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J. Seifert (Úryvek)

Dnes vracíme se k tobě, domove,
a ptáme se, co každý z nás ti dluží,
A skláníme se k růži šípkové,
k té nejprostší,k té chudé ze všech růži0
V té vůni jako by byl zakletý
kus mládi,který prudce mluví ke mnL
A abkoli bas není na květy,
v tom květu žije vábná krása země.

Budem se vracet k ruži Šípkové
k té nejprostší a chudé ze všech ráží
jak vracíme se k tobŠ, domove,
s otázkou plachou,co ti z nás kdo dluží.

ZAPOMENUTÉ VÝROČÍ
Ach, nikdo mezahalí
mne ty, kdo v máji umírali»

Franc, poesie.
Rok 1945 rozmnožil řaduvnašich květnových výročí o jedno z nejbo
lestnějších, nejtragičtějších a ne-jvýznamně jsi che zVyrocí pražské
květnové revoluce jsme ještě doma slavíýali s jistými rozpaky.
S ješte vět šími rozpaky se ale ténfí? cely československý^ exil roz
hodl, ze toto patrné historické nedorozumění přejde úctyhodným
mlčením. Zbývá se zeptat, jaké je to mlčení a je-li tak úctyhodné»
Je pravda, že v posledních dnech druhé světové války odehrávalo
se v Praze to, ,co s celkového hlediska dá se nazvat nepatrnou episodou. Zoufalé šarvátky poměrně nepatrných a roztříštěných sku
pin pražských povstalců nemohly jisté^ani v hodině konečného roz
kladu nijak vazněji ^ohrozit ustupující nemecke divise. Nedá se z
také mluvit o nějakém organisovaném^ústředním vedení cele pražské
kampane. Je známo, že během pražské revoluce stálo formálně v
Čele hlavni velitelství, ale nad celou akcí se vznášel po celou
dobu takový stín improvisace, že většina bojů byla vybojována na
vlastní pěst. Bylo tomuytak hlavně z tohg důvodu, že povstání vypuklo o dva az tri dny dříve, než bylo plánováno. • To všechno jsousku
tečnosti velmi dobře známé a těžko na nich někdo může něco změnit. Proč to

zvláštní mlčení a. proč taková ostýchavost, dotýkame-li se prazs*kých události? - Zdá se, že stíny tanku maršála Koněva a trouby
oficiosní pražské propagandy přehlušují i zde v exilu i třeba
jen tichou vzpomínku na ty, kdo v poslední chvíli války nezaváhali.
Komunistická propaganda nevybíravě a bez ostychu si přisvoji
la vojáky pražských b.arikad pravé tak, jako si prisvojila oběti
koncentračních táboru a nacistických popravisť. Má to snad být
důvodem, abychom se my odvrátili od vsého, co s tím souviselo?
Nebylo by snad lépe říci otevřené, co bylo a říci neméně otevřené,
co bylo úmyslné přidáno?

Bylo mnoho nadšení, bylo mnoho odvahy, vytrvalosti, mnoho
sebe-obétovánío Ale nejkrásnejsím a nejvíce potěšujícím rysem
pražských barikád bylo to úžasné procento mládeže, té mládeže, p
níž o několik let později napíše jeden z nejlepšiéh novinářů, že' "její idealismus a ochota vzít na sebe risiko několikrát z.a pos-.
ledních let mela být vzorem pro starší generaci",

•Byla ale také surovost, nízkost a špína, jez vyrůstala přímo
ze stínu barikád a prozatímních pohřebišť.
Tam, kde mnozí z nás
neselhali v boji, selhali, když bylo dobojováno. Hyeny, supi a
šakalové revoluc-e nesetkali se téměř s žádným odporem. Naopak
zdá s.e, že byli ješté povzbuzováni ve své nečisté a odporné čin
nosti.
Je známo, kým a proč byli tito drancovači a olupovaci
mrtvých kryti a podporováni. Ale určité procento viny zůstane i
tak na nás všech, kdo jsme mlčeli, ať z jakýchkoli důvodů.
I to
to musí být vysloveno, i toto musí být přiznáno.
Řekli jsme na počátku, že povstání nemělo velkého vojenského
významu.
Je naší povinností si ale uvědomit, oc větší byl jeho
význam mravní.
Tisíc mrtvých Moravanu hraběte Slika stalo se po
tři sta let symbolem cti a věrnosti. Možná, že někdo z tehdejrsích generálů také pokládal jejich zoufaly boj za vojensky nevý
znamný. V určitém smyslu bylo pražské povstání Bílou horou čes
koslovenské demokracie, vybojovanou o tři roky předčasné. Zane
chali jsme tam tři tisíce mrtvých. Uz proto nemlčme, už proto
vzpomíne jm*e.
.
vV o M
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ŠTEFÁNIK A BENEŠ

Je příznačné, ze nám kalendář připomíná v tomto měsíci
dva naše,význačné státníky, kteří měli k. sobe tak blízko i
ve svém životním díle a svých ideálech.

Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš byli neoceni
telnými a nerozlučnými spolupracovníky T.G-.Masaryka v jeho
boji za samostatnost a jednotnost naší republiky. Bohužel,
Štefánik umírá tragicky hned po vyhraném boji při návratu
na rodné Slovensko, nedočkavé poděkovat mu za svou svobodu.
Tragická smrt? Jistě. Ale přece je Štefánikovi dopřáno do
zít se dovršení svého velkého díla a nedožít se zoufalé úz
kosti, jak je zachránit pred záhubou.

Edvard Beneš spolupracuje s T. G. Masarykem. dále jako zahranič
ní ministr nové republiky» V ženevské Společnosti národu
snaží se zavést mravnost a zásadnost masarykovské demokracie
i do mezinárodní politiky a Československo se stává horlivým
iniciátorem nekompromisního postupu na,pr»vuci fašistické
agresi v Habesio
V Masarykově duchu chce též Beneš, tentokrát už jako
president, celit Hitlerove hrozbě za mnichovské krise a mobilisuje nadšeny národ» Je však donucen kapitulovat každý ví, kým»
Druhá světová válka dává Benešovi veliké zadostiučinění»
Hlavně jeho zásluhou rusí vítězné velmoci mnichovský diktát
a berou nas mezi vítězné národy, přestože Slovensko oficiál
ně bojovalo proti spojencům a mohlo se obávat, osudu Maďarska,
Rumunska a Bulharska,
Nová ’’rovnováha” sil v Evropě bohužel zase rozhuduje o
nás bez nás a staví nás do sovětské zájmové sféry, Beneš
chc-e předejít opakování roku 1938 a snaží se tentokrát o vy
budováni přátelských styků s mocným sousedem.
Spěchá do
Moskvy, aby ji ujistil, že i demokratické Československo
múze být věrným spojencem, Loyálné přizpůsobuje naši zahra
niční politiku sovětské, jen aby zachránil co nejvíc demo
kracie pro náš vnitropolitický život.
Ale svatováclavská politika se tentokrát neosvédcuje,
■Moskevský režim se nevyvíjí k demokracii,' Jak chtěl Beneš
věřit, nýbrž pokračuje v dobývaní světa,
Československo sr.dce Evropy - stojí ovšem v cestě na západ a-proto musí
.padnout. Po těžkém rozhodování je Beneš nechává padnout
bez boje a brzy nato.odstupuje a umírá.
Je poražen, beze sporu. Ale mohl vůbec za daných okol
ností vyhrát? Na to se odpovídá dvěma různými příklady?
záporně polským, kde neústupnost demokratické vlády také ne
odvrátila sovětské jho, kladně finským, kde se rázným zákro
kem vlády podařilo zhasit pokus o "únor” a uchovat státu
dosud stat.us ’’satelita na svobodě”.
Kéž bychom už brzy věděli dost, abychom měli právo sou
dit, který přiklad byl pro nás směrodatný, a zhodnotit tak
spravedlivě Edvarda Beneše, Zatím - nelze nevzpomenouti,

J.L,
Msgr, X. RITTER

zemřel,

V Luganu zemřel dne 21»dubna apoštolský nuncius pro CSR,
XoRitter. Zesnulý byl vždy upřímným přítelem Československa
a jeho zásluhy na uspořádání vztahů mezi Vatikánem a náší
republikou jsou nedocenitelné,
Veritas »

WASHINGTONSKÁ ROZTRŽKA.

VYCHOĎ MA INICIATIVUo
Na zadně frontě studene války nedošlo sice letos
Ještě k sensačnímu výbuchu, vsn.de však roste
dusné napětí, které se sotva muže vytít Jinak
než krisí, at dílčí, nebo i generální.
Před několika dny na příklad začala dlouho oče
kávaná ofensiva na.Koreji. Za cenu neobyčejné
vysokých ztrát se Ciůano a Sevorokoréanci zatím
dostali dopředu o několik desítek km. a znovu
stoji pred Seoulem-. Přestože mají shromážděny
na svých letištích v Mandžusku a Severní Koreji
už dost značne letecké síly, dosud Jich nepouži
li. Učiní-li tak Je pravděpodobné, ze President
Truman dovolí americkému letectvu bombardovat
Mandžusko. To by mohlo vest k sovětskému zásahu
a tedy k světové válce.
Z ohledu na dosud nedostavěnou vojenskou silu zá
padu a na veřojne mínění světa chtějí se USA to
muto nebezpečí prozatím vyhnout, Jak vysvítá z
vypovědí ministra zahraničí Marshala a generála
Bradleye před senátním výborem, vyšetřujícím
náhle odvolání spojeneckého velitele ve Vych,
Tichomoří, generála MacArthura.
Poněvadž ale pekinská komunistická vlada stroze
odmítla všechny nabídky na vyřešeni korejského
konfliktu vyjednáváním, nezbylo Spojeným náro
dům než vyhlásit zákaz dodávQk zbraní a pro valú
důležitého materiálu do Cíny. Generální shro
máždění schválilo tyto sankce takřka Jednomyslné,
sovětský blok hlasováni ovšem bojkotoval. Tento
krok Spojených národů múze být osudný anglickému
přístavu v Čině, Hong-Kongu.
Ale i Západu, především Anglii, hrozí vazné potí
že v zásobování nezbytnými surovinami - násled
kem politického vývoje v Iránu, ' Jeho na. výsost
důležité naftové prameny, až dosud zcela v an
glické moci, bylo totiž na. nátlak nacionalistic
kých politiků, nedávno znárodněny a k jejich
převzetí iránskou vládou má dojít velmi brzy.
Anglie se tomu snaží zabránit, v krajním případě
i vojensky. To by ovšem byla také dobrá záminka
k sovětské intervenci, která není vyloučena ani
ve formě vnitřního puče. Iránská komunistická,
strana Tudeh Je sice zakázaná, ale přesto silná
a plánovité organisovaná. V pozadí celého vý
voje stoji zrejmé SSSR, stejně jako se snaží
znova rozdmychat nepřátelství na hranicích
syrsko-israelských a podporovat nacionalistické7
Egyptany ve snahách o převzetí ochrany Suezu a
o ovládnutí brit.Sudanu.
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Zdálo se, že projevem stanice
Rádio Free Európe dne 1.5.t.r.
bude ukončena vleklá krise vý
středním orgánu čs.exilu, RSC.
Členové obou spa* ,ých stran spo
lečně podepsali osolství cs.
exilu našim don# . Podle předběž
ných zpráv mele být provedena
pronikavá reorganisace Rady.
Ústředním tělesem měl byt porad
ní sbor asi o 60 členech (obdoba
válečné Státní rady v Londýne).
Z Jeho členů se měl volit stálý
exekutivní výbor asi o 18 cle-.,
nech. Předběžně byla Již při
jata sporná(zásada funkčních ob
dobí všech Členů- Rady a uspoko
jivé vyřešená otázka zastoupení
Slováku a Podkarp.Rusů,

Podle posledních dosůých zpráv z
poloviny t.m., bohužel, zatím k
dohodě nedošlo a Jednání Jsou
stále Ještě v takovém stadiu, že
nelze s určitostí předvídat výs
ledek. uisté není třeba zduraz
novat, jak škodlivé a nebezpečne
mohou být tyto průtahy vzhledem
k neklidné mezinárodní situaci a
.k’udržení dobrého Jména čs.exilu.
Všichni čs.exulanti upřímné dou
fají, že zamýšlena reorganisace
ozdraví poměry v RSC. a že ne
blahá washingtonská roztržka bu
de mít aspoň ten positivní výsle
dek, že vytříbí sporné nazorý a
pročistí ovzduší. Nelze si prát
nic lepšího nez aby vrcholný a
Jednotný organ čs.exilu se stal
v budoucnu účinným nástrojem
snah a tužeb všech Cechů a Slo
váků a důstojným zástupcem před
tvarí demokratického svetu
V.M.
"Představte si to ticho, kdyby"
"lide říkali Jen to co vědí!"""
- K. Čapek.-

Pařížská konference náměstků zahraničních mi
POPRAVY NA VESNICÍCH.
nistrů čtyř velmocí měla ná padesát '- za sedaní
Vaciav Junek, Alois Lacina a
a sovětský delegát Gromyko stále ješte obratné
Karel Masě-z Koubalovy Lhotjr u Miodvrací nebezpečí dohody. Tím získávají Rusolov$ka', :'t".zv/ ’’vesničtí boháči",
.. vé iniciativu a čas,' protože pokud trvá jedná-1-,
byli;-popraveni,' Kladli jim za. vinu
ní, neodváží se Západ z obav, aby neprovokoval?
ze zabili Vladimíra Mandíka, komu
žádného radikálního kroku v budování evropské
nisty dosazeného starostu, který
obrany, na. př. provedení-'už dávno dohodnutého
"odhaloval jejich kořistnictví".
vyzbrojení Západního Nemecka,
• -PÚjčevál-i pry sousedům zemědělské
Jedinou skutečnou porážkou komunismu-v poslední •< Stroje a potahy a žádali .úhradu v
dobů tedy vlastně byly jen australské parla
. neúmerne práci.- Den na to byli od
mentní volby, které daly Menziesove liberálněsouzeni k smrti Tomáš Kořinek, Vlád.
agrární koalici většinu v poslanecké sněmovně
Kořinek a Bohumil Kruliš ze Žlab.
i senátě a tím větší možnosti k potírání rudé
Také prý zabili komunistického funk ho rozvratnictví, zatím co komunistická stranacionáře. Zprávy svědci o nezmernem
vyšla z voleb bez jakéhokoliv zastoupení.
zoufalství vesnice.
-ECIJ.L.

ZPRÁVY Z DOMOVA
1, MAJ

VYPOVĚZENI

V . PRAZE,

Dra

BERANA.

Oficielně bylo oznámeno zajištění pražs
Podle posledních zpráv došlých z domova
kého arcibiskupa Dra Berana, Arcibiskup
byla letošní oslava l.máje v Praze ve
byl začátkem měsíce vypovězen z pražské
znamení obvyklého .bombastu ofodalních
.diecése
a jenyni pod dozorem v rožmitálprojevů'a nakomandováných nekonečných
' ském zámku. Nesmí opustit pozemek’a ne
průvodu. Podle Rudého práva pochodovalo
smi se s nikým stýkat. Byl^rovněž poku
■Prahou několik set tisíc pracujících,
tován
částkou, která se v-některých zprá
kteří "ostře odsuzovali"- Zapad a z pl
ných plic velebili své nynější osvobodi
vách uvádí cifrou stotisíc korun... To
tele. Nad průvodem 29 bývalých němec»-'"'
vše proto, že se "prohřešil" proti trest
ním zákoníku.
'
kých Arad a 96 Junkeřsu utvořilo symbo
Vatikán oznámil mimořádným papežským de
licky slovo "mír". Na důkaz plne', svobo
kretem exkomunikaci všech, kdož měli po
dy a blahobytu ráje pracujících byla ze
díl na vykázání arcibiskupa Dra Berana z
sílena policejní pohotovost’a Václavské
pražské- diecése.
náměstí bylo.vroubeno výmluvným kordonem
policie, vojska a milice. Hesla, nesená
SOUMRAK GENERÁLŮ.
v průvodu velebila mír, demokratické Něm
ce, Číňany, Korejce a ostatní Novoslovany, Po Reicinovi a Laštovičkovi přišli na řa
SNB, milice a jiné útvary "vyšší.formy de du geiH’álové :Klen, Veselý a Zadina. Klen
mokracie. Zvláště se vyjímala standarta
a Zadina se neúspešne pokusili o sebe
s bojovným nápisem: "Dejte republice více
vraždu. Bohem manévrů na Chebsku pokusil
kyseliny sírové, hnojiv, umělých hmot a
se o útek na Za'pad gen.Bulander. Byl ale
léčiví"
-PCIdopaden, V přímo spojitost s Reicinovou
aférou je také zatčeni plk.Horského, spo
INTERNACE
jovacího důstojníka cizím vojenským přiDominikán Ďp.Jiří Veselý, známy svojí údolencům v Praze. Podle dosud nepotvrze
castí na. bojích proti Němcům v Itálii a
ných zpráv byl také zatčen jeden z hlav
nebo jácnými . kázáními po únorovém puči,byl
nich strůjců únorového puče poslanec
internován v želivskem klášteře. „ . , ’
Smrkovský.
-FCIVentas.
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Rozsudek Smrti,
Statný sud v Prešove odsúdil začiatkom
apríla Viktora Palkoviča na trest smrti
pre "velezradu a vyzvedačstvo". Dvaja
spoluobžalovaní boli odsúdení do žalára
na doživotie a štyria dalsí do žalára od
14 do 24 rokov.
-FCIOsud "Hrdiny Sovětského svazu".
Major Stepán Buršík, jenž uprchl z komu
nistického koncentračního tábora na Mír
ově, leží velmi těžce nemocen v nemecké
nemocnici. Za války byl osobně vyzna
menán Stalinem.
_ _

••Ji Ul —

. /
/
Diplomati odcházejí.
Čistka mezi personálem čs,zastupitele. :
kých uradu, která následovala po pádu
dra Clement i se, vyžádala si jako nove'
"oběti" tyto velvyslance:
Dr.Bystřičky (London), Dr.Outrata (Wash
ington) a- Dr.Hoffmeister (Paříž).
Dr.Fischl,^ čs.vyslanec v Berlíně, byl
zatčen krátce poté, kdy jeho dcera uprch
la do americké zóny. - Dr.Goldstuecker,
intimní přítel Schlingúv, byl odvolán ze
sve' funkce vyslance v Israeli.
-FCI-

A Další ...........
Poslanec a politicky tajemník KSC v Olo
mouci František Řezníček byl obviněn
Gustavem Barešem ze spolupráce se Schlin
gem a Švermovou a zatčen.
Rozpočet.

Ministr financi Kabeš předložil rozpočet
na rok 195i ve výši 162 mil.Korun, Nový
rozpočet je o 28$ vyšší než loni a 9»4$
jeje oficielně věnováno na "obranu státu"
úredne o O,5x méně než loni. Ovsem je
zde několik záhadných položek: 6,3$ na
"vnější obranu", 3,1$ na "vnitřní bez
pečnost",
na "národní hospodářství"
a 9>5$ na "kulturu".
Zatčeni Dcery Posl.Švermove.
Dr.Kopoldová ze stát.zdravotního ústavu
byla zatčena. Jako důvod byly udány nepo
řádky v nemocnici na Bulovce.
-Vvzva

Frant. Loubal Mrtev.
V hlavním táboře nucených prací na Jachymovsku, ve Vykmanove, zemřel byv.místo
předseda Zemského národního výboru mo
ravsko- slezského František Loubal.
-FCILudmila Podjavorinská Mrtvá.
V požehnanom veku 79 rokov zomrela za
čiatkom marca t,r, v Novem Meste nad Váhom známá slovenská spisovatelka Ludmi
la Podjavorinská, vlastným menom Ludmila
Ríznerová. V zosnulej ztrácá slovenská
literatúra vari jednu z najvzácnejších
slovenských žien-spisovateliek.
-ZpravZ Hovoru v Parlamente.
"Zlatý vek komunismu nastane v CSR a
prekoná i fantasie a dobrodružství romá
nu Julia Vernea" prohlásil "lidovecky
poslanec" Berák a dodal: "Všechna naše
města a vesnice rozkvetou v neporovnatel
né kráse. Ovšem, víme, že jsou na světe
stále ještě váleční štváči. Jejich
vztek je však marný. Zmizí do sveta
stínu jako brontosaurus."
"Socialistický poslanec" Ant.Fiala vy
zval opět cs,občany, aby hlásili kazdy
"utrhacný a hloupý" rozhovor v., obchodech
vlacích a tramvajích. Žádal take', vetší
bdělost v doprave. Asi proto, že sám
byl pred časem jedním z cestujících le
tadla, které přistálo v Erdingu v Bavors
ku.
-FCI✓V

4

Srazka Vlaku.
Edvard Suklt, hlídač železničního pře
jezdu v Podivíne na Moravě byl odsouzen,
k pětiletému žaláři pro nedbalost, která
pry zavinila srážku rychlíku Praha-Bratislava s autobusem. Při neštěstí zahynulo
32 osob.
-FCI/

y

Novy Cech.

0 marš álu Konévovi začína se v CSR ofi
cielně mluvit jako o "volynskem Čechovi".
- Snad aby b^l přijatelnější národu,
převozme-li Cepičkovo ministerstvo.
V/L

*

Rozkvet Kultury.
Poslední novinky pražského, knižního trhu
Jsou Leninova "Nadcházející katastrofa",
Stalinova studie o anarchismu, Fadějevúv
"Poslední sUdize", Varšavského "Západní
dekadentní umění", Ostrovského "Dopisy a
články", Angělinové "Vítězný traktor" a
Barešův "Julius Pučík".
-FCILaušman v Bělehradě.

Bývalý náměstek min.předsedy Bohumil
Laušman se zúčastnil vojenské' přehlídky
v Bělehradě, kde mel místo na oficiálni
tribuně, Má se za to, že je tam porad
cem v hospodářských a průmyslových věcech.
■
. n. -FCIDemonstrace Čechoslováků v Belgii.
V don výročí pražského povstaní dno 5.
kvetná došlo v Brusselu k demonstraci Čs.
uprchlíku pred stánkom komunistického
Československá na vzorkovém veletrhu.
Úprava stánku plné sloužila propagaci
komunismu. Událost vzbudila velkou pozor
nost tisku, filmařů a nakonec i policie.
Bylo zjištěno, že ve stinku byli zaměst
náni agenti pražského ministerstva vnitra
a.
.
-FCINepiste domul
V teroristických procesech, které s děsi
vou pravidelností probíhají ve vlasti,
jedním z nejcastějších obvinění jsou sty
ky s cizinou. Uvažte, že režim má zájem
a dostatek prostředků, aby vedl v eviden
ci každý dopis, který z ciziny do CSR doj
de, Pamatujte na, to, ze kom,aparát nozapomíná ani po letech a že nozapomíná na nic.
Nedávejte komunistům do rukou materiál
proti přátelům doma svými dopisy. Nepište,
je to nebezpečne'.’ Ne pro Vás, ale pro no,’

Několik Zpráv z CSR,

Ve Vizovicích na Moravě byl odsouzen
Karel Kalenda k 21 a J,Kůstka k 19ti le
tům vězení. Připravovali prý svrhnutí
režimu, vyzvídali pro Západ a pomáhali
k útěku za hranice. -Schizmatický biskup Eltschner zrušil
Vatikánem vydanou exkomunikaci ministra
zdravotnictví J.Plojhara.-Československa ■>vlada zastavila, odsun
sudetských Němců, ač jich mělo byt od
stěhováno ještě přes 100 tisíc. Nemci,
kteří se nyní hlasí dobrovolně na odsun
jsou odmítáni a odsunové tábory zrušeny,-Spisovatel Jiří Karásek ze Lvovic zem
řel v Praze ve veku 80ti lět.• -Filmaři V, Vlček á J.Kapr získali ^Stali• novu ’cenu za agitacni film "Nove Česko
slovensko".- E. Erban navrhl mobilisaci pro průmysl
okamžité po skončení základní školní vý
chovy. VyjímeČne nadané deti pro dalšíy
studium má, navrhovat kádrová komise mladeze.- .
.-Šéfem < tiskového odboru
min.informace
byl
/
/
jmenován 25ti lety Dr.Ivan.Kopecký, syn
ministra Va-clava- Kopeckého.Ministr .dopravy byl vládou zmocněn k mi
mořádným . opatraním,; která mají celit
"zlovolnému poškozování a sabotážím na
železnici".-Policejní inspektor K.Schořalek z Aše
byl vyznamenán za zvláštní úspěchy při ■
stíhání uprchlíku. Ma na svědomí 35 oběti.
-V Praze byla rozpuštěna YNCA, zatím coYMCA se rozpustila "dobrovolně".již před
• tím
<•l •
/

VYSILAČ SVOBODNA EVROPA.
Nova, 135.000 watú silná radivá stanice, Vysilač Svobodné Evropy^ v-'/viAxíí
zaznamenal v krátké třítýdenní době svého trvání první veliký úspěch: Československo
protestovalo u vlády Spoj.Států proti její Činnosti; v protestní notě se velmi ostře
útočí proti čsl.úprchlíkúm vedoucím čsl.vysílání. Není divu, redaktor Peroutka za
hájil první vysílání jasnou mluvou: ""Víme, jak mnoho úsilí vynakládají komunisté,aby
přetvořili vaše duse... Avšak víme také, že za večera, když se vrátíte domu z denní
dřiny .. říkáte sami sobě v soukromí svých čtyř stěn: Komunisté nám řikají lži. Poslechu vysílání na středních vlnách mohou komunisté pouze zabránit konfiskací radio
vých přijímačů. To by ovšem byl další 'stupínek k blahobytu'.
- 7 -
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Sucastnosti.

Čistky

V súčasnej dobe, pri rôznych ťažkosti
ach, s ktorými sa stretávame, bude nuté uvedomiť si a nájsť správnu, cestu k nášmu
cielu, t.j, k borbe so sučastným postave
ním našej vlasti, ako i so svetovým komu
nizmom.
Dúfam, z e sa najde v radoch našej emi-:
grácie dostatok sily a mravného odhodlania
a zdravého rozumu, aby všetky doteraz roz
štěpené složky sa zošly k spoločnej práci
v boji proti komunizmu, atým k oslobodeniu
našej vlasti.

Nepochybujem, že naša emigrácia, i na
priek rôznym kazom, ktorými trpí každá emigrácia, bude spôsobilá prekonať súčasnú,
krízu a rospory. Som presvedčený, že v
budúcnosti sa nájde velmi malý počet tých,
ktorí by sa snažili o rozvrat v našich ra
doch.

' Nejlepšou našou zakaldnou spoločnej
prace musí byť pojatie humanitnej demokra
cie, na základe kresťanskej vaznosti a lás
ky k bližnému. Otázky politických stran
snažme sa odsunúť na podradné miesto.
Lpění na principe politicích strán z r.
19^5-1948, ako i na stranách z prvej repu
bliky, je zbytočným zaťažovaním nášho emi
gračného života a v niektorých prípadoch
i jeho znemožňováním. Je známo, že poli
tické' strany po druhej svetovej vojne boly
lenchytrackým nástrojom kom.imperiálizmu
na rozvrátenie demokratickej jednoty CSR.

Je na čase zrieknuť sa prílišného pesto
vania úzkoprsého pol.stránictva a pripomí
nania "starých dobrých časov". Reálným
chápáním tunajšieho sveto otvoria sa nám
nové perspektívy, ktoré,dúfam,povedu nás
najlepšie po vytýčenej ceste. Je to naším
záväzkom k mnohým popravenými a žalařovaným
krajanom doma,, je to náš kresťanský záväzok
k dnešnej svetovej kríze, v ktorej naša
vlast je jedným z tažkych problémov,ktoré
musia sa riešit s vážnosťou, opravdovosťou,
sebezapřením a prinášaním obetí.
p p

CITÁT:

Soud:

Tři sta zatčených?

KS0.

Mnoho vedoucích funk*iorúru KSJ šije
dnes ve velkých obavách« Českoslovens
ko stalo se béhem posledních šesti mě
síců nespolehlivým partnerem vey Vý
chodním bloku. Obavy moskevských vůd
ců byly nejlepe vyjádřeny tim faktem,
že za posledních dvanáct měsíců navštivili ÓSR: Malenkov, Molotov, Vyšinský, Zorin, maršálové7 Bulganin a
Konev i šef sovětsko NKVD, Beria.

Zprávy o hospodářských potížích a po
litických neshodách v Praze značně seslabily sovětskou posici při jednáních
na parížske konferencie Sovětsky Svaz
považuje pražské nesnáze za ránu dýkou
a naridil proto bezohlednou čistku v
řadách vudcú dnešní KSC. Padli ji pak
postupně za oběť Clementis, Svermová,
Sling, Reicih a mnoho dalších význač
ných komunistů, vysokých důstojníku a j.
Ve^zprávě zvláštní vyšetřující komise
KSC uvádí m.j, soudruh Baštovanský:
"Clementis končí svůj život jako zlo
činec, vyzvedač, nepřítel socialismu,
zrádce vlastního lidu a agent imperia
lismu a válečných štváčů."

Kopecký, Kohler a Bareš vypracova
li dlouhou zprávu o zločinech Marie
Švermove, která se čte jako detektiv
ka. Zpráva popisuje, jak se Švermova
prohřešovala proti politické linii
strany už za války v Moskva a jak po
drývala posici KSC po celou dobu od
roku 1945 až do dopadení. Kopecký
konci zprávu těmito slovy:
""Přesvědčíme každého, ze skoncujeme
bezohledné se všemi agenty jako praví
bolševici.’""
K zprávě prohlásil GottwaldZ^e tím ov
sem není ječte cely případ yyýízen a
že jsou na řadě další pře/W^í KSC.
•PCI-

A k čemu se mají přiznat?
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NOVÁ

GUINEA

očima českého lékaře.

ífescot - letiště.
Čtyřmotorový Skymaster brzy za'
nechává ze Sydney jen skupinku, světlých bodu. Le
tecká linka "Bird of Paradise", kurs Port Loresby.
Prospíme východní pobřeží Oueenslandu, snídaně bu
de nad Korálovým mořem.Služba v temných tropic
kých teritoriích začíná. Začíná i nová kapitola
života jednoho z československých uprchlíku. Nová
kapitola života českého vědce - lékaře, který sel
hledat svobodu pro sebe a svou práci až do pralesu
a močálu No.vé Guiney, vše, co bylo před tím, je z.
určité 'stejně napínavé, jako to, co následuje. Utěk, život v tábore, plavba do Austrálie, tvrdé
začátky, služba v nemocnici, nádenická práce v gu
márne.
Tisíce uprchlíku tak začínalo. Ale pak
přichází velká příležitost. Vláda hledá lékaře
pro teritoria. Lékař se hlásí, jen přijat. Na
sydneyském letišti začíná první jednání nádherného
dobrodružství nebo tvrdého života, chcete-li. Tak
itak to lze nazvat.
Nejisté: Nová Guinea,
čas;
přítomnost,
hlavní osoba; český lékař, námět;
lékařská výprava do vnitrozemí,
prameny; cestov
ní deník.
-- —
.Karavana se zastavuje před oirkovitým udolím, a tlumočník mi chvatné překládá
rozechvělé řeči nosičů o velkem kouzel
níku, který tu žije ve strmé vysce a
provozuje mocna kouzla puri-puri.
Všichni se ho bojí, ale lid ho živí a
chrání před policií,. Škoda, ze nemáme
času, rád bych osobne poznal toho pana,
Možná, ře se jedna o ubeho psychopatha,
muže to ale byt is osoba s nadprůměrnou
inteligencí. Nosiči by mi pravdepodobne
ze strachu vypověděli službu.
-V domorodé vesnici nám svolala policie asi sto domorodců k povinne" lekárske pro
hlídce. Devět žen má u prsu baby, jedna
chová malého vepře. Staré ženy mají v .
náruči psíky,
-Pochod druhého dne nás vede do vyšších
poloh. Kokosová palma zůstala za nami,
neboť se ji daři jen v pude, kde je moř
ská sul. zJestliže ji domorodci pěstuji
výše, nosi za ní sul do hor. Prodíráme

■Je večer. S polního lůžka na. verande...
vládního bungalovu lze přehlednout celou
zátoku.- Černý písek pobřeží lemuje ko
vové šedivou plochu. První kapky, ozna
mující tropický liják, bubnují na ságové
střese, zatím co kuchař prostírá k veče
ři. Na stole je polévka z divokého ho
luba, pečené ustrice, studený beef a ba
nánový nákyp. Zítra ráno jdeme do vni
trozemí .
•Karavana domorodých nosiču se brodí měl
kou vodou širokého říčního koryta. Písek
je lehký, temný, nic neslibující. Po obou březích řečiště zelena hradba keřů,
jejichž stav užívají domorodci proti
kožním chorobám, velmi rozšířeným ve
vlhkých tropech. Typický je zvláštní f
druh palem, s.kořeny široce rozvětvený
mi mnoho yardu nad zemí, obrovská listy
chlebovniku, ságo vě palmy a divoký ibisek, jehož velké rude kvety si naši
nosiči zapichují do sve papuánske hřívy.

9

V

se rozbahnenou stezkou horské džungle.
Splet*' palem a bahenních lilii tvoři
nad stezkou úplný tunel. Půda je místy
rozryta divokými kanci. Tunel náhle
mizí a jsmo na. volnem prostranství. Pod
obnaženým profilem skály leží velké bal
vany vo vratká poloze a tvoří nebezpeč
nou skluzavku. Sebemenší otřes muao
znamenat ošklivé vypadající nehodu, pro
tože pod balvany a stezkou je dosti mí
sta pro další skluz. Rychle přecházíme
nebezpečno' místo a noříme se zpět do .
dusno vlhkého tunelu, kde na linenech
stromu bují všemožná parasitující flora
z níž domorodci v cás nouze připravují
jakýsi druh chleba. Konečné vystiipujeme
z bahna a dusna na krásnou náhorní pla
ninu, ozářenou sluncem. Jdeme, vysokou
trávou. Dychtivě řežeme tyče cukrové'
třtiny v domorodých^zahrádkách a ssajeme
sladkou stavu. Nova Guinea je jednou z
vlastí cukrové' třtiny,

y

se, celo karavany jde s puskami., proto
že nosiči příliš plaší zvero Stale sly
šíme skřek rajky. Časné ráno tu v ho
rách tančí dva až tri samci na tlusté
vetvi před samic?, sve rituálni tance,
vzory pro tanec domorodců. Jdeme nyní
po ostrém hřebenu pouze několik yardů
zšíří. Vpravo zvedá so v dálce další
mohutný hřeben s nejvyšší horou Mount
Simpson.

-Naši policemani nám opatřují cukrovou
třtinu, když odpočíváme na hřebeni.
Dychtivě sajíce chladnou stavu, chapreme, proč Odysseovi cfřuzí nechtěli opus
tit zemi -nojídačů třtiny - zemi Lotofagu. Hluboko pod námi lezl naš denní
cíl: malá osada v údolí. Po příkré'
stezce v černém bahne jsme tam za hodi
nu sklouzli. První cesta po uvítaní
byla do koupele. Místní policejní konstábl mne překvapil: dovedl mne do vo
dopádu, což byl vedle třtiny druhy raj
ský požitek dne. Pro větší bezpečnost
-A opět v džungli. Stop and listen, ně
postavil kolem koupaliště stráže. Po
kolikrát rychle se opakující 'skřek nebo
užívám podle zvyku z veslařského klubu
štěknutí,představuje se rajka - Bird of
Paradise, nejkrásnější pták světa. Ten
bicí masáže po koupeli, zde vsak tomu
týž den večer videi jsem z blízka dva nád přikládali význam jiný. Později jsem
se dověděl, že bílý pán zaplašil- místní
herne exempláre. Na hlavě a na prsou
duchy bubnováním na vlastní kůži. Pred
žhavá kovová zelen, cihlová červeň na
struktuálne je dinecných ocasních pírkách. naší úřední chatou je několik tenkých
stromů a řada keřů’, Z lýka stromků do
Samička je docela nenápadná, jeden z dů
morodci
vyrábějí vyklepáváním sve' doma-> .
kazu, co dokáže vytvořit samčí pohlavní
hormon v prirode. <-Na úlovek je pokuta
cí tkanivo. Ostatné plody keřů, obsa
hující hotovou rumelku k pomalovaní'
sto liber, ale domorodci jej mohou lovit.
tváří, doplňují jejich garderóbu.
Organická chemie nás potkává na každém
kroku - v džungli, v listech, plodech,
-Ráno jdome korytem řeky. Proud jo něk
hlízách, parasitech.
do tak značný a voda nad kolona, že tvo
říme řetězy. Jen občas jsou schudne
-Džungle vystavujme a dodává všechno jako
velký- jednotkový obchod, od listů na Či
strmé, rozbahnené břehy. Míjíme další
štěni pušek az po prostředky proti bole
nebezpečnou skluzavku.
ní hlavy. Naši nosiči trhají stále něco
-V další vesnici, při lékařsko prohlíd
a zkoušejí to žvýká.t nebo vtírat.- Trochu
ce, setkáváme sesltarou ženou, kteráž
jsmo se opozdili, čelo našeho padosatimá originelni náhrdelník: na šňůře
,členného průvodu vyráží řev, osada musí
kolem krku kosti svého mrtvého muže.
být na blízku. Cíl naší dohní cesty před
stavuje stopadesat lidí, žijících .na malé
Dr.E.NcB.
(Pokr.)
náhorní plošine. Na návsi horské vesnice
je pěkný trávník, ohraničený chlebovníky.
-Příštího dne džungle řídne. Rozdělujeme
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SPORT

domv
ai exilu
K.W. - Uvádíme čtenáře do sportovní ru
briky s vědomím její neúplnosti a opož
děnosti. Pokoušíme se přehledne shrnout
vse, co se k našemu sluchu doneslo o
československém sportu doma i v exilu
bez ’’Četky” či zvláštních zpravodajů v
Praze a Bratislavě. Veríme,že i toto
málo přijmete s radostí, neboť pro mno
hé* z nas - to už je v naší povaze - je
výsledek zápasu Sparta : Slavia význam
nější nez světová událost.
Začneme
Kopán o u:
vítězem posledního ročníku ligy se stala
opět Bratislava lepším brankovjnn pomerom
před Spartou a Bohemians. Z ligy sestou
pila Trnava a S.K.Plzon a postoupil Baťa
Zlín a Sl.Ostrava. Letošní liga, číta
jící IZJ klubu je již v plném proudu jako
jediná nepostižena velmi zajimavou reorganisací soutěží. Všechny ostatní sou
těže byly zrušeny a na jejich místo na
stoupily soutěže krajské' a okresní. Z
těchto soutěži se do ligy však nepostupu
je. Postupovat se bude z Českého poháru
kterého se zúčastní všechny kluby. To
znamena, ze i■ klub II.třídy muže za jeden
rok postoupit do ligy. Mimo footballové
ligy byly zrušeny všechny celostátní sou
těže, včetná hockeye. Z letošního roční
ku' ligy uvádíme pouze výsledky dvou kol:
Sparta-Baťa 2?1
VÍtkovice-Slavie- 3:1
Bratislav-Bohemians 3.: 1 Kosice-Bata 3;0
Cechie Karlin-Ostrava 2:3
Teplice-Košice 4^1 Vítkovice-Sparta 2:1
Žilina-Vikt.Plzeň 0;l
Slavia-Prešov 2:0
Bratislava Zilina 2:0 Bohernian-ATK 4:1
Vikt .Plzeň-Ostrava 0:2.
•
Minulý týden se football doma nehrál,
kromě mezinár.střetnutí ATK-Volkspolizei
Dresden 3:3.

vít ézem

'hóckeyove
ligy
se stal Stadion cf.Budějov.ice-zásluhou te*
- 11

skutečnosti, že ’’pouze” dva ^jeho hráči
Červeny a Macelis, byli zatčení, zatím
co nejhůře postižené mužstvo, LTC, úpl
né odpadlo. Nejlepším mužstvem je
pravdepodobne Sparta, hrající s V.Zabrodským v divisi. Z chudých mezinárod
ních styku jsou nejzajímavější 2 poráž
ky našeho ’’omlazeného” národního mužst
va v Moskvě v poměru 2:5 a 1:7«
Jinak jsme porazili Polsko 7:2 a
Vych,Německo v Drážďanech 27-3.

V

table- tennisu
obhájilo ÓSR jí z po páté" Swaithlin^ Cup.
Mistrovství „světa se hralo tentokráte
ve Vídni. Československo (Vana, Tereba,
Andreadis) porazilo ve finále Jugoslá
vii 5:1 a v rozhodujícím zapase
Madarsko 5:4.
Největší zásluhu na^vítezství mel'An
dreadis, který vyhral všechny zapasy.
V jednotlivcích byl vsak porazen ve
finále Angličanem Leachem 3;1.
V pánské* čtyřhře získala titul dvojice
Andreadis-Vana a další titul ziskal
Vana s Rumunkou Roseanu.

V
kosíkové
hraje stále $rim Sokol Brno I,, sledo
ván Sokolem ,Zizkov a Spartou. yZajimavou a pro znas překvapující zprávou je,
ze naše národní mužstvo je přihlášeno
na mistrovství, -ktere' se má hrát ten.
V l
— V/ v.
to měsíc v Panzi.
V
boxu
’ /
y'
jsme prohráli s Polskem v Lodži
pry zásluhou rozhodčích.

4:12

C y k 1.___ závod
Praha-Varšava byl zahajen krtem komu
nistu na, ’’závod míru”. První etapu
vyhral Wojcik (Polsko), naší byli 23.
Knežourek, 27.Pařič, 32.Šrámek,

49.Svoboda., 55»Vesely (loňsky vítěz),
62.Ružička,í
V družstvech? vede, Polsko a CSR je osme'.
Druhou, etapu vyhral Dimov (Bulharsko),
Knéžourek byl 5. r.Brzičká 7.» ‘ Svoboda
12», Veselý 18. a Perle 19tý.

Z našeho
s u o r t u • v e x"’ i 1 u
dostáváme radostne správy o velmi dobre
forme Jardy'Drobného,''který jde za^ím od
uspŠchu k usnechu a lže si.jen přát,aby
jeho forma vydržela i- do letošního Wim
bledonu. Nejve-tsím jeho uspeohem je ti
tul mistra Egypta, .kde v semifinále po
razil australského mistra, Američana D.
Savitta 6:0, 6:3, 6:ŽL a ve finále
Filipince Ampona 6:4, 6:3, 4*6, 6:1.
Takez turnaje v Palermu a v Monaccu skon
čily stejným úspěchem. V Palermu Drobný
znovu porazil Savitta 6:4, '2:6, 6:1,
2*6,
,
Poslední radostnou zprávou je vítězství
Drobného na mistrovsi .ví Anglie, kde na
tvrdých dvorcích porazil opět Filipince
Ampona-.
S nemalou radostí sledujeme zdárnou čin
nost naších sportovcu-exulantu v
•jy.
vA u.stralii.
0 ^dobrou representaci se gasloužil býva
lý olympionik, kanoista Smát 1 á k^
který vyhral mistrovství Australie v zá
vodě kajaku-jedno tlivou na lOOÓm. Toho
to vrcholného výkonů dosáhl 3510ty zá
vodník bez' možnosti51 řádného tréninku,bez
prostředku'a při-plnení dvou-leteho kon
traktu.
Csl.nár.sdružení ve Victorii založilo
cetne sportovní odbory, které jsou radne
registrovány v australských soutěžích.
Z nich největsi popuiadty dosahuje footballový klub SLAVIA Melbourne, který má
zrejmé aspirace na postup do vyšší třídy.
Neporažen ještě žádným australským klub
em, pevně postaven na. nových organisačních základech, zaha'jil druhé' kolo soutě
že vítězstvím nad Heidelbergem v pomeru
9:0. Nejpozoruhodnější je skutečnost, ze
viktoriánským SlavistAm fanoušku.jí i sta
ří Sparťane', což nemá v historii obdoby, V prvním mistrovském zápase

tennisove souteze
porazilo družstvo Slavie II. družstvo
Williams 8:2. Slavia I, hrající,v
nejvyšší soutěži podlehla nejlepšimu
družstvu F.a.Y.Sociál 7?3*~■ ‘ •
První mistrovský zápas vol e v ballistu Slavie Melbourne ^skončil po na
prosté převaze Slavistu jejich jasným
vítězstvím.
Mixed šestka, složena, ze tří zen a tří
muŽu, zvítězila ve středu 16.května nad
družstvem Olympie 15:3».15*6»
. Muži porazili následující den družstvo
Rek& "15:10, 15:6.
Stojných uspechu dobývají naši .
w ’
f qo'ti^l'í i s zt q
v Jizni Austrálii a Čechoslováci v brisbanskem klubu White Star v Queenslandu.
Ssl.footballisté byli zařazeni do' representacního mužstva státu Jizni Aust.
Csl.sport tak docházi v zahranici svého
znovuvzkříšení po marných "pokusech komu
nistu o naproste'” jeho zničení.

;.STOP RRESS:
r
V neděli dne 20^kvetna byl zahajen. Davis
Óup bez účasti.Československa a' dosáhl
v počátečních bojích tohoto stadia:
'Francie-Anglie 1:1. V Berlíne vede Ne
mecko nad Dánskem 2:1, v Miláně hraje
Itálie s Jižní Afrikou 1:1, v Bruselu
■^ede Belgie nad Egyptem 2:0, a ve Vídni
Švédsko nad Rakouskem 2:0,-Deváté kolo ligy: Sparta-Košice 2:1,
Bat'á-Slavia 2:4, Presov-Bratislava 1:2
Ostrava-Teplice 1:3, OD Praha-Zilina 5*3
Vikt.Plzen-Bohemians 1:3»
Tabulku vedou Vítkovice, Ostrava, a Bo
hem ians.
Celková klasifikace závodu Praha-Varšava:
Jednotí.: Olsen (Dánsko),v 9«Veselý,
10,Ružička.
Mužstva: CSR. Nemecko.
Madarsko,
/
V Paříži na mistrovství v košíkové csl.
mužstvo prohrálo s Belgií 33*51 a vy
hrálo se zap.Nemeckem 62:30.
Koše:
Mrázek 22, Kozák 18, Nebuchla 6,
Finále evropského mistrovství v košíkové
SSSR - CSR ZI5:44.
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ZPRÁVY Z AUSTRÁLIE
V krátke době několika týdnu zabil se již
Prosíme příbuzné neb krajany, kteří .'
třetí Československy uprchlík při jizde
zosnulého blíže znali před odchodem
na motocyklu. Naposled takto tragicky za- z vlasti, aby se prihlásili u Česko- \
hynul dne 3»]-ovetna 1951 v Molbourne 281otý t/slovenského národního sdružení ve Vic
Vlastimil
Dudek
z Buci.c u Čáslavě
4ÚSTREDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORG-, V AUSTRÁLII A NA NOV.ZEALNDE,

V člnoch 5.a 6.kvetná 1951 konala so v Canberre schůze predsedníctva. Byly pro
jednány razné otázky organisacní a vytýčeny smernico další činnosti. . Schůze jedno
myslné schválila.postup Ústredí ve veci washingto' .ké roztržky RSC, a postavila se
na zcela neutrálni stanovisko, ktoré' ma i do budoucna zajistit jednotu našeho zdej
šího. exilu.

Československé

národní sdruženi ve

victorii.

IJa •poslední 3 mosíce se počet clonu více než zdvojnásobil.—
-Najbližší večer poesio v patek 2.6.1951» Na programu K.HtMacha« Recituje pi.Haná
Pravdová a p.Jiří Pravda.
V corvnu a červenci budou uvedeny basno Dykovi, Sei
fertovi, Kipplingovi.
Bližší pořad u kulturního referenta;—
-Pšvocké zkoušky kazdy čtvrtek v 3 hod.voc, v radnici v North Molbourne,—
-Loutkové-divá, délko: hledáme stalo spolupracovníky k vodění loutok.
Hlaste se i
zájemci'bez předchozí praxe, —
-Dotazy, informace krajanům každou středu od 3-10 hod.vec, v I.posch, 161 Flinders
Lane," Melbourne.—
-Členská schůze v sobotu dne 3«června v radnici v North Melbourne.----Chcete-li stavět dum,informujte se předem u Sdružení.
-Sportovní odbor: přistí zápas SK SLAVIA v kopané' 26.5. proti Geelong United na
hříšti u jezera Albert Park ve 14,Z>5<»
Další zápas na tomto doma'cím hříšti v
sobotu 16.šervna proti Balwyn United.
Mistrovská zapasy v odbíjena' a ve stolním
tenisu, včas oznámí sportovní referent.
VÝSTAVA

FOTOGRAF i/,

OBRAZU

a j,

Cs.nar,sdružení ve Vic. uspořádá v Červenci t.r, samostatnou výstavu umeleckých
fotografií, obrazů a národopisu. Thomaticky jsou výstavky fotografií rozdelený
do tří skupin:
1. Fotografie s motivy kontinentálními, 2. s australskými,
3.z studie.
Druh vystavovaných obrazů není předepsán.
Dalo budou vystavo
vány yysivky, krojo a ruzne' umeleeke' predmety. Očekáváme, že se výstavy zúčastní
krajane' z celého kontinentu.
VÝSTAVA
NOVO AUSTRALANU.
Pecí ministerstva přistěhovalectví bude uspořádaná v budove Art Gallery,
Swanston St. Melbourne výstava umeleckých předmětů a národopisu Novo-australanu
všech narodno stí. Čechoslováci budou zastoupeni samostatnou exposicí. Slavnostní
otevření v pondělí dne 28.5.1951 o 3 hod.odpol. za přítomnosti p.ministra Holta.
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CESKE

KATOLÍCKE

BOHOSLUŽBY,

V arcibiskupském palaci v Melbourne, (vedie katedrály Sv.Patricka) jsou každou
nedeli a každý svátek v 9M5hod.dop„ česke bohoslužby, ktere' slouží dop<,Ullrich.

STUDIUM OTÁZEK HOSPODÁRSKYCH A SOCIÁLNÍCH.
Pripravuje se soustavné' studium aktuálních otázek právních, národohospodárskych
a technických. Jsou to otázky, ktere dr.es hýbou svétem a ktere jsou dúležite pro
každého Šs,exulanta. Zájemci z celého kontinentu hlaste se na adr.:
Karel Hudousek, 58 Blessington Street. S«Kilda, S.2. Vic.
TĚLOCVIČNÁ

JEDNOTA

SOKOL

V

MELBOURNE.

Cviéeni koná se každé pondělí ve Il9poscho, 161 Flinders Lane (City).
LZeny od
8-9ti a muži od 9-10ti hoď.ve^er,
■
Sokolské sihrinky konaly se dne ly^kvotna za mimořádné veliko ucasti našich
zdej Meh krajanu»

CTRILO-WLHOdĚjSKA LIGA V AUSTRALIT.
V Melbourne byl ustaven přípravný výbor C,M9L9 Připravuje se založeni C.M.L. ve
všech vétsích meste*ch Aiistralie a N„Zealandu, Zájemci hlaste se na adresu:
C8M8L,
165.Glen Eira Road., Ripponlea, S.16. Vic
ČESKA- REŽISÉRKA

AUSTRALSKÉHO

DIVaDLA.

PÍ,Hana Alexandrova - ‘Pravdová režírovala představení Sheridanovy veselohry
’’Rivalové11 v UnionJTheatre* Premiéra byla dne 23«t.m, Další roprisy 2J. a ^6,t,m.
Připravuje další režii Mackensieovy hry "Musical Chairs” s J,Pravdou v hlav,úloze,
KATOLIČKA UNIVERSITA V SYDNEY.
, V Sydney se zakládá iák.uniyersita. která' zahají predna'šky v příštím semestru.
Ústředí Křesťanské akademie v Říme intervenuje prostřednictvím státního sekretariá
tu Svate;stolíce za usnadnění studia naších zdejších exulantu na tomto vysokém
učilišti,
-----Křesťanská akademie vydala brožuru Jak studovat", (pře
klad orig. De modo studendi).
-----V krátké' době vydá' česky Novy Zákon.
Do Austrálie odesílá' vetší množství.modlitebních knížek pro jednotlivé cs.organ!sace.

Nojvotší denní list ve Victoři i "The Sun!1, otiskoval po 8 dnu vynatky z dis*kusi ctonard o tom, zda máji c'i nemají zde byt povoleny noviny v českem a
slovenskom jazyce.
• ;

—Chcete-íi7býti rychle, nestranne informováni, objednejte si týdenník,-t
—ČECHOSLOVÁK v zahraničí, vydávány informační službou Svobodného Česko--slovenská.
Predplatne vcetne leteckeho poštovného £2 rocne.
Objed—
—navky pošímo:
Tregunter Rd,, London Sf,"L10., nebo prostřednictvím—
— cs, nar, sdružení ve Victorii. ----------------------------------------------------------------

— HLEDÁME —
Zdenka Vybírala,

Ing.Jana Titze,

JcRehore z Prahy

a

Ing.Jaroslav Smrčku,

Pro cleny vydalo csl.nár,sdruženi ve Victorii, Adresa jednatele Miroslav Volný,
2o8 Sydney Road. Brunswick, Vie,

Melbourne,

25-kvëtna 1951.

