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Jak ■1st exilu přibývá'3.
obzor se rozšiřuje, uprch״Buďte nem vítán, pane říšský ־orotektcre,
lík,začíná zidét^svět zrně•״
zdravíme ve Vás Německo. nové, Německo n. cion ě nýma očima.KdyŽ p oz oruj e ״
náln- socialistické, všechny statečné n;.-me c ké r;1e všechnu tu zoufalou snahu
tojovníky 2a novou Svropu. Uprínné přátelství
Západu po nalezen?, mírové
a úcta všeho našeho lidu "budou Vás provázet nc formule soužití s komunismem
každém. Vařen kroku. ־Je to poprvé v dějinách,
neubráníme se otázce, jest*■
co u nás. v Praze _ na pražském Hrad- vítáme
li cena, kterou je Západ opředstavitele německého státu, který k nám
choten zaplatit, n.ení připřichází jako opravdový přít01. Tato událost
liš vysoká ־Jestli má vůbec
je výrazem základního obratu, k n ■muž došlo
někdo právo jediným škrtnuv posledních letech v cesko-nímeckyoh Vztazích ־tím pera odepsat několik s.e־
Český lid se účastni všemi silami zápasu sv to- milionů lidí z rodiny svcvé fronty míru, vedené VeIkonsmečkou říší ־Náš bodných národů ־Jestli má
nový poměr dobrého přátelství a upřímného sou- někdo právo mlčky přihlížet
sgdstvi bude nerozborný
trvalý, poněvadž syo- k vraždění milionů ־Uprchlli
čivá na pevném záklačL- našeho přátelství k vel- se diví, kde zůstal onen 3i
kému praporečníku míru, Vůdci a říšskému k.j.nclé slušnosti, který nás nutí
ři. V boji proti anpl o-americkému imp er i_ li snu spráskat vozku, který příjsme v jedné frontě 3 naším sousedem a přítelem. liš týrá svého koně, A tak
tu stojí před námi Západ
Velkoněmeckou ríši’־
trochu
kouzla zbavený; Za■־
״Podél cesty Pr■ hou přišli pozdravit pan-■
pad,
který sice dopřává ob_a?tupujícího říšského protektore dělníci přímo
z továren, mládež :: pracovišť i ze Škol ־V c:s canům dobrodiní demokracie
ných odpoledních hodinách zaplnil? ״moř; •־tisíce ■■־v plné míře, ale který ani
prstem nehne, aby pomohl
ve masy pracujících z pražských závodů do po•־
sledního .místa halu Průmyslového p la.ee, .־,by ... ■•־milionům zotročených lidí,
nifestovaly přátelství mezi Protektorátom Cechy dokud obchod■běží, mísy zůo Horova a Velkoněmeckou říší ־P-a státní presi• stávají plné a nikdo nesahá
dent daroval panu ustupujícímu říšskému. pro - na svobodu jeho. Co jsou
platňa všechna te. krásná
tektoru vzácny rukopis Heliand, pocházející
9 ־století. Je to jeda... z vne jstarších st arose s- slova o nezadatelnosti lidakých práv, když chybí vůle
kých památek z doby křesťanská"־
a odhodláni uvézti je ץ־...-,
Stalo se v říjnu 1951 v Praze při návštěva platnost. Slovo, byt i krás■
presidenta Východoněmecké republiky, ilhelma né, zůstane slovem.
1'iacka. Nebylo zapotřebí nic jiného, než z.
/Pokr.str. J
jména Sovětský svaz, ilheim. Piock, d־V ־Stalin
Approved by Dept, of Immia Klement Gottwald dosadit stará známá jmen,
gration,Canberra,dat.1.7־
z doby okupace ־Podobnost není tak zcela náhod 1951,0
urr .No.50/6/.>53.
ná, ipůsob riy šílení,■ čivová psychos? <.. ׳kolo30Editor: Fr.Váňa,150 Lander_,ntské hemžení jsou příznačné pro každou dik- nong Ed., Caulfield.82.7־,
taturu ־Protektorát,ní žurnalista, si záchov-.1
Vic.
svůj styl : své křeslo bez •!.úhony .
Jun
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/Pokračování/
Trpká úvaha
Příjmeme-li toto vše
za své, dostaneme se neodvratně k zoufalé otázce, jestli tedy je vůbec
nějaká naděje pro naše ■
doma ־Je. Protože: někde
mimo lidské chápání,mimo lidskou kontrolu, je
nějaká vyšší spravedlnost
která nakonec reakci na
bolševickou akci přivodí־
Ale i proto, že obchod
neběží již tak plynule,
někdy to skřípe, mísy nejsou již tak plné, jak
bývaly, obsah se tenáí,
a do nedávna netečný pozorovatel vraždy začíná
z jistovat, že hrot dýky
už téměř míří přímo do
jeho srdce ־Západ se začíná připravovat k uderu a není již daleko doba, kdy vozka dostane
vlastním bičem, když ne
z citu slušnosti, tedy
aspoň z pudu sebezáchovy
Někdy v blízké budouonosti nějaký nový Lock
začne psát své ”Přichází
zúčtování1, .

ms DOMOVA

14 . IP,

ŕ

KRÁTCE Z AUSTRaLIE

Cd konce druhé světové války přijala Austrálie
600000 ־přistěhovalců300.000  ״bylo z britských
ostrovů a druhá polovina z ostatní Evropy, Vzhledem k hospodářským potížím v druhé polovině letosního roku, bude počet přistěhovalců v roce 1951
o 35,000 nižší než v roce 1950, •־״Po porážce v ocelánskýchvodborových organlsacich došlo nyní k
další porážce australských komunistů v hornické
odborové organisede— Australský zbrojní program
nepokračuje podle plánu. Za prvních pět měsíců finančního roku bylo vydáno o 33 % méně než se ocekávalo. V roce 1951 měla Austrálie věnovat na zbrojení 181,700,000 á־, z čehož bylo zatím použito jen
50,63□.000 £
Začátkem příštího roku dojde k /
další konferenci zástupců zaměstnavatelů  ׳auser.
odborových organisací. Má se na ní rozhodnout, zda
dosavadní 4-0 hodinový pracovní týden bude zachován.
— Stá.vka 3,500 přístavních dělníků v Melbourne
skončila po dvou dnech. — Ministr financí !Sir A.
Randěn odjol do Londýna na konferenci o finančních
problémech britského impéria.- ־־Podle prohlášení
ministerského předsedy Menziese zůstává Austrálie
nadále ve šberlingovém bloku, ačkoliv vedoucí národohospodář Sir A.Copland doporučoval zapojit
australské hospodářství do dolarové oblasti. ■־Představíbelé civilního letectví všech států pacifické oblasti se sešli v Melbourne, V roce 1953
má být uskutečněna doprava tryskovými dopravními
letadly, která prý pojmou 130 pasažérů.

REJ MANDARÍNŮ
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TRAGEDIE
•Čínsky velvyslanec v Prase Tan Ší-lin uspořáPo ukončení pracovního
kontraktu stěhoval se kra-׳dal vlObecním domě recepci na počest druhého výjan Jan Kouřil s rodinou ročí Čínské lidovéj;epubliky. Zúčastnili se jí
z Brisbane autem do Mel ״zástupci vlády, Kbč, nejlepsí pracovníci ־־״Klement Gottwald přijal delegaci čínské lidové armábourne» Pi‘i jízdě došlo
ale k neštěstí, při které!!idy . kterou vedl ádmirál Lín Tao-šin, zástupce pobyl Jan ouřil zabit. Udá ■׳litického komisaře hlavního velení čínského námořlost jest tím tragičtější, niotva, a kterou tvořili generál Hsin Pho-tao a
že zde zesnulý zanechává političtí pracovníci čínské lidové armády Chuan
nemocnou ženu a dvě děti ־Kuo-sai a Uše-min. ־־Delegace přijala dary.»־DeleJ ako první r y c hl ou výp omo cjgaoe odevzdala dary ־«־Mezi dary byly nádherné godeslala Tělocvičná jednot.hrůzy !־?■־Stalina, ;;״Gottwalda, Mao-tse-funa a ČuSokol v Melbourne rodině teha״. ־Jedním zvflarú je rudá■vlajka se symbolicdeset £. Doufáme, že tohot,okým nápisem:  ״At žije deset tisíc let večné a nepříkladu budou ostatní čs. rozborilo přátelství mezi lidem československým a
orgor.isace i jednotlivci Čínským־ ׳
Rudé právo
následovat.
B.V.

Ervní frůcky i o jerů Evropy
N A M , N Á H
E A R. OPÍ' 5 E
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Zápas o záchronu lidské' svobody a důstojnosti neprobíhá jen v ”ostrýchs manévrech na asijské frontě nebo složitých diplomatických tazích
na šachovnici světa. .Podstatnou jeho částí je také volně. ale bez od־־
dechu ^běžící pas, na němž včelí píle a trpělivost svobodných národů
skládá svou příští sílu, jež v dané chvíli sovětského dobyvatele porazí a přinutí vydat, co feloupll. Tato neokázalá dřina není pro tisk
zvlášť poutavá a leckdy uchází jeho pozornosti? Pro svobodu naší vlasti je však možná důležitější než korejská válka»

Když komunistická hltá vosí körte־־
cně probudila svět z poválečných
spojeneckých líbánek /hlavně Únorevýra pučem u nás/, stanovil Západ
pro svou odvetu termíny, jež se nám
pro svou vzdálenost' zdály jen nozávazným chláčholeníu. Je- příjemnou
připomínkou k našim lc torní®, jinak
dost melancholickým vánocím, žc se
tato data přiblížila už na dohled
a že stanovený plán byl splněn na ■
procento bezesporu nadějné, i když
málo stač han o vsk é.
Myšlenka spojené Evropy na pří״led, pro nás tak existenčně důle־
žitá, ■vyrostla už 30 stadia vzduš1ých zámků a po dlouhém platonickém
horování v o Štrasburské Radě Sochází právě v těchto týdnech k prvním
dvěma, si : ■c váhavým, nicméně vsak
dějinným krokům na cestě k její rcalisaci.
Schumanův plín n. společnou
správu evropských nerostlých zdrojů a. klíčového ar úmyslu přestal v
parlamentech zúčastněných států zarputil-é útoky .zprava i zleva a jeho provedení stojí v cestě už jen
drobné, spíš fomalní otázky.
Stejně tak uzrává plán jiného
francouzského politika, ministerského předsedy Rena Flovena, na vy
tvorení spoločné, silne evropské
armády. I ten má nej horší obtíže za
sebou a ze vydatné americké pomoci
hmotné i organisační, pokračuje
pros průvodní hospodářské obtíže
tak slibně, že podle slov velitele
rodící sc armády, ־onerála Eiscnhowera, bude už napřesrok od S3SR po-

sotila'v Evropě zaútočit, Stínam
jo jonom absence Anglie, která není přímým účastníka®! těchto plánů,
hlavně vzhledem. k svým závazkům v
rámci Comonwcalthu ־Ujišlujc však
spoluprací tak intensivní, že hedlá na příklad i trvale udržovat vojanské jednotky na kontinentě»
Žata se tu ponejprv objevuje na
scéně jako spojenec svobodné Evropy Západní N ěaocko, ■ jahož kl£0o vý
průmysl i branná 30c budou přínosem
jistě úctyhodným. Jakmile oba plány vstoupí v platnost, podepíše Za- ׳
pad s Německem "mírovou úmluvu", z
valné ■cásti už pro jednanou ř která
bude vlastně separátní mírovou silouvou a vrátí Německu do facto plnou
státní suveroni tu,
? růkcp ní kům ■ כvr op s ké s pol up rá c e
je však také jasno, že nezbytnou
podmínkou jejich zdaru je osvobozcní evropských zorní za železnou oponeu, a'jek reste jejich síla, přestávají se- omezovat 11a obranu a odvažují se i akcí of ais iv nich. Po ot.  כvření naší vysílačky Svobodná Evropa v Mnichově podnikl západ druhý
útok nr zasedání GIT v Paříži, kde
prosadil na pořad otázku svobodných,
voleb v celém Pěn ceku ״východní Něci chtěli jednání bojkotovat, ׳ale
nskonoč své delegáty posílají,
Evropa už prostě věří předsedovi,
amerického Výboru pro s/vo bodnou Evropu Jacksonovi, že "světového pokoje nemůže být dosaženo, pokud národy východní a střední Evropy zůsbávají v zajetí cizího tyrana "/při
otevření mnichovské vysílačky/. J,L
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PARTY

Táto strana jo v podstatovagrárna strana Austrálie. Edorazňujo,
že hospodářský, finančný a •sociálny
rozvoj^zemo nio jo možný bez plného
a vyváženého využitia národných
zdrojov, boz rozumného rozdělonio
obyvatelstva v coloj zoni a bez ofoktívnej decentralizácie vlády i
administrácie.
dole strany možno stručne shrnú־E takto :
1. Podpora rozvoja australského vídicku. Lepšie rozmiestenie obyvatelštva, v zorni do centralizáciou prienyslu. Vybudovanie všetkých podstatných vymožeností moderného života
aj na vidieku /nielen v mestách/.
2. Stabilizácie primárnej výroby <211hodobýn zaručením rozumných cien, prvovýŕobcom.
3. Vytvorenie dlhodobých plánov pre
celonárodný vývoj s ohíadom na dobré hospodárenie vodou, zemou, losmi,
nerostní a energetickými zdrojmi.
4. Plánovanie v politike immigräčno j, tak aby si zem zabezpečila, dostatok pracovných síl a vybudovala
silnú obranu zejme bez obalenia.
5. V politike obrany zeme strana je
za vybudovanie vhodnej brannej moci
založenej na principe všeobecnej
brannej službyB V tento smere by ma10. Austrália plno spolupracovat s׳
Volkou Britániou a celým impériom.
Strana je plne za podporu organiz'dcio Spojených národov a považuje za
najdôležitejšiu vec v medzinárodnej
spolupráci udržanie solidarity modzi národami britského Comnonwcalthu
a■ tesnejšiu alianciu týchto s USA.
6. V sociálnej politike volá strana
po ochrane hospodársky slabších posmeíováním silnejších jedincov v
snahe rozvinili zdroje zeme pre všeobecné dobro a verí, že nie cenného
nemožno dosiahnúi bez tvrdej prúco,
podnikania a sebaobetovania. ׳
Dr, P. R.

NA KOREJI STÁL:.: Blú DOHODY

Přostožo so obě strany cdhcál ly k^ustupkům., jo radio pravděpodobné, žo příměří bulo ׳podopsán□ ־do sto״
novoného termínu 27. prosince. Lhůta však bude možná prodlouženo.
Spojenci už netrvají na inspekci
komunistických zajateckých táborů
Mezinárodním červeným křížem^ přistoupili na to3 aby nad ■dodržováním
podmínek přínčří dozíraly státy neutrální /a požádaly švédsko, Švýcar״
sko a Horsko, o případnou účast/ a
jsou ochotni vzdát 30 ostrovu při
soverokorejském pobřeží, přijmou-li
komunisté j o j i ch  ־os tatni po dminky.
Z nich jo komunistům nojnepřijetelnšjší zákaz stavění nových lotiší
a vojenských zařízení. Zato ale přistoupili na výměnu seznamů válečných
zajatců. V seznamu, který dodali,
chybí desetitisíce spojeneckých a
jihokorejských pohřešovaných vojáku.,
což potvrzuje zprávy o jojich masovén vyvrazděni.
Jak vysvítá ze slov Trumanova omisara Fostora Dulleso, vzali by Spojonci zavděk mírem na 58. rovnotěžco o. o sjednocení a demokratisaci
celé Korej o ve smyslu rozhodnutí SN
budou prý usilovat spíš !״íírumilovnýni prostředky״. Dullos dostal za
tĺkol domluvit jihokorejské ůádč,ktorá nechce na tento kompromis přístoupit.
L.
Jedním
dechem
NOVÝM ČLENEM BEZPEČNOSTNÍ RADY SN
za Jugoslávii, jojíž funkční období
vypršelo, bylo zvoleno Řecko proti
Bíle Rusi, úporně prosazované sovětským blokem.
VALNÍ ĚEROMAŽDŽNÍ SN PŘIJnLO VELKOU
většinou západní plán ne. odzbrojení.
LÁPnD ODMÍTL SOVĚTSKÝ PROTEST PROTI
připravovanému spojoncckénu velitels.tví pro Střední Východ /za ׳účasti
Řecka-, Turecko i Australio/.
EGYPT ODVOLAL VYSLANCE i LONDÝNA.
POHŘEŠOVANÍ BRITŠTÍ DIPLOMATI BURGRS3
a MacLoan jsou v Moskvě.
T
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ÖESKOSLCWTSKO VE ZKRATCE
^VZPOURA m BORECH
Další čs,diplomaté byli zatčeni v Pra- Před časem byla odhalena y trestnica,
ze. Je to^bývalý konsul z Vídně B.Bos- na Borech ״vzpoura״, která vedla k
kovský a clen tamní mise J ־Adam.-.-Žá- trestnímu procesu, v němž byly vyne stupce obchodního přidelence v Haagu, seny m.j. tyto rozsudky: Strážmistr
״.Strnad, odmítl vrátit se do Prahy.
SVS Petrlík, jako do^iálý Iniciátor
Strnad prýprozradil holandské bezpéč- vzpoury, byl odsouzen '< třes tu smrti.
nostní službě Špionážní sít os.ko.uni- Pokud bylo vězňů!־: známo, zprostředka-'
stu v Holandsku.— čs.pártysáhi vy ho- vával Petrlík trestancům písenný sty.’;־
dili do povětří muniční sklad u Levoče s domovem, nebo jim občas' dodal baPodle zpráv uprchlíků v posledních mě- líček jídla k p״zlepšeni. Pomáhal posicích vzrostla činnost partyzánských litickým vězňům, zejména důstojní loam,
skupin zejména v ČSR
Polsku.-- Ha mě- hlavně z Plzeňska, To bylo komunisty'
sic prosinec jsou v Československu ty- označeno za vzpouru. Stanislav Broj,
tc příděly: 1.40 kg cukru, 70 dkg až
bývalý poslanec lidové strany za kraj
l,kg masa, 30 dkg sádla, 12 dkg marga- Plzen, byl odsouzen k tra stu smrti,
řinu, 1/8 1 mléka denně, 1/4 kg másla, major René černý a dv.Jan. Smíd k do6 kg chleba, 4 1/2 kg mouky, 3 až 3
životnímu žsláři, škpt.Jan Prokop k
vejce, 10 kg brambor. Vánoční cukroví 35 letům žaláře /dříve mel 7 let /,
je jen pro děti a mladistvé do 20 let
mjr.Brix k .30 letům /drive mel 10 /1
a těhotné ženy.-- 1,203 ־Kčs cla bylo
dozorci S73 Teňk a Bombak k 25 rokůlu těžkého žaláře.
zaplaceno doma za zásilku z ciziny ,
RIG
která obsahovala 2 krabičky vitaminu
KRISE V ČS. ARMÁDĚ
a 2 páry hedvábných punčoch.-- Praha •־־
dostává moderní nehlučné tramvaje pro Ministr národní obrany, generál Če130 cestujících s rychlostí 50 km v ho- pička, vysvetlil hlavní zásady kádine־-- V pracovním tábore zemřel Alek. arové politiky, jak se prováděla po
Paban, odsouzený na dobu 15 let. Byl
odstranění Rejcinove v únoru tohoto
roku. 5 Čepičkova projevu je nejduredaktorem ״Jasu ’״v Bratislavě.-- Po
dlouhé době bude opět v Praze předveden Ležíte jsi definování poměru u:ezi״důo vánocích americký film./Dedička/.— stojníky staré školy ־a ״důstojníky
84 letci slovenská spisovatelka B.Slár- novými״. Čepička odsoudil názor,jakočíková-Timrava ze.mřela v Lučenci -Ko- by velitelská miste; v armádě mohli
zastávat jenom příslušníci dělnické
misi stranické kontroly KSČ tvoří s
výjimkou předsedy Jana Haruse samé nu- třídy. ů Čepičkova projevu je patrno,
ly: 0״Růžička, L.Benada, E.Tůnia, P.Por- že bezohledné vyřizování starých důkát, J.Jonáš a J.Svoboda.— Přední idc- sto יniku přivedlo velitelský sbor
olog marxistické estetiky, Karel Teige, os. armády do situace tak zl_éz že z
ní není jiného východiska, než obnobyl zatčen v Praze pro podezření z
־rockismu a špionáže.- ״Státní piekla- voním autority ״důstojníků staré škodatel musí být přítomen všem rozhovo- ly ■׳. čepička sel ve svém projevu tak
rum při návštěvách zahraničních obchod- daleko, že velitelům, dává hlavní slovo i v kádrové práci. To znamená renich representantů. Tři kopie těchto
rozmluv musí bytí předloženy nadřízo- stituoi velitelské autority, proti
ným úřadům a bezpečnostním referentům. narušování politickými a kádrovými
R1C
— Klement Gottwald prohlásil na z .30- činiteli.
dání ústředního výkonného výboru straNOVĚ POSLÁNÍ STRAHOV. KLÁSKU
ny ;'׳Zavrhnuvše zaprodance a zrádce ,
semkněme se pevně kolen ústředního vy- Strahovský klášter 7 ׳Praze se t.c.
přestavuje na t.zv. památník české
konného výboru sxé rodné KSČ■־
kultury.
P.IC
Č.
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SLÁNSKÉHO AFÉRA POKRAČUJE
POMERY V TNP V NOVÁKOV
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxíckxxxxxxxxxxxxxxxx
Slánského pád nevede jen k vnitro- V tábore nútených prác v Novákcch,
politickým komplikacím, ale i k osla- okres Hlohovec, je internovanie?- na
bení Kominformy, jejíž orgán vyšel již 5«000 väzňov, z ktorých asi 20 >
dvakráte od jeho zatčení, aniž o něm
bolo odsúdené pre obyčajnévdelikty.
podal zprávu. Gottwald sám pak přiznal Tam je asi 50 katolících .ima^ov.,
omyl a odvolal informaci, že totiž .
ktorí holi z politických příčin
zrádné trio Švermova, Schling a Clemen odsúdení k trestom od 5• rokov až
tis plánovalo odstranění Slánského,a- doživotne, Veíítelov tábora a ole označil-je za členy jeho bandy.Ru- statných orislusníkov hliadky vydé právo už má kompletní obžalovaci
mřenajú vždy po dvoch mesiacoch־
spis, svědčící o ״pokusu zneužit uče- Tábor sa skladá z drevených bare.ní Lenina a Stalina, rozbit jednotu
kov, které majú malé okna. V každom
strany, zmocnit se vedení, zničit re- baráku, je 160 až 200 väzňov. Vázni
chodia pracovní^do uholných dolov
žim a spolupracovat se Západem, kŕm
v Handlovej. Keďže musia pracovat
chtěl uprchnout za pomoci agentů záaž 16 hodin denne, su úplne vyčerק
padni tajné služby’״. Gottwald též oznámi1 další zatýkání a jmenoval jako paní. Odmenu za prácu nedostávajú.
první Jarmilu Taussigovou, členku so ״Strava je zlá ־Tvorí ju čierna kakretariátu a kontrolního výboru.Z di- va, trocha polievky, paradajkovej
plomatickýoh pramenů se potvrzuje zat- omáčky a 15 dkg čierneho chleba־
Následkom nedostatočnej stravy vazcení Gemindera, Richarda Slánského ,
ni podliehajú tuberkulóze a mávajú
Bruno Koehlera a jeho ženy Ludmily ?
bývalé Gottwaldovy sekretářky. Vyšlý- žalúdočné vredy, Lekárske ošetrenie je nedostačujúce.
chán byl Zdeněk Fierlinger a dr.Old•
John, kterým i po propuštění stále hroOPĚT ROZSUDKf
zí nové zatčení. Johnovi bylo přede-■
xxxxxxxxxxxxx
střeno, že se pokoušel o styk s exilem
Senát státního soudu v Břeclavi
prostřednictvím zemřelého tajemníka
parlamentu dr.Madara. V podobné sítu- vynesl nad skupinou zaměstnanců
aci je i inž.L-Jankovoová, která mela tamního cukrovaru tyto rozsudky:
Antonín Prejza k odnětí svobody
dlouhou poradu s velvyslancem Krátona 18 let, A.Zôrkler na 15 let. ,
chvílem za jeho poslední návštěvy v
T.Kopřiva na 16 let, Michlovský
Praze, kam se po odvolání nevrátil.
Jsou zprávyže gen.Svoboda je v Moskvě, na 10 let, Sedláčková na 7 let,
Dosud nebylo potvrzeno zatčení Josefa Ghrudima na 5 let a Svoboda na
4 roky. Všem obžalovaným kladlo,
Franka, Gustava Bareše a Štefana Baštovanského, kteří jsou kompromitováni so za vinu, že sabotovali grovoz
nejužši spoluprací sc Slánským. Pozo- cukrovaru a úmyslné nedodrželi
rovatelé zaznamenali, že mezi 18 zut- výkupní plán. U Zorklera byl nalezen protištátni leták a byl učenými je 16 židovského původu. Sousvédeován ze styku s emigranty,
časně dochází ze Slovenska zpráva o
zatýkání sionistu Büchlera, Sterna,
NOVÉ VOJENSKÉ LETIŠTĚ
Vrány a Reioha. Podle toho, kdo byl
XX XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
odstraněn, nutno soudit, že 310^0
Příslušnici Pomocného technického
״vládu” Gemindera, Franka, Bareše ,
praporu ze sv.Dobrotivé byli přeKoehlera a Baštovanského, tedy právě
lozeni do Janovic n/Úhl., kde se
o skupinu, jež z příkazu Moskvy měla
střežit ״nacionalistické ״křídlo Gott- buduje nové velké vojenské letiště
pro trysková letadla.
wald,Zápotocký,Kopeoký a Nosek.
RIC
PCL

O
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24.12.1951
TĚCH

AUSTRALSKÝCH

ODBORECH

Na aus t rale ké odjÄiory jsme naprakticky každý australský dělník jo
mžili bezmála všichni my, z’ktoodborová organ!sován. Odtud ty výčity
rých pražská ■únorová, sprcha udělala ky, že porušuj ono
zaryté křižáky demokraciu, rozhodsamozřejmou pracovní podmínku,
nuté potí rat rudou epidemii m potkaní c: v samca zárodku. Casto _vclmi noetic cm o- li v stoup i t.
Také vztahům australských odborů
autoritativní způsob, jc.řýra nás tu
ke komunismu, obávám se, nerozumíme
do odborů verbovali, popudil mnohé
vždycky dobře. Zdejší odboráři jsou
z nás pak i proti uniím nokomunisticýýra. !.fern š jsme so snažili vylo- organisování ve dvou velkých celcích:
ACTU /Australian Council of ľrado Uži t klidně a věcně své stanovisko,
mamě jsme argumentovali svým prá- . nions/ a A’ľU /Australian Workers Univan svobodné volby. Neporozuměli nám on/. Tato je tuk vyhraně!č protikonunistická, že jojí stanovy nedovoani ti so zŕ.rcvým politickým rozulují volit komunistu pro význame
non a obyčejně to skončilo mírnou
obdobou politická perzekuce z dome- funke c.
ACTU je společný rap re sent ač ní a
v a.
vedoucí
sbor mnoha spoci&lisávaných
Kdo je v právu a kdo uá pravdu,
unií,
z
nichž
většina jo ovládána laay nobo Australané^? Nuže, právně
boris ty, roun Šina komunisty /ne př,
- je věc celkem jasná.
přístavní dělníci, horníci, železníNení
zákona,
Čáři a námořníci. ýako celek má ACTU
který by činil členství v odborech
povinným, a ani vůči těm, kteří je- svého zástupce v ústředí Labor Party
š tě p 05 leh a j í pr ac zn n ír״u ko n trak tu , /jednotliví Slonové však nesmějí být
nuceni stranu podporovat/, je členem
nenají australské úřady v tento chladu žádného ďonucovacího ani kár- nekomunistické nbzinárcdní odborářného prostředku, nýbrž jen instruk- ské organise co a
chystá se zakročit
co, aby paličatého ”nového Aus tře
proti
svým
clcnsLým svazům, jož jsou
lana” přeložili jinam. Tato historie
3c pak opanuje■ bud do jdi o omrzení, dosud v rudé Světové odborové fedoraci, Limo to usiluje rovněž o vytlaČonebo ׳dokud se nade tne na jedno ״z
ní komunistického vlivu z těchto unií
velmi mála pracovních míst, nekrytých žádnou unií, Jede musí pracovat vůbec. Nedávno se to laboristůra podářilo v tajných, Arbitrážním soudem
za hubenou '1základní mzdu'1.
kontrolovaných volbách nového vedení
To j c totiž vlastně jediná zákonem
stanovená sociální vymoženost. Vse- železářských dělníků a nyní se o to
chny ostatní /přídavky pro různé o- pokoušejí v unii hornicko. Nový zábory a úkony, placení doby zamešká ־־Ron o tajných volbách odborářských
né pro němce a dokonce i seno přiví- funkcionářů je jim při tom cennou polegium 10-b;0 cd nového týdne/ jsou za- mocí, nehet velmi znesnadňuje komuručeny jen rozhodnutím Arbitrážního mistička podvody a zastrašování,
Jo na bílední, že hlas každého no
soudu /něco jako rracovní soud u nás, 1
komunistického
Novoausíralana má v té
na základě jednání mezi odborovými
er y.ni 3ac cmi zaměstnavatelů a zamČs- to líoíapcni velikou cenu. A poněvadž v
tnanců. Jsem to tedy vlastně jakési Austrálii není zvykem zakládat pro■
kolektivní smlouvy, jejichž výhod by tentýž pracovní obor několik odboroměli požívat jen členové příslušných vých organisací, je to také jediná
odborů. Pro všechny pracovníky v tom. cesta jak zamezit třeba paLrovmovi od
železničářů, aby jezdil do Moskvy za
kterém povolání pla tí j •on proto, že raso
příspěvky.
•
J.5.
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DŮSTOJNÝ PRŮBĚH SJEZDU ZÁSTUPCŮ SOKOLSKÝCH JEDNOT, KTERÝ 3E KONAL VE DLÍC;.
8.a 9״prosince v Adelaide, potvrdil silu sokolské myšlenky na tomto Kontinentě. Ustavený australský okrsek Sokola T.G.Masaryka zvolil si tyto funk״
cionáře: starostou br,Karel Přibyl, Melbourne, místostarostou br.A.Trávníček, Adelaide, jednatelem s. B. Chaloupko vá, Melbourne, náčelníkem br ־Jar-y
Marok, Perth, náčelnicí s. Z,Marková, Perth, vzdělavatelem s.J.Soottová ,
Sydney, pokladníkem br, Vlast,Marek, Canberra, do předsednictva Ústředí
sokolstva v exilu br. V,Vávra, Sydney a starosta okrsku.
HD

čs .národní

sdružení ^pravda vítězí5׳
v Sydney,v nejužší spolupráci s duchovním správcem P.Mikou,hodlá uspořádati letní tábor pro školní děti bez
rozdílu náboženství ve věku od 6 let.
Tábor by byl umístěn v krásné krajině
asi 70 mil od Sydney a návštěva rodíčů by byla umožněna. Hoši a děvčata
mají bydlet odděleně a byli by vedeni
bývalým českým učitelem a učitelkou.
Finanční příspěvek bude se řídit počtem přihlášených, nepřekročí ale tři
libry týdně. Táboření má býti zahájeno 2.nebo 3.ledna 1952 a má trvat 4
týdny. Urychlené přihlášky rodičů na
adresu Čs.národní sdružení, 01 Robertson Place, Watsons Bay,Sydney, N.3.W.
a nebo P.S.Mika, CSsR, Redemptorist
Monastery, Tennant Hills,Sydney,N.3. W.
Přihlášení obdrží obratem bližší informace.
J״F.

STUDIJNÍ SCHŮZKY KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
budou zahájeny v lednu 1952. Několik
témat jest již vypracováno. Zájemci
hlaste se na adresu Křestanské akademie, c/- CML, 519 Dryburgh St.,North
Melbourne, N.I, Vic.- Zástupci CML z Melbourne navštívili
vedoucího ústřední katolické immigrační kanceláře v Sydney, Msgre.G.M.Grennana a, informovali ho o dosavadní praci i o plánech do budoucna.Delegace
zejména žádala o —— ־
vyslaní čs.
kněze do Melbourne. Bylo slíbeno urych
lené vyřízení,- Vánoční besídka s nadílkou dětem,_
kterou pořádala katolická iramigrační
kancelář v Melbourne v pátek 21.prosince, konala se za přítomnosti J.E.
dr.Mannixe, arcibiskupa melbourneského.Byl předveden zábavný program a koledy různých národů, včetně čs.

NATIONAL FITNESS COUNCIL CF VICTORIA,
t.j, státní tělovýchovná organisace,
nabídla Členům Čs.národního sdružení
ve Victorii několik míst v táboře na
výcvik vedoucích
sportu a vzdělávací činnosti mládeže, který uspořádá ve dnech 26,12. až 1.1.1952 v
krásné přírodo u Mount Evelyn, Dokonalá znalost angličtiny není podmiňkou. -- Stejná instituce uvolní Čs
národnímu sdružení ve Victorii na
celý měsíc únor příštího roku své
rekreační středisko poblíže Melböurne jednak ke zřízeni tábora pro děti našich krajanů, jednak ke kratšímu pobytu dospělých. Podrobnosti na
adrese M.Volný,362 St.Kilda Rd.,Melbourne.-- Pravidelný přátelský večírek vo Flinders Lane se o vánočních
svátcích, ve středu 26.12.nekoná .
Místo toho jest pro členy uspořádán
společný výlet k moři za Melbourne«
Sraz v 930 ־u hlav.vchodu do Plíndors Station,--Na členské schůzi 20.
12. byli do výboru kooptovaní br.
Kunoíř a _s. Kubešová.
_Vý __
''ÝrSU^ĚbTcš^EWÍŮÝ ORGANISACI “
Austrálii a na Novém Zélandě přeje celému čs.exilu radostiplné užití svátků vánočních a mnoho ýoožího požehnání a zdaru do nového
roku 195.■;.-Vzpomínáme u příležitosti nejkrásnějších svátků v roce |
, našeho trpícího lidu doma a uvedo- !
  ןmujeme si, že je jich utrpení a pev-ן
ný postoj musí nám být závazkem pro ;
jednotný a společný boj proti utla-׳
čovatelům. všech demokratických a
kulturních svobod,
i Za Ústředí cs.dem.org.v Austrálii
a na Novém Zélandě
■Jindřich Nermut, Josef Federmann,
I
předseda_____
jednatel____ j
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ZX RÁMEČEK
Nenávidím toto sto
letí, v n-mž se clo
- v'ŕk pod universalním total ismem není?
v be־mocné dobytče.
St. Exupéry
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Sterý jákon má pra
vdu. Nék dy p.: d• בj i
hradby pouhým křikom. _.le pouhým
křikem se nedá po'st., vit nic.
K. Čapek
Žádný národ nikdy
neotročil tak,
jako pravidla
otroci svým osvoboditelum.
• .Churchill
Jsou, velké a nalé mocnosti. Jsou
také velké a nalé boznccnosti.
K. Č.spbk

Není žádného pra
vého míru ani
štěstí, cokud váš
soused vedle v ulíci nebo ciosut
tisíc .sil daleko
trpí.
L. Eischoř
Duch komunismu už
neodporuje duchu
fašismu, ba ani se
od naho neliší.
2_. Gide
öle bi ra dn.su• na”. י
caste, íbab.'lci so
na ni nikdy nevy(1 ״j i.
Shakespeare

Pro věc míru non!
žádná ci ־i ob á t
dost velká.
K. Čapek

ŕ R O 3’I N Ľ C
Fráňa Šrámek
Po sněhu půjdu čistém, /bílé
hru v srdci  ־Vonicovou// /■'
Vánoční zcm= je mým cílyn.
...ž hvězdy vyplovou^/ýý /
tu budu blízko jaz. íx budu ještě blíž,
až lesní půjdu

Tu ztichnu t״k, j k housle spící,
a rialý náhlo, d.-tinný,
:
a v rukou žjaoulo beranici1,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. .x budu jošts blíž
svých slz až přejdu bystřiny
ovo no mne, jak by ■z chlévu
1;nž vul c oslík klín jí,
;týlk.?. stříknou zpr.v?, .lov
 נmodrá v lykno sein jí,
budu bií .ko již.zch,jsem
• d r stýři no ־ooznají..
י

PŮLNOČNÍ
Jásavé, tišenou dedinou do j sné noci odkudsi
 ־hlubiny návsi překrásné se rozléhalo p.styřovo
troubení. V oknech i-íKly se áivé stíny, vrialů dví
řka chaloupek, bosé děti vystupuji m
upraží a kde
komu v uších ?:voní známá píseň vánoční - Pastýři :
K Betlému pospěšte, Bohu 30 klanějte־, spěchejte i Pokoj lidem dobré vůlo ;
ml. Mr štik
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Přemýšlím o Truck. králích. Zrovna přod půlhodinou byli u mne’. Zalilopálí dvorně, a sotva že jce-r. otovřc-1, ohlásili sc sami slovy: .My tři krále,
my jdeme k vám - k váni A já myslel, že králové každému tyfe jí.
Ustoupil j son v slušná uctivosti do pokoje a oni šli ze. mnou, zůstali stát hned u dveří, srad jim byle, prosta rá jizba až příliš chida, Já
ale, překonán dojmem nenavyklým - králové mne navštěvují velni zřídka klesl jsem na sedadlo. Stáli a zpívali si. Naslouchali.■■ jsem, hleděl jsem ba vpíjel jsem se v jich vznešené, královské ;ústavy. Každý z nich byl
vznesený skoro přes loket, A bylo mna, jako -by jizbou vanula perut volebno sti.
Dozpívali a nastalo ticho. Poněkud, trapné, přiznán so. Monarchové
koukali sc na ssbo, začali přešlapovat a ixa je• Ach tváři jevila se jakás
Úzkost, To je zcela ־při rozc-no, nebol ba velmi úzkostně stojí so to na výši lidstva, stojí napsáno u Grillparzra. cítil jsom, že konečně se musím
odhodlat a začít, nie o čem jen honem mluvit ‘
11Monarcho”, pravím konečně k tomu, o kterém jsem soudil podle jeho
bot, že patří z nich '־. ne j s t :r ší nu panovnickému rodu; ,’pokud vín, odpočívají tvoje tříkrálovské kosti v kolínském, dómu nad Rýnem, Pěkný kostel tu z o pěkný - jak náleží pěkný -'׳
Oslovený učinil svými vznešenými ústy jakýs zcela zvláštní pohyb,Rteránu jsem nerozuměl■. Vypadal tok, jo. fe když neurozený' člověk otevře hubu.
,'Kterýpak z vás,’ ,pokračoval jsem, zase, hlodaj o nit rozmluvy, ”ktorý pak. z Vás je Kaš- párek ? ” - Kašpar mně totiž nechtělo přes jazyk, zdá10 30 mně trochu neuctivé.
1Hihihi! ”, zněle tc v skupení královském, - ”Tenhle ten je KaSparJ”,
vypravil ze sebe pak joden atuknul prstom souseda přes lopatku. Ťuknutý
sc zachvěl, pele chtělo t ho dotknutí prstom. Vidu, ?oubc-l má pravdu, že! jsou
králové lechtiví i
"Ä který pak je černej vzadu - ? ייAle sotva jsem ta sleva přenosí,
ze.hc lil jsem, si studen tvář, cítil jsem, 2c jsem pronesl něco náramně neslušného.
,'Tcnlil'cten jo •černe j vzadu”, znělo ze skupení. Udiven j son pohlédl
vzhůru.
"A jakpak sc jmenuješ, Ty třetí ? ' , ptám se dále.
”Josef Malina. ”
Tak ! sáhl jsem si na čelo - nová záhada I Jak známo, vypravuje nám.
svátý ;Jetouš jediný z evangelistů o mudrcích přibylých z východuN<31 ozývá
jich králi a nezná také jejich jmen. O sedm set 1st později, Čo.tl jsoci kdosi, tvrSil učený bohoslovec Beda, kněz nor thumb er lanď-ský, Že byli potontáty a jmenovali se 'naLiclými jmény Kašpar, reliefer, Baltazar. Později učerní bohoslovci tvrdili, že se jmenovali jinak: Apolcs,-Amarus, Didaskus Ator, Tater, Pera tc-ras - Magalach, Gai sn la th, Satraecn - A tu přijdou ti
potentáti sami a jeden z nich tvrdí, že sc jmenuje Josef Maliha i
Přistoupil jsem blíž, abych jim holdoval. Potentat Malinu měl u koši10 odtržený límce a na. obnaženém. krku krvavý pruh, jako by ho byl někdo
te;r ־־před chvílí nehtem rojp.
”Monarcho, Ty jsi se prdí i ■ , pravím uctivě.
,Tc- mně udělal tadyhle Krystl I '׳, .žaloval mornreha na monarchu vedloj-
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šiho. Mne projela myšlenka přímo aábels.־i•- rcy de.t3.okral־é nestojíme přec
jen za nic I Jak pak, luyslím sij 'kdybys nézľ ty tri krále rozšil sině; nesvornosti : Kdybys jín d;״l sumu■', ■která se. nodá třeni dělit 1
Sáhl jsem do kapsy u vyndal pat kroj carů, ’•Tadyhle je na paklíček
tříkrálového״, povídán. - '7Hihihi ; •׳, onoc’ht-..li se potentáti. Ještě jsen
je poprosil, aby šli cestou jinou niápět dó své■ vlasti־, aby se nevraceli
víc ku králi Herodesovi a ncprbzradili nu, kdo‘־hind ha šli. 1- ׳k jsem. zavřel
za nimi dveře.
Po chvilce strhl 30 vonku strašný’řev a vyskočil jsojn od stolu. Když
jsem otevřel, slyšel jsou, j״k dva králové rýchlo oapau po schodech dolů,
třetí sedel n: zeni a bečel. Byl to král Krystl. ■ ״sté chove ký pinie fackoval״, bědoval úpěnlivé.  י־Tody štěohovský, Malina, Krystl - Š־- M - K.
Jan NERUDA /dorty-br^ vé i dravé/

Dvo.lí ־oronŠna Douglass Hvdoa
VĚŘIL
JSEM
Komunistický rod ktor britského
״Daily Workoru7 ׳Douglas Hyde neprožil vskutku žádnou zvláštní vnitřní
proměnu. Nažil vlastně nikdy dvojím
životom a komunistický Mr. Hyde je
vlastně týž Mr. Jekyll v křest'nském pojetí. Douglas Hydo sc prohlasuje na konci svého úctu s minulo'stí za jakéhosi křižáka k. tolictvi.
Po přečtení jeho knihy však so nic
nozdá být vzdálenější skutečnosti
nož toto tvrzení.
Jádro knihy so dá vyjádřit stručně asi takto: Douglas Hydo so rozhodí stát se z komunisty katolíkem
pravě tak, jako se rozhodl řadu lot
předtím, žc se z nothodisty promění
nu. komunistu, Joho zpověď jo upřínná a proto, mírně řočono,■ skličujíci. Hydo so stal komunistou, aby
spasil proletariát. t.j. aby zlopšil joho sociální podmínky. Tentýž
jo důvod; proč opustil KS Velké Brt
tanie, když so jo jí Úv rozhodl, že
bude potírat :imarshalisuci ״tím,žc
sc bude snažit, aby so snížila ׳zivotní úroveň vo Velké Britanii.Hydoovy důvody jsou tody výrazně racionalistické. nimoli náboženské.
Daleko zajímavě jší ■jo si všímnout opisod. Hydoova costa־, do komunistické strany vedra pros 15krycí
organised77, která pod rouškou no-

političnosti sladovala výhradné politiku Komintorny. Hyclo so stal nejprve “follow-tra vollerem'1. Ačkoliv
sb už plným komunistou cítil, byl
stálo vyzýván vo donám str ony, aby
zůstal ׳mimo, pokud může být ■mžitočnější!;c Tin bylo umožněno rozbití
001é okrosní organisaoo Labour Party, když infiltrovaní kryptokomunisté náhle ostentativně se prohlásíli pro komunistickou' 7’־Ligu mládeže.!־
h.jímavó jsou i portréty vodoucích britských. ׳komunistů s Harry Pollitton v celo, ěnínk ־o ■■českém“
komunistovi Luďwigu Froundovi. který byl  דdobo války členom. rodz.kco
“Daily. Workeru'7 na útraty es. vlády
v exilu, připomene■ neblahého piánov. telo ívoulotck i pětiletek, nynejčího přednostu plánovacího odboru .
10 ncclařo presidenta republiky L.Hnjku. Stojné groteskního fakt, žo
11Daily ',Vorher ‘׳uveřejňoval za války
válečné úvahy a předpovědi z pera
pruského plukovníka. Konečně si pak
může Čs. čtenář na základě přímého
svědectví, osvětlit pozadí těch věci11 jakých ■,návštěv ze éó.po.du, jež v
lstech 1945-40 jen pršely. Náhodou
byli vždy zváni komunističtí předácl.
Ale to jsou jen opisody té méně
zajím.vé Části teto podivné knihy.

Pravý z jem a pravou účast čtenáře
spíše vzbudí druhá část, Hydoova 'טסיsta zpátky ״a joho boj o katolictví.
Jo nápadné, jak v koutku té proslulo
chladné a matom, ticky no vzrušivé anglosasks duše vždycky tkví skrytá
touha po ničom záhadném, mystickém
a nepochopitelném. O to vlastni bojuje Hyde. 10 získán k tolicismom,
nikoli vírou, vždyí se nazývá ׳sám
,1katolíkom, nevěřícím v Boha״. Je
schopen vním t atmosféru chrámu, jo
vzrušen představou středověké víry,
alo jinak zcola moderně selhává v
nábpžonském prožitku, 1 tím jo dítěUď JE BOJOVNĚJŠÍ !

ton své doby. Ala., i tak jc Hydo spokoj on, i tak nalezl si ״Boh.  נktorý
neselhává״. Vyplnil, si due.’־ovní
vzduchoprázdno; ktoré vzniklo; když
ztratil svoja marxistické nábóžcnštvi.
To jo tody jodna z coot rozčarov.׳.ných levých frontistů, Rozhodné
to není všelék. Alo jo prečo jodna
potěšitelná skutečnost v celé zpovidi. Ukazuje se nepřímo, žo stálo
jašte na dno lidské dušo’je cosi novyzpyt.. tulného, co nosolhává v tonto sväté, v n ani ž jedinou jistotou'
je nejistota.
V« ÍL
Nový duch vo školství
~ -4— —■ל-r — —־ד4 — ־b = H■*  ־־־4 ™ 4׳ — יŕ —

״Co to, F. ííco? Nechceš sa prodstavit tonu pánovi?
״Nioí!i rozhodne odpoved :1 Polko, A
koď ho otoč vyzval oš±o raz, zasa
povodni tvrdo: ״Nio i ’■
í:A pročo to robíš, Po.íko? ״hovorí
otoč v pomykove.
״Nolubím ho, lobo ju pán. A páni
chcú, vojnu. ״/ ״jorničkíľň’, mesačník
n jnonších Čitatoíov, Štátne nakladatoístvo, Bratislava,/
+
Vo francouzské rost ur .ci; český
host? číšník.
Sloník: ,,To jo vše, čí/1 ván nohu posloužit ?
Host: Rád bych so joštČ podíval na
noviny. Přineste ni, prosím, ĽHumanité.
Č.: Lituji, pv;no, alo vo fruncou^ských jídelnách nemáme noviny.
H.: To jo ׳škoda, rád bych vadil, co
ju nového.
C.: Poslední novinkou ju stávka dalSmyčkami průvodu za hrdlo uchopený,
niku v M״rsoilli. Odmítli vylodit
zalkne so Bílý dům,
válečný n:toridl, dopravený z Amorisloupoví roztrhnuv.
ky. Náš prístav so nikdy nostu.no ván v .30 vl stní americké žony
lucnýn prístavom ariorickým, tím
vám vlastní granát váš
jsor.1 si jist. Přejete 3i černou kázarazí do chřtánu.
vu ?
/Doslovný překlad francouzského honza sto 1st,co žo tu po vás zbydo?
Snad b .bka vnoučeti pohrozí n vočur: voru.;ční ovičoní z učebnice pro 3.
 ״at už spíš,sic Truman na tě přijde! a 4,tř• gymnasií, Prah.. 1950/

Mladičký, alo už velmi oficidlní československý komunistický basnik Staniol.׳.v Neumann so onehdy vy'znal, žo toprvo při slyšení u Gottwalda přišel ne. to, v čom jeho tvorba dosud pokulhávala: Gottwald nu
tenkrát jasnozřivé připomněl: !:Ty
bys mul být bojovnější ! ״Přinášíme
nakolik ukázek z nojnovčjších Noum.nnových básní, ktoré ukazují, jak
si vzal presidentova otcovská slov;',
k srdci a do pera. Jda vesměs o ״oslavné״voršo nu. amerického prosidonta Trumane.
Kdybych tak já,
city už přiskřípnuv v poutech,
do hrdla přesnější výraz
pro slušnost n...zpátky vr :;iv,
kdybych t.k oslovil
Trumana: lidožroute,
tam jeho RidgwayŮLi všem,
kdybych tu.k maps. 1 jim: vrazi i

. .g . 1 . 1951

HL---J
Vánoční j.rogr ■<< ׳kin
HUDBA, dl-ŽV, TANEC, TROCHU JRÍCHU _' ;׳DI3NEY

-׳polehlívýľ.1 uk. ■־stolen umělecké
teploty filmové produkce v dané dob;-v ji vL;LKhřj ־.?״Tť í, b; mj•־•h  דjsi np.m tvěíí Vjlum :.. v
j >r.
i.viv, 0.,.., .1 >
׳ ■ ׳.  _■ •׳10.1 j  ״stálo v křis i.
Největší hereckou kvalitou v
tomto oboru je dnes podle všeho ״neričan Lanny Kaye, vytáhlý, nenntý nir.dk, tanečník 0• ■ pěvák /v toj.,1
i onom trochu připomm jící VI.,□tu'
Buriana/ ״Ve filmu On t 11 o ít i■־
vieru j^ sně předvádí, lineu ve
dvojí ulo e, všechny své přednostistejně jako nedost, tky banálního námJtu s scénáře. Celek ustává se urovní jeho dosud r.ejlepř-ího filmu
Tajný život '?altern
n i t t y h o .
u komických dvojic IL. rtin á. Lewis s ״bbott m Costello /tentokrát
V ci
i necke 1 s g i i /
je první mnohem lepší ■a v některých
chvilkách skutečna připomíná r,L..,tý
v k filmové veselohry ״. vlády Ch rlie Chaplina, Bus terc. Ke... tona &
ELrold- Lloyd... Nevkusní ä jen velmi částeční herecky rmd.ní .-.bbott !״
Costello se vs־k svým v.hrací Laureloví m Htrdynu nikdy nebudou moci
podívat do očí״
Hoff n a n n o v y povíd k y , n.. točené podle Of feno. chovy
opery, jsou novou prací režisérske
o scén&ristické dvojice Lrossburger
u. řowell, celkom ve stylu předchoz, ich Červených střev í c k u  ״I tento film je dobrým
příspěvkem k řešení otár׳ky, jak na
f i lno vý balet a. funkční vy u ž i t í _ brvy. /0 toto se oba autoři snaží už
od dob své Otázky života a smrti a. Černého
narcisu.
Jako k..ždé vánoce : velikonoce,
přichází posléae také nový .73׳.lt Disney , tentokrát s ne jtr.; ličn-š j ěí látkou v anglosaském d t .kém sv ětě -

-licí v
sni divá /podle Lewisa Cc-rrolla/. Ve sván svítí
kresleného filmu, si Disney problém
účinného užiti b. rvy už dokonale vyřešil. V ... 1 i o i dovede ro־.vířit
tak uchv tné bt■rovné f. ntusie jako
v néjlepších pasážích svého ne aponenutolného  עu mho .
Koneční se objevuje i nové, represontační vydání sl.vné operety
L o o. komediant ú /ľu a . t oat/, kterou noano nakonec také doporučit loj shlédnuti, spolu s IL.yeovou Rivierou, T h s t ״s
m. y
boy Louise
Martina a snímky
lte Disneye . Iress burger^ <.
rOVVcllá.
oo

No_ řodý. Jíl ý.íří Trnko.
'?’״o' shlédnutí"Trnkova' filmu ״perníková chaloupka ״jsem odchá■ eis 3
nepři jennyd.. pocitem rovčmrovani. V
Trnkovi filmu jsem nanesla sni výchovný ani morální cíl׳■״
llario 1.0 donusová/Tvorbc /

loje

vánoce

Na pláži poseté lidmi
sám jsem jak trosečník.
Modrým šátkem stesku
r.L.-.ván n.: v,čacky lodi,
co jedou ־.pátky.

Moře se posmívá ba mocnému
slin,, ni vln.
KLe já je slehnu
přes driou tvář
tou cestou ■״útky,
tou cestou vpřed.
Karel les
CESTU řídili Josef Los . ■־Václav Jun.

u

nás'

v

kocourkově

LITERÁRNÍ POffiAVA
VELEDUCH HjQIžLĽVIL
“Historické zasedáni ÚV KSC uks.za’To pražských parcích odpoledne
10, jak veliký význam má boj proti
jezdí maminky s kočárky. A myslím,
kosmopolitismu a nacionalismu»,. V
ze je málo tech, která by si v těchčeské literatuře byl to především
to dnech nebyly znova uvědomily, že
soudruh Stalin bdí nad životem jejich
zhoubný vliv Karla Teigeho, Teigovština je nepřátelskou, třockistickou děcka, a že mu on a sovětští lide o•־
a kosmopolitní agenturou v naší kul- chrání slunné dětství. Na moskevské
túře. Při tom je nutno s i.■, .povšimnout výstavě darů soudruhu Stalinovi k 70.
záškodniokého charakteru tegismu.Hlá- narozeninám je fotografie malého dš״
sil se vždy k dialektickému materia ־׳tátka. To italská žena poslala Sta״
lismu, ale snažil se k nám propašovat línovi obrázek své dcerky. A myslím,
nejextremně jsi úpadkové búržoasní to- že by tam měly být poslány obrazy
orle ped zdánlivě marxistickou firmou, .všech našich dětí. Jako dar a dík
Tyto vlastnosti boigovštiny jsou to- tomu, jehož jméno se stalo ztělesnítešné s odpornými vlastnostmi meziná- ním míru, života a štěstí;
St.Neumann, Rudé právo
rodní trockistické agentury, jež vždy
nasazovala do pokrokového tábora nejrůznějších zemi svůj poávrat, Kdeko- HISTORICIULHÍŮSNOST
,',Přečetl jsem český překlad nové
liv a kdykoliv se u nás shledáváme s
rafinovaně maskovanou protisovetskou knihy Ernesta Sommera ״Posláni Tornápropagandou, s reakčními pseudorevo- še Münzers“. ״־Vadily mi hrubé omyly
v českých dějinných datech ־Tomás
lučními frázemi, všude tam narážíme
Münzer byl v Praze v roce 15210 ־
na vliv Karla Teigeho.״
tom píše Sommer: ,,Čechy byly tenkrát
M.Grygar, Tvorba
bez krále, Jagellovec Vladislav zemřel před pěti lety a jeho syn LádiDIVÁJSÁRA
slav Pohrobek ׳byl dosazen teprve v
"Přemýšlejte, děti, na čí straně
příštím roce .Ladislav Pohrobek
by stála divá Bára dnes ? Kezi námi
by divá Bára, dívka statečná a ušlech- ovšem nebyl synem Vladislava Jageltilá, byla snad vedoucí vaši pionýrské lovce c byl tou dobou již 64 let mrskupiny nebo b y vedla soubor, nebo by tev, A na jiném místě o kázáni v
byla údernici na některé ze staveb mlá Betlémské kapli čteme :,-Hus plnil
áeže  מnebo by třeba psala básničky , tento závazek 11 let, od roku 1402
do roku 14j0;:, Ale vždyt Hus byl j
ale jistě by byla jednou z těch, o
kterých říkáme, že jsou mládím světa״. upálen roku 1415 I hOíamsr čLále píše,
že Münzer užíval při četbě bible
M.Novotný, doslov
Lutherova překladu. Sotva ho mohl
užívat-, když Lutnerův ořeklad
LEVIČÁCI ._Ná PRANÝŘ
vznikl v lotech 15 ,m až 1554, což
“Vidíme, že levieáctví se u nás
znamená, že byl dokončen až po Manobjevuje v ne jrúzně js.ích formách. Aj
levičácké tendence v našem literárním zerově smrti,״
R,Sicha,Lidové noviny
životě vedly nejen k pasivitě mnoha
českých spisovatelů, ale vedly i k
politickému ochromeni činnosti Svazu BEZ KOMENTÁŘE
״V nakladatelství Svoboda vyšel
československých, spisovatelů".
K.Pekár ek,Lid. noviny pátý svazek spisů J־V.Stalina..NaŽFKŘJLJm W LA ZÍŠKÁNITbKLSÍGH■ ODBŘ- kladatelství Mír vydalo ־״Stalin v
boji za mír7׳.
HIC
L.-.ILňď NAŠEHO LISTU.
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As We Should See it
BEHIND

THE

NEWS.

By J־L־
.We hear frequently that Australia’s foreign policy fully supports
the United Nations' Organization, accepts its decisions, does its best
to see them carried out. The readiness in which this country accepted
its share of sacrifice in the Korean conflict eighteen months ago seems
to prove such an assertion as far as the Government is concerned, at
least.
But we cannot but worry about those men, who have the opportunityand the duty - to form the public opinion.
The writers and journalists
are of primary importance in this matter. Yet, none of the leading Molbourne columnists over reviews the international events in the light of
UNO principles of freedom, democracy, humanity, international justice
and peace, Mr.Douglas (As I See It) Willkie of The Sun, for instance,
likes to criticise the so much disputed McArthurs's dash to the Manchu
rian border as having forced Red China to intervene. Does he really not
know that the United Nations' Organization ,would have been entitled actually bound-to do so, even if the previous Red aggression against
South Korea had never occurred, simply because it was the only way to
ensure free elections in an unified Korea, as it had been decided by the
UNO shortly after the war? Mr.Willkie will certainly dismiss our critic
ism as unrealistic and ignorant of the basic rules in internátional po
litics.
In fact, however, it has been that very order of "balance of
power" and elastic "zones of influence", which has revealed itself as
extremely precarious and mainly responsible for the two previous world
wars in our lifetime.
Mr,Deter (Behind the News) Russo of The Argus asserted recently, for
his part, that the extraordinary offensive tone of Mr.Vyshinsky's
speeches in Daris is merely a Russian national custom, which should not
be understood as a sign of hostility, Veil, such opinion is absolutely
wrong in itself, because no matter what the Russian way of expression is
like, the Soviets have proven many times ׳that they not only know the in
ternational conventions of behaviour, but that they also can use them
rather cleverly in their peace-and-so-on propaganda in the Western
countrie s.
How more useful and true would Mr.Russo's commentary have been,if it
had emphasized that the UNO is undermining its own authority by listen
ing to Mr.Vyshinsky יs speeches, even if they were masterpieces of, court e
sy and goodwill, because Russia has already so many times violated the
OTO principles and international agreements, that,in the very interest
of world security, she should be dealt with exclusively in terms of th.e
UNO Penal Code, although it is, perhaps, no national custom in the äe^ocratiic world.

HAPPINESS
BRIGHTEN
CHRISTMAS
AND
R E M A I N
WITH Y’OU THROUGHOUT
THE
NEW
YEAR
The Editor־

MAY
YOUR
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This Was War Christmas
A

CHRISTMAS

STORY

YEARS

JUST

SEVEN

OLD

It happened on Christinas Eve,1944.
in an aerodrome north-east of
Prague there was only one Czech on duty at that time» There were German
soldiers in the next building, of course, but they did. not care much»
Besides, they were pretty drunk, because it was Christmas, The Czech
sat at the table in the small office room and had just one wish; to forget all about Christmas and to forget all about war, which was still going on outside» He just wanted to be somewhere in a far-away land, where
there was no war and no boring night-duties and lonely Christmas ־And
just as he wc.s thinking all about that, three men staggered into the
office.
Clad in dirty and ragged khaki coats and strange caps, they
really did not look like the three Monarchs looking for their Star of
Bethlehem, They did not look very friendly, anyway,
Well, there they were, three of them, one Digger and two Tommies,
all escapees from a prison camp somewhere in Silesia»
Somehow they had
managed to get as far as here. They did not know a single Czech word
and very few German words, and those they did know were very dirty«
So
the Czech was forced to try the King's English (which he had started to
learn only a few months before), with a decisive result. They understood a few words and that was more than he ever hoped. And. so the
Czech had the strangest Christmas party of his life. There was not much
he could offer them at the present moment־
Some bread, no butter, black
coffee of doubtful quality and half a bottle of German Victory-Gin of
most doubtful quality, nevertheless they were glad to eat and drink what
they were offered.
They all
seemed to be pretty happy
FOR YOU, 0 DEMOCRACY
or pretended to be. The
Walt Whitman
Czech was mainly worried
Come I will make the continent indissoluble
because he did not know
I
will make the most splendid race the sun־
how to help them.
The
ever shone upon,
three escapees did not
I will make divine magnetic lands,
mention anything,but their
With the love of comrades,
faces showed that they
With the life-long love of comrades־
were aware of the fact
I will plant companionship thick as trees
that this was Christmas
Along all the rivers of America
Eve and that there was
And along the shores of the great lakes,
still no good old Blighty
And all over the prairies,
and no good old Aussie
I will make inseparable cities with their arms
for them» The Czech
About
each other's necks,
tried to understand them,
By
the
love of comrades,
cut he could not quite,
By
the
manly
love of comrades.
at that time. Because
For
you
these
from me, 0 Democracy, to serve
it was his country he
you, ma femme.
lived in, and his family
For you I am trilling these songs.
'Contd- next page)
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lived sokl1: ־twenty *miles away. And so he talked and talked and they
listened to him, but their minds were not th^re.
There would be another good story of how they got away early the
next morning ano. how they joined the guerilla units and how they met
the Czech again when the war was over« They met here, in this country, all of them, but they Czech can understand them better now« Because this is Christmas again and as for the Czech at least, there
is still a war going on. And when Christmas Eve comes, his face will
be very similar to that of chose, he tried to understand just seven
years ago« H@ will here, maybe drinking his Christmas beer, puzzled,
homesick and very lonesome in this indivisible, funny world-

By

CZECH RESISTANCE IS ■STILL
G R 0 7 ־p  עG-.

J- R.. . Melbourne.

in order to create a no-man's land
between Czechoslovakia ar: Germany
It appears that the barren area is
From the International
designed
to serve both as defensive
Peasant Union come the following
buffer
against
the wear and to preaccounts of unrest in Czechoslovent the escape of people seeking
vakiai
Many acts of sabotage are re ■ freedom in the US Zone of Germany.
ported from all over the country. Numerous peasants have been arrested. and charged with sabotaging the
J.Frank, one of the top Commanists told the meeting of railway Communist effort to collectivize
the farms.
T>m
employees in May this year, that
_DXlb±
saboteurs, directed, by secret ene
mies, had caused the great majoriREJECTS
ty of recent railway mishaps and
difficulties in the country.
He
During an enquiry into a delay
stressed that the railways are ex
in the delivery of components for
tremely vulnerable to acts of sathe new steel plant in Kancice
bstage and that the mishaps are
near Ostrava, it was found that
so numerous that they are a very
their entire production had been
serious menace to the efficiency
rejected five times before the
of the railway service. The under■■ casts were found to be suitable.
ground movement consists of graps
The ־particular department of the
scattered throughout' the country,
CKD-works steel plant under inwhich are fighting actively. Howvestigation normally reckons on
ever, they are not organized into
15)6 rejects, a factor which ina single national group under an
creases production costs considerunified command. Their under״
ably•
P0I
ground activities consist mostly
in the printing of Anti-Communist
CURP.ZM PRICES I1Í CSP-.
leaflets and their distribution.
Some workers are engaged in sabo
According to advertisments in
tage in industrial enterprises.
the newspapers you may buy: MotorAccording to reports of the
cycle "EUCH” (German) 200cc 1939
German Border police, houses,
model for about £215 s motorcar
farmhouses and whole villages in
"PRAGA LADY" (Czech) 1939 model
the border area of Czechoslovakia
for £215.
are getting burned and dynamited.
FCI־
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T R A H S B 3 E S, DEPORTATIONS
A ND E. C R C ’E D L A E G •R-.C A M PS'*
I K
CZECHOSLOVAKIA,

(GoxrtčL״.)
Of special interest is the concentration camp for priests Nova Rise Monastery in South
ern Moravia near the Austrian border. The number
of priests detained at this camp varies from 250
to 300 ־The outstanding innate of this camp was
for a long time the Archbishop of Prague, Dr.Josef
Beran himself. Security measures are particularly
strict there, A special punishment for infringements on the camp regulations is called the water
run.
The punished priest clad in his trousers only is made to walk around in a circle with a pail
filled with water which is extremely heavy. If he
tries to stop or if he spills some water ho is
lashed with a leather whip,
The procedure may
last up to one Lour and is very exhausting.
Unreliable soldiers are sent to military camps of correction of which there .are three in
the Ostrava region.
These soldiers work in hard
coal mines under conditions which are much worse
than those of the civilian miners. Another such
camp is in Slovakia in the region of the lignite
mines. According to a recent report made by an
escaped soldier, further camps have been establish«®
ed in other mining districts.
The three camps
near Ostrava have some 1500 inmates,
A large part of the forced lebor camps
for men are in the region of the Jáchymov uranium
mines. About 30 camps have been ascertained there.
The Vikmanov Camp is the central reception camp
from where the detainees are assigned to the various camps which are attached to the individual
pits. The assignments are made in accordance with
the length of the prison sentences as it is obviously the intention of the regime that different groups
of political prisoners should not come into contact, On the other hand common criminals work everywhere aide by side with political internee-s.
According to the regulations rhe prisoners in the uranium, mines are supposed to work an 8:־.our day. However, their planned targets arc very
high and must be fulfilled.
In view of th® insuffiel.nt food they are less efficient and so it hap;rs very often that they work up to 12 and oven up
16 . ־hours daily,
The prisoners are employed ci7-hz-r :n the surface or underground. Many of them
. nz.r from tuberculosis which is caused by hard
ork ־..i
!nutrition,
(Contd.noxt page)
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DEATH HOLL ÍK CSR,
Tlie Communist reverge for an act of
despair committed
in despair by dispossessed farmers
in tlie ׳village of
Babicej where three
Communists whre shotj
is now complete־
This is a recapitu lati on of the events;
thre>e people were
shot by the police
when defending themselves against ar:
rest. Seven, including two priests,
were sentenced to
death and were hanged, and several received prison terms
totalling 110 years.
How a second trial
has been staged,One
more parson is to
die by hanging and
17 people, all doscribed as helpers,
received sentences
varying from 2 years
to life imprisonmentj a total of
520 years. It was
stated in court that
"their actions were
fermented by the
Vatican and Western
Imperialists and
their inciting broach
cast". Three Czechos1ova k democrats in
Rakovnik district
were sentenced to
death for having
caused the death of
a policemen and for
threatening the life
of local Communist
leaders.
ECI,

Š
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IN DANGER■
The present AmbassaGo?’ in London, Josef
Ullrich, is as mach an
appointee of "traitor"
Slansky as the former
Ambassadors in bashington, Paris and London
wore appointees of
"traitor" Clementis.
During the secret
session of the Communist Party Central Committee it was disclosed that Slansky
had his Commissaries
in every Ministry,
Josef Ullrich was his
representative in the
Cadre Department of
the foreign Office,he
also reported to Bruno
Mohler, the former
chief of the dissolved
central Cadre Department of the Party
which was controlled
by Slansky and Svermova (also 1ander arrest).
Both Josef Ullrich and
Rudolf Slansky are nafives of Pilsen.
ECI־

Another common disease is an abnormal
quick loss ox red blood corpuscles which is recognised by an ash grey complexion. Medical care
is quite unsatisfactory»
The prison doctors are
not allowed to recognize more chan a certain percentage of the internees as sick,
Consequently,
they are compelled to send many of them to work,
although patients have high temperatures and
ought to be in bed־
Camps are also attached to the known
jails of Bory, Mirov, Hava and Leopoldov,
Of
the forced Labor camps outside the uranium mines
area are at Plzen, Sokolovo, Bubi, Sklenna,Brezno
and Podbrezová״- In. camps attached to jails,the
prisoners are kept under a most cruel regime
which makes life so intolerable for them that
they often apply for assignment to the uranium
and coal mines.
It must be assumed that all the detainees of forced labor camps have been tried and
sentenced by a court. The majority of them have
been sentenced in what is now known as administrative criminal proceedings ״This kind of commanist "justice" is administered by special penal
commissions of the District National Ommittees
which are composed of laymen. The members of the
penal commissions are all proven Communists and
very frequently former common criminals who joined the Communist party in time and now enj03r its
confidence־
It was such a commission that senfenced Archbishop Boran in March 1951■ to internment outside his archdiocese and to a heavy fine,
because he refused to bend to Communist terror
and to approve the church policy of the regime.
NO COTTON־
There are many common characteristics of
The lack of foreign
the forced labor camps ־All of them are surroundcurrency has stopped
ed by fences which are mostly of barbed wire.
These fences are arranged in two or me ?e concert.all imports of cottrie circles and police dogs are kept in the outton from British
er zones. Around the camps are two or more
sources. USSR has
circles of watch towers manned by prison guards
consented to deliver
who are armed with machine guns, Reflectors are
24' truckloads monthprovided.at these towers■ which are switched on at
ly, on condition
dusk and aimed at the area between the towers and
that 70jS of the
the fences.
finished products
The foot' is very bad־
In the morning‘the will go back to
prisoner gets usually black coffee and a piece of
U 'U O A t ®
bread.. lunch consists of a •watery soup with a
PCI־
few beans, a sort of gravy with a couple of potatoes or some mysterious sort of dumplings. Dinner is a repetition of
lunch.or comprises only soup־and a pi ecd .of ^bLead.
(lontd.)
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KVJ.- KOPANÁ.- Celostátní mistrovství KONEČNÁ TABULKA LIGY KOPANÉ V ČSR
v ČSR bylo dohráno. Vítězem se stala
r7־
Bratislava, i když v posledním kole
1.Bratislava 26 14 5 7 58:33 r?o«□
jenom remispvala s Viktorií Plzeňl:!
26 13 7 - 6 63:42 33
2.Sparta
Stejný počet bodů, ale horši branko
26 15 3 8 51:49 33
3.Košice
vý poměř má druhá Sparta, ktorá pora26
13  ר10 55 :52 29
4,Vítkovice
žila Ostravu 3:1. Třetí Košice hrály
26 12 4 10 50:53 28
5 , A, 1', K.
nerozhodně s Prešovem 0:0. Překvap©26 9 9 OQ 45:37 27
6,Prešov
ním posledního kola bylo vítězství
7.Ostrava v 26 1, ״3 11 4< -41 27
předposledních Bohemians nad čtvrtý
8 •Vík,Plzeň 2 6 11 5 1C 45:48 27
mi Vítkovicemi 6:1. Z ligy sestupují
26 11 4 11 48:46 26
9 .Zilina
ulavia, Baša Zlín, Bohemians a Čeehie 10.Teplice
26 10 5 11 50:56 —*י ׳כ5—׳
Karlín. 0 tom, jakou roli hrála v se 11.Slavia
.J Ö 11 »0 13 60:62 .;4
stupu Slavie distanc deseti hráčů,
12.Bata Zlín S 6 9 5 12 62:50 23
svědčí poslední pohárový zápas s Á.C. 13.Bohemians 26 7 6 13 5 . :58 20
Spartou, který vyhrála Slavia přesvěd ■14 .Č .Karlín
26 > 5 19 25:76
9
čivě 3:0/poločas 2:0/. To už ovšem ně
kolika hráčům distanc vypršela, což se!KOŠÍKOVÁ.- V Praze probíhá velký tur
okamžitě projevilo vítězstvími v no- naj v košíkové žen za účasti Moskvy,
sledních dvou kolech nad aTK 4:0 a v Paříže, Varšavyí Budapešti, Sofie,
Teplicích 6: .
Prahy a Brna. Prevaha Moskvy a Buda
Sensací mezinárodní kopané bylo
peští je tak značná, že tím turnaj
střetnutí Anglie s Rakouskem v Lon
ztrácí na zajímavosti.
dýně. Angličany zachránil před první LEHKÁ ATLETIKA.- Sa zmínku stoji mezi
porážkou na domácí pudě jen skotský
časy Zátopkova světového rekordu na
rozhodčí Mowett. I anglický tisk při- 20 km v čase 59:51.8. Zátopek Ležel
znavá, že rakouské mužstvo bylo lepší. prvních 10 km za 29:55.4- a druhých za
Zápas skončil 2:2, když branky Rakous• 59:57.4. Fantasticnost těchto časů
ka vstřelili Melchior a Stojespaí,za zjistíme teprve, uvědomíme-li si,že
Anglii Ramsay a Medley. .100 bis,diváků.,kterýkoliv z těchto mezičasů by pravDalší mezinárodní výsledky;
děpodobiiě stačil k vítězství v závodě
na 10 kr,1 v soutěži 3 nejlepšími vytrZcalie-Svédsko 1:1, Turecko-Svódsko
1:1, Turecko-Německo 0:.^, Egypt-Italie;valci na světě.

HOCKST.- Dostali jsme další zprávy SOVĚTŠTÍ SPORTOVCI IÍBC1ITĚJÍ POSLOUCHAT
: :újezdu čs.nár. mužstva do Švédská, Sovětští sportovci dostali ostrou autku v oficielním sovětském sportovním
12: :né částečně vysvětlují výsledky,
ívélcvé totiž současně hráli ve Svý- časopise, protože neuposlechli rozka
:_1312u, takže Č3R hrálo vlastně proti zu komunistické strany a nestali se
iz_n-.. _־mužstvu Švédů. ČSR hrálo v tébc ve třech letech mistry světa ve všech
; Richtcr-Gut ,•Nový, Václav Bub- sportovních disciplinách. Důtka je ji
n_l:, Pícka - Vladimír Bubník,Banda , stě oprávněná, protože v době, kdy
1. a .. . -Ha jšman,Kluč,Blažek-Ra jrnan, dělnici v SSSR lámou hravě všechny
tříletky, pětiletky, plány, nadplány
~Sekyra, Švédsko hraje koncem
a protiplány, lidově demokratický
line eivetn-í utkáni v Praze.
P.Zzcáný přijal nabídku švýcarské- sportovec mel by' již dávno skákat do
210 ־:1 ־klubu Gstaad, kde buds výšky 3 m, běhal 10 km za 5 min.,házet koulí 20 m.
z:
.־: ־coach a hráč.

4 -4• H 51־
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DOPISY ČTEJíW - LETTERS TO THE EDITOR
XXXXXXXXXXXXÁXXXXXXXXXXXXXXXXCIXXXXXXXXXX
VŠEM SPOLUPRACOVNÍKOM, ČTE■
geiaokr acie~ je diskuse,. To asi není jasné
NÁŘUM I OSTATNÍM KRAJANŮM
čtenáři M,Ž, z ndelaide/č.ll HD/. Ankety
UPŘÍMNĚ PŘEJEME
jsou jedním z projevů demokracie. V nojv״tších západních státech jsou podobné '
RADOSTNĚ SVÁTKY VÁNOČNÍ
příležitosti veřejného mínění samozřejmo
I CELÍ PŘÍŠTÍ ROK.
stí. Anketa ״zda se má nyní kupovat čs.
zboží•' ׳byla zcela na místě. Redakce־KD.
Současně prosíme všechny \
tím cestou nanejvýše demokratickou, ve־־
přátele za prominutí, že.
řejným míněním čtenářů, upozornila čs.ujednotlivá blahopřání
prchlíky, aby nekupovali bolševické vynezasíláme.
robky. Snad proto, že víme, že je namnoze
kupují. Nikoho nemůže také znechutit an
Redakce "Hlasu dom
ke ta ״zda být i členem Unie'״, když víme, že
i zde často přistěhovalec naráží nespravným pochopením situace. N.Z.podezírá re
•NOVÝ ROK V NOVÝCH ŠATECH 1
dakci slovy: ״možno se domnívat ještě ji
v
né věci ״a chce "likňavcům jejich pochyby
Obratte se s důvěrou na firmu
kategoricky vyvrátit'׳. Už jsme jednou ně
'
Josef NEC HVÁTAL,
kde slyšeli o ''־liknavcích v lůně strany״
pražsko - vídeňský krejčí,
a "kategorických opatřeních", lépe cist469 Brid ;e Rň.,Richmond,Melb.
kách. Odvykněme si zbytočnému osočov.■ ní i
Tel.: JA 1341
,
B.H.,Adelaide
FRANTIŠEK SMUTNÝ a JOZEF LET
V těchto dnech se p.Martin "'obul ׳'׳v Le
dovolují si pozvat krajanov do
gislative Assembly do Novoaustralanů a
myslel tím zřejmě D.P.. Generálni návladČESKOSLOVENSKEJ REŠTAURÁCIE,
níj právník, neměl by si dovolit urážet
40 Mitford St., Elwood,Melbourne
veřejně čtvrt milionu slušných a praco
Tel.: LA 0 332
vitých lidí.
Spojenia električkou St.Kilda
H.K. , Sydney
Dnes, kdy so celý svět s Páterem Pay to
Station - Brighton Beach.
nem a hollywoodskými kinohv-ézdámi v če
le modlí růženec, kdy president Truman
Obedy od 12.30, večera od 18 h.
posílá velvyslance k Sv.Otci, kdy Poláci
všech věr pochodují sjednocené pod. kerouh- VŠICHNI HOSTĚ ŘÍKAJÍ, ŽE DOBŘE
v
VMŘÍIEZ ’ i
'
ví Matky Boží Czenstoehovské, my Češi,hoČeská restaurace
nosící se titulem nejpokrokovějšího slovahského národa, spíme na shnile slámě
K n T .x 'R INA,
pusté nevěry, vzrostlé na trusu první sváproti Luna Parku, St■ .Hilda ,Me lb
tové války! Byl bych rád, kdybyste něco
Spojení z City el.č.15. 16 a 17
z toho naším lidem tlumočili.
׳
TĚŠÍME :SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
*,Jičínský ׳,'Bentleigh
CÉČĹTE-LI mít KU KONCI ROKU VYROVNÁNY SVÍ~ ÚČTf ,MK\׳TUJTE*TŘÍ־NA l-ŘEDPÍATNÉ

PŘÁTELÍ HLEDAJÍ: Vladimíra Tomka, Karla Otýpku, Bedřicha Kabriola, Libuši
Němcovou, Slavomíra Lcrmana, Jarmilu Kulhánovoů, Bohumila I srnce, Rudolfa
Mesteka, Miroslava Mäsiara, Julia Mihalu, Jaromíra Práska, Samuela Mosaika,
Radolu Rösslera a Josefa a Vlastu šimečkovy. G.M.Kran, ’A. Brunswick, má v
redakci dopis /Hovorková/.- Ajistíme-li adresy hle daru, ch, oznámíme jim,kdo
po nich pátrá. Tazatelům přímo adresy ne sdělujeme.
HD
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P re j. e m e
všem krajanům, a přátelůmradostné svázky vánoční a co nejz úspésnSjôí nový rok» Děkujeme současně svým zákazníkům
za dosavadní prfeež. a ־těšíme se, že i v příštím roce budeme
jim moci sloužit jako kdysi doma?

$esmá^0veneký knihkupec JAN E־VRECONKA, 24 Musgrave st ־Mosman,Sydney,NSW
slovenské knihkupectví, THE INLIBRUM BOOKSELLERS, 1027 ־Dandenong
״
Road, Melbourne, S.E.5 ־Vic
JAN BAČA, závod krejčovský,
425 I-iverpool Street, Sydney N.S.V/־
־:"C.LUCAS & Co־, kozešnictv^, 3«poschodí, 80 Market St ־Sydney, NSV.
,.,Bohemia", Eda a Olga HONKYSOVI,restaurace, 282 Russell St .Melbourne-City.
Československá reštaurácia. Fr ־,SMUTNÝ a J.LET, 40 Mitford St.,Elwood,Melb־
"Katarina", V ־DOLEJŠÍ a J.CERNY,restaurace, proti Luna Parku,St־Kilda,Meíb
"Moravia", A.PAVJAS a J.MUSILEIý, restaurace , 695 Elizabeth St  ־,Melb  ־-City
"plaza Café", J.2ALMAN a B.DVORÄCEK, restaurace,milkbar a cukrárna,
...
413a High St־, Northcote, Melbourne.
"Praha", J.DUDEK a B־DVOŘAČEK, restaurace >. ,258 Church St ־Richmond, Me lb t
"LYONS-Continental Smallgoods", řed.E.FUCÍK, tov.na uzeniny,
1316 Malvern Rd.,Malvern, Melbourne, Vic.
Josef NECHVÁTAL, závod krejčovský, 468 Bridge Rd., Richmond, Melbournex .
"OPTO", The Continental Optical Service, 430 Bourke St־, Melbourne, Vic.
Jindřich SILVAN, hodinář a klenotník, 96 Chapel St., Windsor, Melbourne.
České knihy,
romány, beletrie-hudebninyumělecké knihy-slovniky-uceb=
nice a jiné knihy ve všech
světových jazycích dodá nebo
j
objednáš
“ľľ- English a. Foreign Bookshop,
28 Martin place, Sydney, NSV־
a
Lane, off Edward St.Brisbane,
Qld
jie si náš seznam knih, po:11: -־.־־aŠi Lay-By služby zákazníkům

Dovolujeme si upozorniti krajany na
nás optický závod v Melbourne-City:

" O P T O ״
The Continental Optical Service
d-30 Bourke St., Melbourne, Vic.
Tel ? ־MU 4093
Zkušený optik s mnohaletou praxi v
Evropě zhotoví Vám všechny druhy brýl
včetně brýlí slunečních, a provede
potřebné opravy.
Mluvte český.
Otevŕ.denné do 1730־, v sob.do 12hod

F- ־־- - iomeva" vychází Čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: "Hlas dox־m■. '50 Dandenong Road, C/1ULFIELD, Vic. - předplatné; na rok sh.37/-;
11 :11 r:k sh.19/-, na 7 čísel sh.10/- ־jednotlivý výtisk: 1/6d.

