je místo československého sportovce.
Způ
1. Vítkovice
10 20 12 13
sob, jakým vítězství dosáhl, potvrzuje na
2. Sparta
10 22 18 13
še zprávy o jeho vrcholné formě, ale zprá
10 18 15 13
3. Košice
va o jeho poslední porážce vo Wimbledonu
10 21 14 12
/. Bohemians
potvrzuje opět joho pověst největšího smo
5. Ostrava
9 17 12 12
laře. Nebude již. asi ničím překonána nej
Bratislava.
10
6.
17 12 11
větší wimbledonská sensace, poražka Drobné
Slavia
7.
9- 23 15 10
ho Angličanem Mottramem, velmi vzdáleného
8 . ATK
10 17 18 10
zebřičku nejlepších deset, v pěti sadách
lp 17 18
9
9. Teplice
7;£,<4:6,6:2,5:7,6:8. V tomto zápáso podal
10 13 18
10. Plzen
9
Mottram "vrcholnou hru své dlouholeté ten10 15 18 , 8
11, Zilina
nisovo.karriéry". 0 urputnosti boje svěd
10 11 25
6
12. OoKarlín
ci ^ a k é stejný počet dósnzených gamů oběma
10 17 25
13 0 G-ottwaldov
5
hráči. Porážka zna.mena. ztrátu jedinečné
10 13 21
14. Prešov
5
možnosti dosažení titulu mistra wimbledon
ského turnaje, mezi- jehož letošnímu účast
V vsiedkY XII.kola: Bratislava:Baťa 1:2
níky nenajdeme nikoho, kdo by nebyl Drobným Ostrava:Žilina 0:0
Vítkovice:PÍzen■5:2
poražen.— Bylo by nevdŠČné^ kdybychom se
Tošice :Slavia
C.Karlín:Prešov Oi4.
nezmínili také o úspěších Černíka a Matou
-Vedou stále Vítkovice před Košicemi a
še, z •nichž'•zvláště vitežství V.Černíka
Ostravou, --nad Američanem Mulloyem 6:3'»S:6,6 :3 bylo
C.S.Ro - Rumunsko 2:2 (l;l) Hráno v Praze
velkým překvapením.
Černík také porazil
CSR nastoupilo v. této sestavě: Moravekve čtyřech sadách přemožitele Sedgma.na,
Rubáš, Krásnohorpký-Malat í.nský, Trnka,IpFrancouze é.-Ducos do la Haillo.
Spolu s
ser- Hlava cek, Eemele, Cejp, Zdar ský, Vlka

-L3SBKA ÁTLPT IK/o,
y
'
ůfcbtiiai fcmnek: Oejp a Vile, za Rumuny obe
Příprava je jiz zaměřena
dvě Vaczi. Zapas byl velmi. $labé úrovně.na olympiádu a bylo dos^smn několik vyni
-ATK: Volkspolizei Dresden 3 :3*
kajících výsledků*. Porostenec lánský
-Mezinárodní konaná? Rakousko: Skotdco 4:0
skáče stabilně 190-192cm, Badikovi ,,iíta/
*✓
v
(Vídon)
kladivo" kolem 5Gn.. a Kormuť-h |!jmí!l disk
-Českoslovenští sportovci-exulanti Haníce
áSlavie),ICairnl a Kinduliak (Bratislava) vy- pros ^Om. Novy rekord vo skoku o tyči
vytvořil Eclinák Sasa výkonem 41Sem,
oraiprováli do Brazilio. - „
Zatcpek so zatím nijak nóblyski a mamo
-Cs.mužstvo Slavia Melbourne ve Victorii
pouze dva jeho časy ř.a 3 km. V Ústí ba~
po posledním zbytečně ztraceném zápase s
sol 8,41,2 .a v Pardubicích S:34s6oMaccabi se definitivně vyřadilo z postupu
Slavia: IColín v at l ot ico 60:45. ------do vyssí třídy. . -------- ----- ----------

-VODNÍ

-BASKSTBALLJak jsme se již zmínili, umí
stilo se cs»národní mužstvo na mistrovství
Evropy v Fa.říš i na druh dm místo, když bylo
ve finale porazeno Sověty 44:¿5* „Naše- muž
stvo hrálo v sestavě: Matoušek,^Skeřík,
Baumruk, Ho vak, Kozák, Mrázek, Šíp, ií8bu či
la, což není nejlepsí sestava, kterou CSR
múzo postavit. Postrádáme jména jako Ko
lář, Krenický, Siegel, Kocourek, Eranc,Ezr
Sis, Eorniak atd., kteří patrné nejsou
dost dobře "zapsáni". 0 samotném finálo
vém zápase píší francouzské a nomocke no
ví úý velmi skepticky a zdá se, z© nebylo
vše v pořádku, jak by melo byt. Byla by
jistě, opovážlivost, kdyby si naci "sjedno
cení sportovci"^dovolili porazit svá sovět
sko' soudruhy. Čechoslovák Mrázek byl oz
načen ža nejlepsího hráče na mistrovství.■POLONÍA

a

SIAVIA,

polo-

..... .
Mistrem republiky se
stala Bratislava, která vo finále až v
nastaveném Časo porazila Sckol Vinohrady
.— .15 :10.

-CYKLISTIKAOmnium 1S51:
1. Jeník (CZ Praha), 2. Čapek (OD Praha)
3. Holeček (kototochna).
Přebor v jízdo do vrchu:
1. Cihlář,
2. Kolář,
3» Švejda,
Silniční závod v lál ozloch u Ústí:
1. V.Machek
2-JíAfechok. 3« Veverka. •h á z e n a Liga hasono:
.,
Silvia-Sokol Prasský 1;14> ATK-Ustí n,L.
........ ..
21:2

*

Do novo utvořonoho klubu IV.divisc Polonin spontánnó^prostoupili z prvotřídních klubu Victorio všichni vynikající polští hráči
kopané, A n e c h y b i l i
- naopak! Jiz dnes má Polonia zajištěn postup a j§í
tri borci byli nominováni do rapresentacní jedenáctky Victorie proti Anglii, Za
tím co rada zdejších australských klubu se hemží mnoha dobrými cs,hrá£i, Česka
Slavie pracné sháněla svou jedenáctku dohromady. České posily v bratrském jugo
slávském JTJSTu pro umožnění postupu do I,třídy jsou pochopitelné, ale coz ostatní? .
/
,
v
z
"ilemesis11
tíALE MISTROVSTVÍ • SVĚTA v KOPANÉ.
Eootballová associace ve Victorii da-j řecké a skotské. Turnaj bude zahájen již v
la podnět k uspořádaní turnaje mužstev
neděli 8«července, ostatní žapasy každou ne
všech národností representovaných v Austrá děli následující. Naše mužstvo, které múze
lii. Do této souteše nazvané J.H.Laidlaw
býti počítáno za favorita nastoupí s nejlep
Cup přihlásilo se celkem 13 mužstev těchto šími hráči, jako' máme v Mel bouřné k disposici.
národů:'Anglie,Austrálie,Československo,
V čele s internacionálem Ů „Kučerou,Zíracmerem,
Ir sko,I srael,;Ital ie ,Jugo slavie, Rola ndsko,
Dočkal, em, Eo ubal em, Moučkou a .výborem muč štva
Maďarsko, Malt a, Polsko, Řecko a Skotsko. Pod Slavie postarají se aby jméno čs.kopané bylo
le vylosování pořadu l.kola utká.jí se spoluj tůnístono ná nejpřeďnejsím miste. Slavie pro
mužstva Irsk? a Israelu, Itálie a Jugoslá půjčí k topasům svoje dresy. Z výtěžku za/pavie, Maďarska. a Polska, Holandska a Austrá sú a sport.zábavy kl. Slavie budou zakoupeny
lie a Anglie a Malty. Do druhého kola po nové dresy. Vyzýváme proto cs.veřejnost v
stupuje bez boje mužstvo československé,
Melbourno,aby podpořila svou účastí tyto^ppdniky.
G.Č.

ZPRÁVY Z AUSTRALIE.
-D í 'K Y.Poměry v dnešním Československu staly se po několik dnů. středem
zájmu australské veřejnosti po příjezdu výborné australské houslistky,
dceři queenslandského ministra, G-lorie Foley, která studovala od r.1948
do r.1950 na pražské konservatoři* Rozhlasem přenášený interview s
novináři, odpovŠd soušasné se z CSR vrátivšímu, komunismus milujícímu
Murray Smithovi, při níž pomáhali i dva zdejší Šs.uprchlici a hlavné
pak obsáhlý referát otištěný v denních listech mnoha australských mést,
kde lidský prosté a výstižné podává udiveným zdejším oběanům obraz
’’komunistického ráje", obraz, jehož vykreslení kýmkoli z nás by pova
žovala vétšina Australanů, jisté za tendenční, udělaly pro véc Česko
slovenska na tomto kontinentu nesmírný kus práce. Svůj vdék budeme
moci prokázat při zamýšleném turné po Austrálii, které připravuje tato
umělkyně na blízkou dobu.
-PRACOVITÍ

ZÁVAZKY, -

. Ministerstvo přistéhovalectví oznámilo, Že má mimořádný zájem,aby
osoby které z různých příčin neplní béhom dvouletého pracovního závaz
ku svůj kontrakt, byli opétné zaélenéni do práce. Z ministerstva by
lo sděleno, že hodlají s velkým porozuméním přihlédnouti k důvodům
téch osob,ykteré projeví zájem o urovnání svého pracovního pornéru, K
tomu jest Čs.nár.sdružení ve Victorii ochotno poskytnouti na požádáni
radu, pomoc při ůpravé písemných dokladu a vyslati s žadatelem k úřed
nímu jednání svého zástupce, který jest s touto záležitostí patřičné
obeznámen.
- V žádném případé nebude porušena zásada duvérnosti
známých adres.
-PRVNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENI PRO ČECHOSLOVÁKY v MELBOURNE.Pne 20,Šervence 1951 koná se v Melbournském Repertory Theatre,
Middle Park, první divadelní představení pro Čechoslováky. Hana Alexandrová-Pravdová režíruje drama R.Mackenzieho "Musical Chairs" ve vý
pravě Jiřího Pravdy.
"Musical Chairs", drama předéasné zemřelého
skotského autora, řeší otázku lidského štěstí a peněz. Je to první
příležitost, kdy máme možnost konfrontovat australský herecký projev s
evropským, resp.Šeským. V hlavní úloze vystoupí býv.šlen Nár.divadla
Jiří Pravda pod pseudonymem G.Phillippe. Vstupenky obdržíte na 150
Dandenong Rd., Caulfield, nebo na telefoním ěísles UM 1857 (Mr.Cooper),
WINDSOR 7689 (Mrs.Peggy Ehrlich) - mluvte česky.
-VÝSTAVA FOTOGRAFII, OBRAZU

a.j.-

0 chystané výstavě uměleckých fotografii, obrázů a národopisu čes
koslovenské kolonie ve Victorii jsme referovali již v minulém Šišle
našich zpráv. Zájemcům o tuto výstavu oznamujeme konečný termín 20.
Července., do kdy mohou zaslati závazné přihlášky, resp.své výstavky
na adresu referenta výstavy L,Kubáta, 53 Flemington Rd., NORTH MELBOURNE
Vic. Tamtéž si mohou vystavovatelé vyžadati podrobné informace o vý
stavě .

-ČLENŮM PEVBCKBHO SBORU OSN SDRUŽ .J
Na desky pro rozhlas zpívá se ve středu. 4«7. od 8 hod»večerní v
■ hlavním studia ABC 486 Albert Street (za parlamentem)« Vysílání
bude' -11 . a 1 2 .července«
-Í)ETI,. TESTE SE!loutkové divadélko zahájí v krátké', době představení v Teachers'
College, Swans ton Street, TfTJLBOURNE. Jako první bude uvedena hra
M0 kouzelné vrbě, aneb kašpárkova chytrost vždy zvítězí".
Hledají
se další spolupracovníci k úpravě scény a vlastní hře. Přihlášky u
jednatele Sdružení nebo přímo u vedoucího loutkového divadélka na
adresu? Oldřich Jelínek,
5 King ; illiams Street, FITZPlOY, V í c .
/

/

-SOCIÁLNÍ POMOC KRAJANŮM. ........
V poslední době obrácí se na Cs.nár. sdružení větší množství cs.
•exulantů, z ostatních koutů, světa se Žádosti o získání landing Permitú
do Austrálie. Vyzýváme Čechoslováky v Austrálii ke splnění krajanské
povinnosti a poskytnutí zářeních listů, zaměstnání a bytů Žadatelům.
■Hlaste se na adresu? -M. Volný,
150 Dandenong Rd., CAUIFIE1D, Vic.
/ -E 1. VÝROČÍ
■-

TORT!.-

' —

připravuje se zřízení důstojného pomníku velikému a nesmírné oběťavému národnímu pracovníku v Austrálii dr.Josefu Rýparov-i. Případné
peněžní příspěvky přátel zesnulého z ostatní Části kontinentu zašlete
na adresu jednatele Cs.nár.sdružení ve Victorii.
-ZMĚNY ADRES FUNKCIONÁŘŮ

CSN SDRUŽ, ve VICTORU

místopředseda Fr^vána nyní na adrese 7 1 5 0 Dandenong lid..,
jednatel Víroslav Volný na téže adr 0 _
CAULFIELD, _Vic
jednatel Jaroslav Vondruška nyní
;’'4 Fawkner~"St.'~ST. KÍLÍ)A? H
pokladník Gustav Červený“ nyní
' 9' Dárlington Parade,
ItlCHMOND, Vic.
-C. M. 1. v AUSTRA1II.v neděli 17.června konala se v Melbourne ustavující valná hroma
da Cyrilometodějské ligy za účasti zástupce římsko-katolického arci
biskupa, gen.vikáře Foxe. Předsedou byl zvolen dr.Stanislav Hofírek,
duchovním rádcem je d.p.Ulrich.
CM1 je složkou Katolické akce, laic
kého hnutí, usilujícího 3 prohloubení a rozšíření katolického křes
ťanství ve světěv Adresa jednatele? Ant.Diviš,
519 Dryburgh Street,
NORTH MELBOURNE, Vic
-Z BRISBANE.čs.klub v Qůeenslandu vydal pro cleny druhé číslo inform.bulletinu
"SLOVO". Adresa? Jan Tuček, 43 Hope St., SOUTH BRISBANE, Qld.
-H 1 E D A J f __ S EsJ. Kučera, býv.náčelník T.j.-Sokol Murnau, Václav Orth, M.Hlavs**
Ho Kadlčík.
Pro Členy vydalo Cs.národního sdružení ve Victorii, adresa kult.referenta.
Václav Michl,
150 Dandenong Rd., CAU1FIE1D, S.E.7. Vic.

aoKste:

P Ř E D P L Á C E J T E
ČESKÉ JÍDLO JAKÉ JEN DOMA
MOHLI
MÁ

PRO

VÁS

JSTE

NEW YORKSKÉ LISTY
435 East 86th st. NEW YORK,N.Y<

MÍT

CAPE PRAGUE
NA CHURCH STREET

Jediný Český denník na
americkém východě,věnu
jící značnou pozornost
i krajanskému životu v
Austrálii.

Swan St., el.Č.78, 79«
ARANŽOVANÍ VEČÍRKŮ

1 Ukázková Čísla zašle

PŘI POSLECHU ČESKÉ HUDBY

informace podá
zasílání zprostředkuje
M.Volný, 150 Dandenong Rd.
CAULFIELD,Vi c

Bridge jRoa'd

RADIO-GRAMO-MOTO. SÍCÍ STROJE
ELEKTRICKÉ LEDNICKY a.j.
deoosit ve výši jedné pětiny- -nízké týdenní splátkykrajan&m výhodnou koupi zpro
středkuje
— Olga HONKYŠOVÁ (tel:JB2527)
nebo osobně u pokl.kav.PRAGUE.

Flinders St
CITY.

— í I V. OT,‘N I P O J I U T Ev N I'--Vám sjedná
informace podá
p o r a d í
Stanislav

"SPLENDID" - (HEITLINGER) 158 High St. ST.KILDA
Tel 2 LA 3324

Cv e r m á k,

11 Princes St.

dělá prvotřídní košile a pyiama
dle míry -

ST.KILDA, Melb,

(Tel.s LA 4479)
-Výhodné pájčky při koupi a stavbě domi

o p r a v a
Páv odně

PRO

Třinec,

Č?SR.

V Á S

JEN PRVOTŘÍDNÍ KADEŘNICTVÍ
..... Tom

k o š i l

—

207 Victoria Street, Melbourne.

O p r š a 1....

KNIHY — ČASOPISY
dodají Vám šs. knihkupci
Jan Vřečonka, N.S.W. GR.
CULLERIN,
2 S, Sydney, NSW.

Rudolf Folber, 70 Liberty Grove
WOODVILLE GARDENS, Adelaide, SA\

