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"Před deseti dny jsem byl propuštěn z práce,
0d té doby sedám vždy ráno v 7 hodin na motorku
a podle novin a jiných.zpráv hledám jakoukoliv
práci po všech koutech Melbourne. Stále marně.
-Až dosud jsem živil kamaráda, který je bez prá
Cs.uprchlík T.R. ce již měsíc.55

ŘEMESLO A OSOBNOSTI

Bouře k r i t i k y j e j í ž
Na př. ve zbrojním prů - 1hřmění ještě doznívá nad
myslu mělo pracovat
•>hlavami washingtonského
300.000 zaměstnanců
národního sjednocení,je
místo dosavadních 100
stejně intensivní^jako
tisíc. Ostatní měli u  ta, která jim vyčítala
rychlit velké veřejné
.rozkol. Ačkoli se zdá,
prá c e .
že celá Rada byla reorZlepšení pracovní
.gani so vána podle hesla
morálky se beze sporu
"V každé rodině aspoň
dostavilo. Pracuje se
jeden člen", ukázala
nyní více, při čemž i
prase, že na každém exi
zde pak typická fluktu lovém bidýlku se vždycky
ace zaměstnanců velmi
najdou chudobky a levorychle zmizela. Zato
bočkové, na něž se přece
ale mnoho z těch, kteří jen nedostalo.
'
měli plnit zdejší zbro
Kritika Rady.j.e v pod
jovky a důležité veřej statě dvojí. První ver
né stavby, plní pracov se říká, že nová Rada se
ní úřady se žádostmi o ustavila; diktátorsky. ^
podporu v nezaměstnano Ta druhá namítá, že celý
sti. K uklidnění uchy :sbor je nedělný, protože
lují se odpovědní čini je v něm příliš mnoho
telé ke slibům zázračné ;hlav. K té první námitúrody ze zahrad,, které !ce:kdo ‘j e ’v í c _v i n e n , čty
dosud nejsou v .kvetu.
řiadvacet rozvaděných
:.
Máme na mysli především !demokratů nebo t:L dva,
uran.
o
o .,-v 'kteří se jakž takžyděho-Je mnoho důvodů,proč jdii ?
:.
řA ;
vývoj nošel podle plá i ; Při druhé námitce !jde
nu. Pro nás, kteří jsme Ío optický klam. .Pr.akt.ic-_
doma diskutovali o vý jky rozhodují dva tucty M
hodách co největší dc- idí ve výkonném výboru,
Edit. Fr. Vána, 4 Erin I centralisace správy,n é /Pokr.na
str.2/s t ,, West Richmond, Vic|
/Pokr.na str.,2/

■Na rozhraní loňského
a letošního roku rozho
dli se političtí a hos
podářští kapitáni Aus-*
■trail e zabrzdit infla
ční pohyb cen k záchra
ně měny, zahraničních'
trhů a j. Zásahy do vý
voje byly náhlé a obrat
prudký - snaha o deflac i ."
Po dnešním odstupu
možno ř í c i , že při tak
rychlém obratu ztratili
kormidelníci na čas vlá
du nad kormidlem. Hospo
dářské poruchy, které
se dostavily a dostavuJí, projevily se nej tí
živě ji na místech n e j 
snáze postižitelných,t.
j. na trhu práce.
Podle oznámení vlád
ních činitelů /na př.
Sira Faddena/ mělo se
..docílit omezením výro
by v některých oborech
jednak zvýšení pracov
ní morálky, jednak u
volnění pracovních sil
pro obory důležitější,
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kteří občas uslyší hlasy
"...Jen jeden odešel,na kterého vzpomínáme ,jen ^
zastupitelstva,Prosté cl—
jeden nám byl milý všem,bez rozdílu politického
enství v plenu Rady je '
přesvědčení a stáří,,.Byl horlivým stoupencem
hodnota pomyslná,z níz
své strany,ale ještě více miloval svůj národ a
největší užitek mají fir
svoji krásnou zem.Není tedy dívu,že.,.byl zat
my, tisknoucí navštívenky
čen jako- oblíbený člověk v kraji,nebezpečný
a hlavičky dopisních pa
politik,..Po roce 1945 nevstoupil do žádné stra
pírů.
ny.., Jeho osoba byla by se výborně hodila k do
Nenastalo střídání v
sažení komunistických cílů,..Nebylo proto divu,
Rad|.Rada se jen zvštšpje
že po komunistickém puči byl pomalu .ale.jistě
se čtvercem-kritiky.Buďme
likvidován.Jako nepříteli .režimu b y l a ’mu odňa
ostatně rádi,že ke střídá
ta kancelář,telefon,zbraň,osobní auto...stál
ní nedošlo.Není koho stří
nezlomen,neotřesen a - neprosil a nenabízel se
dat. Profesionální politik
,t,V tu chvíli si vzpomněl na všechno utrpení,
'se snaží v exilu dělat své
které prož i l . ,.
řemeslo,jako se o to snaží
Ustálilo se přesvědčení,že on by mohl býti
třeba bývalý papírník nebo
první a snad jediný muž,který by byl schopen
výrobce počítacích strojů.
spojit a vésti pod jedním praporem všechny uSe stanoviska kancelisty
prchlíky.,.A když se vše jevilo proveditelným,
kteréhokoli Departementu
padla hromová rána...Byl určen k emigraci do
není podivnějšího pohledu
Kanady.o,A tak se sen o jednotě a jednotném bo
než podívaná na^amatérské
ji proti'komunismu rozplynul..."
-’
exiled leadery,žalující lá
J.Sarkapdr v "Našim v exilu",Ludwigsbg,
manou Basig English na své
stejně hříšné bratry.
KRŮČEK NlŽ /Pokrač./
Kdyby pak otázka exilo
vých personalit měla být
žením životní úrovně.
přetřásána scela do' důsledků, . ní bez zaj ímavosti,že
Austrálie
si musí zvy
potíží
ještě
ziimohé
z
pak by na čele Rady měl lo
kat:
na
m
e
n
š í 'a ■tvrdší
nedostatek
spo
většuj
e
gicky stát muž,který je n e 
kraj
í
c
.Při
takové ho
moz
i
vládou
ůlupráce
pochybnou nad stranickou osob'
spodářské
operaci
je
a
vládami
jedn
střední
ností našeho exilu.Je jedna
dočasná
nezaměstnanost
otlivých
států.Podstat
osoba,která odpovídá předpi
su, jejíž fotografie se skví ná část obtíží přesahu pomocníkem.Tíhu neza
městnanosti nesou z
na předních stranách novin: je ale rámec Austrálie,
velké části NovoausJiž
jednou
napsal
E
D
,že
Jaroslav Drobný. Je- to osob
tralané/přes 70
osob,
nynější
světové
hospod-?
nost a přece je každému jas
pobírajících
podporu
v
ářské
křeče
mají
původ
né,proč nesedí v.Radě.
nezaměstnanosti/.ve
válce
minulé
a
v
př
vRozdílvje v tom. že Drobný
už měl příležitost hrát svůj ípravách na válku budou Mnozí tvrdí,že koncem
Wimbledon,ti ve Washingtonu cí .Místní australské př letoš.roku by se již^
ještě ne,Tím spíše ale máme ípravy nebyly ale v sou- měly příznivě projevit
právo žádat politické profe ,ladu se strategií vedou důsledky prováděných
sionály,aby se už ...........icích
teď poctiví
opatření, a že se'bude
demokracií světa,
připravovali
fk
J. r, ,
.
náš největší premier přivezl z Londý- zdejší hospodářství m Wimbledon,který jednou p r i j d ^ a Washingtonu toto r- pět vyvíjet normálně,
_ _ ____________________________
ozhodnutí:Australie-bude byt i za chudších pod
potravinovou a surovino mínek. Jiní si myslí,že
DO AUSTRÁLIE PŘIJELO T I ,
čtvrti, t.r.. 28.773 přistěho vou základnou .Měl dodat „ doba krise bude. delší.
valců. že musí být levnější než Konečné slovo o Austrá
dosud.Všeobecné zlevnění lii nemusí být ovšem
OD 1.8.BUDE ZVÝŠENA ZÁKL.
se docílí .všeobecným sni-řečeno v Austrálii»sv
mzda o 6 až 13 sh.
Řemeslo a osobnosti/pok./
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' Úporný zápas generála Eisenhowera se sená
torem Taftem o republikánskou kandidaturu na a
merické presidentství skončil vítězstvím gene
rálovým. Eisenhowerova invase do politického
života měla rychlejší a úspěšnější průběh než
jeho vojenská veleakce v Normandii před osmi
lety a vyvrcholila vítězstvím skutečně blesko
vým, když na sjezdu republikánů v Chicagu vy
hrál Ike neočekávaně hned v prvním hlasovacím
kole - třebaže taftovci měli takřka nedobytné
posice v nej vyšších orgánech strany.

- 3 J-E-B-N-í-M-D-E- C- H-E-M
VELKÉ AMERICKÉ NÁLETY
na severokorejský průmysl
nevyprovokovaly komunis
ty k nové velké -ofensivě,
jak se někteří evropští
sýčkové strachovali, ný
brž naopak obměkčj-ly ru
dé natolik, že požádali
o nové, tajné jednání o
výměně zajatců.

+
Je stále těžké uhodnout, koho postaví proti
NA POSLEDNÍ SOVĚTSKOU VÝEisenhowerovi demokraté. Musí to být někdo,kdo
hrůžnou notu o Německu
je- dostatečně oddán sociálním reformám Trumanoodpověděl Západ návrhem
va Eair Dealu, aby s i ■udržel hlasy dělnictva,
na společné yorady velmo
ale zároveň náležitě opatrný v jejich prosazo
cí o podmínkách pro svo
vaní, aby udržel konservativní Jižany ve stra
bodné volby v celém N ě 
ně .
mecku .
^Nápadníků je bezmála tucet, určitou naději
+
mají nejméně tři z nich: Trumanův osvědčený ex
pert pro mezinárodní záležitosti a nynější ad
DVA VÝZNAČNÍ
ORIENTÁLNÍv
státníci odešli více mene
ministrativní vedoucí Pomoci Evropě Averell Hadobrovolně s jeviště.Per
rriman, pilný lidový senátor Kefauver a guver
nér státu Illinois Stevenson, který však dosud
ský premier Mossadek ne
zájem o nominaci neprojevil, Rozhodne patrně,
dostal hospodářské plné
pro koho se vysloví Truman. Senátor Kefauver
moci, jež požadoval, a
není v milosti stranických hodnostářů a jeho ví ' nezbylo mu než odstoupit.
tězství by bylo jistou obdobou úspěchu Eisenho Jeho nástupce Ahmed Ghawerova „
. van se bude patrně snažit
Listopadové presidentské volby se ovšem bu  vyřešit spor o iránskou
dou hemžit ještě jinými kandidáty: Pokroková
naftu po dobrém,
^
strana bude tentokrát zastoupena- jistým právní V Egyptě propustil král
kem Hallinanem /a černoškou Bassovou jako kan
Earuk ministerského před
didátem na místopresidentství/, svého tradičně
sedu- Hilalyho a dosadil
neúspěšného kandidáta budou mít také socialisté
na jeho místo Sirryho Pa
a pořad bude doplněn ještě vystoupením několika
šu.
-'
samozvaných a samorostlých kandidátů "'z lidu".
+
Jedním z nich je na příklad pěstitel vepřů
MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ
Henry Krajewski, který usiluje o zavedení sys
výbor se rozhodl připus
tému dvou presidentů, jednoho demokrata a. jed
tit
na letošní hry vy Hel
noho republikána, aby se zažehnaly případné ná 
sinkách
závodníky z Číny
běhy k osobní nebo stranické diktatuře. Zajíma
komunistické
i nacionalis
vý je také volební program bývalého jockeye z
'tické, Nacionalisté nato
Eloridy Charlese Compt.ona, jednoho ž uchazečů
o demokratickou nominaci. Compton propaguje in svou účast odřekli.
tensivnější náboženský život a povolení hazard
+
ních h e r .
... " j! . \
ÚŘADUJÍCÍ VŮDCE ERANCOUZ
ý
At už v listopadu zvitězíkdokoliv, můžeme
ských komunistů- Lucios ,
už dnes - po Taftově vypadnutí- být klidni, žezatčený za nedávných pa
to bude politik s náležitým porozuměním a záj
řížských demonstrací,'byl
mem o Evropu.
' JÍL.
:propuštěn na svobodu.
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.. SPRAVEDLNOST A K C .-S P O L .
Před rokem,23jčervence 1951,začali jsme
•
ooooooooooooooooooooooo
vydávat ú ř e d n ě .povolený Hlas domova. *
V
uplynulých 52 týdnech vyšlo 26 čísel,
Být v Austrálii klenotníkem^V
dnešním 27«čísle opakujeme to, coanebo taxikářem - je jen o trošku
jsme
napsali do čísla prvního:
riskantnější než producírovat ,se
"Čím
chce "Hlas domova"být? Především
na stěně smrti anebo kralovat v
Vaším
listem. Chce informovat,sjedno
lidové demokracii.
covat
,
vystříhat se stranicko-politic- Ale krajan H . S . , hodinář a kle
kých
tendencí,sloužit
naší čs.věci,
notník z Melbourne, zná své řeme
naší
nynější
domovině
a věci' svobody
slo opravdu dobře. Když onehdy
■
a
demokracie
na
celém
světe” .
Red.
zavítal do. jeho krámu lupič, ob
sloužil ho tak řízně, že až do-^
stal strach, aby z toho sám^neměl
P O R T
M E L B O U R N E
.
oplétačky pro ublížení na těle.
.Junius
' Ale to křivdil australskému^
Však znáte modro pražských šer.
policejnímu aparátu. Za pár dní.
Co se v něm vyčte z dívčí tváře! '■
zazvonil telefon: "Tak už máme to
Pod Vámi Praha v podvečer
ho vašeho lupiče, pane S. Je^v
jako by klekla u oltáře.
Sydney. Chcete;, aby přišel před
soud ?
Kam až se chtělo utíkat
'"To je ta- britská demokracie5',
a pak se tiše vrátit zpátky!
pomyslel si sv obdivem pan S , ; 57a
Vltava dýchala svá tonika,
ni spr avedlnoetr 'šlově ku ^nevnucu
a z dálky dýchaly je jatky.
jí T ” Do telefonu však řekl bez
otálení: "Bodejt ne."
. ... "
Dohrála flauta,kouzlo zlomilo se,
'"Tak nám, prosím vás, pošlete
kde je má dálná balustráda?
pětadvacet liber a my vám ho !sem
Tak jako zmámen po narkose
dopravíme.'5 ■
•
"Co ?" pojal pan S. nedůvěru
mdlý,bolavý a v duši vratký,
^
ke svému sluchu, "Pětadvacet li
čím to,že tam,kam obzor ne dopadá,
ber za to, že mě chtěl vykrást ?,?
čím to,že zase- vidím jatky?
"Nikoliv ,’nýbrž za jeho pře
pravu do Melbourne55, vysvětluje
hliš-policie, stále'kulantně pří
/ .
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_
větivý;
na cestovní výdaje,
uvádí pro své čtenáře
nocložné a diety našich dvou de
dramatické pásmo
\
tektivů, kteří pro něho pojedou.
L Á S K Y
H R Y
O S U D N Á
To je mezistátní převod, víte ?
v pátek dne 25.července 1952 v 8 h.
Mohl byste ho dostat taky letec
■ ve 3.posch.,327 Collins S t ., City
ky, kdybyste si přál. Je to mno
/Hotel Phairs/
A
„
hem rychlejší a jen. o málo dražší,
Na pořadu:lyrická komedie bří.Čapků:
..protože v tom případě odpadá nocLásky hra osudná,česká milostná poležné , , , Haló ?"
^
esie a písně.
; Zapřisáhlé ticho. Spravedlnost
ÚČINKUJÍ:Hana Pravdová,Jiří Pravda,
se už pana S» nedovolala.
Jes
A.Schott,J,Čáp a. j . -Vstupné 4/6
Výtěžek
vé
prospěch
p.J.Svobody/
■
'
BRANNÁýfÝCHOVA_
/viz.Dvacátá pátá hodina v praxi/
Ministr školství v NSW Mr.Heffron
Vzhledem k tomu, že byly téměř' všechodmítl žádost generála Sir Horace
. ny vstupenky okamžitě vyprodány,opa
Robertsona,aby důstojníci austral
kuje se toto pásmo v pátek 8.8,1952.
ské armády mohli navštěvovat školy
m,.budit zájem o vojenskou kárieru. !|Vole jte JA 3580 od 19 'do 25 hodin. .
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V E L V Y S L A N C I
o-o=o-o-6=o-o=o=o=o=o=o=o=o=6=o=o=5=6
Záhy "pa výměně velvyslanců Sovětského svazu ve Washingtonu a Londýně
došlo k'podobně neočekávaným přesunům v hierarchii sovětské diplomatické
služby za Železnou oponou. Bukureštský velvyslanec Kavtaradze byl odvolán',
a na jeho. místo poslal Kreml dosavadního velvyslance v Praze Lavrentijev®.
Další sensací bylo jmenování Lavrentijevová nástupce-stal se jím náměstek
ministra zahraničních věcí Alexandr Bogomolov. Le to po prvé,kdy jeden z
n e jvyšších Úředníků sovětského ministerstva zahraničí a jeden z nejužších
■spolupracovníků Vyšinského jde na velvyslanecké místo do satelitní země.
Dříve naopak Zorin povýšil z pražského velvyslanectví na Vyšinského náměst
ka .Dopisovatel listu The Times komentuje přesuny takto:
’’Jmenování tak vysoce postaveného diplomata do Prahy není zdvořilostí.
Moskva není zcela spokojena s pražskou vládou,která,přes časté sliby,že se
příště polepší,je v posledních letech'stále pozadu za závazky,které jí ply
nou z obchodní smlouvy se Sovětským svazem".
Bezprostředním důvodem stěhování velvyslanců je patrně palácová krise v
Rumunsku,kde Anna Paukerová už nastoupila cestu Clementise a Slánského.
Lavrentjev pak jistě bohatě využije svých pražských zkušeností k likvidaci
rumunských úchylkářů.Důležitost Bogomolova poslání jen podtrhují občasné
zprávy o vyjednáváních některých čs.komunistů s polskými,maďarskými a vý
chodoněmeckými soudruhy.Alexandr Bogomolov bude asi znám v historii jako
první zcela oficiální satrapa československé gubernie.
vm
D O P I S Y
. ,.

Z Č E S K O S L O V E N S K A
Psáno v kvě tnu 1952

"...Když projíždíte venkovskou
"...a co stojí potraviny na vázaném
krajinou,nespatříte už malá políčka, : trhu.l kg chleba 8 Kčs,lkg marmelády
ale velké lány,které vznikly rozorá 62 Kčs,l kg vepř.masa 45 Kčs,hovězího
ním všech mezí, a na nich traktory
35 Kčs,l kg hrubé mouky 22 Kčs,hladké
ze státních traktorových stanic.Sem
20 Kčs,l 1 odstřel.mléka 4.10 Kčs/dentam uvidíte na poli ohromný pásový
■ně 1/8 1/, l/2 kg melty 7,50 Kčs,zrntraktor sovětské výroby.
kcvá^káva není a kakao stojí 10 dkg
Všichni rolníci pracují společně . 70 Kčs,rohlík 2 Kčs.Příděl masa na
a o úrodu se dělí třídně.Bohatí do Směsic je 1,20 kg,cukru 1.40 kg,hrubé
stanou 'za stejně vykonanou práci po ;mouky 1.50 kg a hladké 3 kg.
měrně méně.Práci řídí předseda druž
1 kg másla na lístky stojí 80 Kčs,
stva tak,že dává pokyny místním ro z  na volném trhu 360 Kčs.Minulý týden
hlasem.
.
opět stouply ceny,Tak na př.salám,
Každý rolník obslouží nejdříve
který stál 12 Kčs /10 dkg/,nyní sto
svůj dobytek doma a pak si jde oddě jí 18 Kčs. Když si dáš ušít šaty z
lat ně jakou .tu pracovní jednotku/prá- buničiny,vyjdou Ti na 3.000 Kčs,lát
ce je úkolová a její výše se hodnotí ka na dámské šaty od 600 do 1,600 Kčs.
podle obtížnosti/.
Povlaky a prostěradla jsou jen pro
Ve svém vlastnictví má každý člen novomanžele.Na volném trhu stojí dvě
družstva jeden hektar pole,na kterém prostěradla 1,332 Kčs.Cena košile na
si může dělat, co se mu líbí, ale- jen
body je od 130 do 300 Kčs.Na 1 košili
ve volném čase,obyčejně v neděli nebo potřebuješ 20 bodů a na šatence je
ve svátek.Nikdo však nesmí zaměstná průměrně 10 bodů měsíčně.Hlad nemáme,
vat námezdní sílu...55
ale na blahobyt čekáme už 6 roků...”
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
POiČNOHOSPODÁŘSKÉ ŠKOLSTVO
o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o—O—O—o
Cs.vláda sa usniesla na reorganizácii
Podle zprávy městského výboru. KSČ v
Praze vykázaly pražské závody 18,405 polnohospodárskeho školstva,Polnohostisíc přesčasových hodin,čímž výroba podárske vysoké školy a vysoké školy
podražila o plných 75
— V Praze byl z ve role kár skc budu. podliehat minister
štvu polnohospodárštva. Lesnické ško
•
4 s.tav.0n Umělecký soubor národní bez
pečnosti jako stálé profesionální tě ly sa' podriacíujů kompetencii minister
leso,--1! Bratislavě 14.juna založili štva lesov a -drevárskeho priernyslu.
Vláda vytvářa dvojročné majstrovské
přípravný výbor Č s .spoločnosti pre
šírenie politických a vědeckých zna ško l y :nechánisačné,ovocinársko-zahrad
lostí. Výbor má 14 členov.--Na pokyn
ni.cke a včeiárske.
.
Čas
ministerstva vnitra byly s okamžitou
platností rozpuštěny akvaristické a
VESNICK? RÁJ
biologické spolky,protože "trpěly
protistátní činnost " .— Novými tajem Krajský soud v Plzni potrestal Josefa
níky Ústředního výboru KSČ byli jme Hacha odnětím svobody na 2 roky,poku
nováni Josef Tesla a Jindřich Uher.
tou 20.000 Kčs- a konfiskací celého
Tesla byl krajským tajemníkem' v Erac majetku,protože do plánovaného stavu
ci Králové/po puči v Ústí n . L ,/—
mu chybělo 5 kusů hovězího dobytka a
Brněnský komunistický deník Rovnost
7 kusů vepřů... Josef Hach,majitel
byl reorganiseván a vychází nyní jako 29 ha hospodářství,nepracoval-v druž
týdeník,— Ministerstvo národněj bez stvu a prohlásil, že j-e mu milejší do
pečnosti v Praha přeměňovalo krajské bytek v chlévě než dělníci v továrně,
velitelstva národnej bezpečnosti na
— Traktorista Josef Holec miloval
krajské správy verejnej bezpečnosti.
tak velice vesnické boháče,že pro ně
Stanice SNB dostaly měno Venkovných
pracoval zdarma... Sabotér Holec dnes
oddělení verejnej bezpečnosti.— Na
už na stanici nepracuje.
Zem.noviny
celostátní konferencí ČSD bylo roz
hodnuto, že se ustaví "uzlové výbory
PROTI EMIGRACI
..
KSČ","které budou pomáhat v řešení
zásadních otázek' s hlediska celého že Výroky v Národním shromáždění:dr,Dilezničního u z l u ”.--V zámku v Bystřici onýsius Polanský:"S -největším hnusem
pod Hostýnem'byla zřízena výrobna lé- a odporem- odmítá všechen' náš lid pik
uů pro armádu.Zaměstnanci jsou speci le a rejdy emigrantské soldatesky,
elně ^prošetřováni,— 1 2 ,července byl
která služebníčkuje a lokaj čí nestvů
zahájen v Karlových Varech VII.mezi rám a lidojedům,kteří vyhlazují ne 
národní filmový festival .Heslo- festi vinné oběti bakteriologickou válkouV
valu bylo "Za mír,z a nového člověka,
--Poslanec Josef Štětka:"Zenklové,
za dokonalejší lidstvo".— V Komárpě
Lettrichové a jejich společníci,dnes
se ýconaly společné porady čs,.a madar- pucflekové ve službách anglo-americských důstojníků,na nichž byl připra kých imperialistů,za jidášský groš
ven plán pro společná vojenská' cviče roztrubují do světa,že náš režim prý
ní .Velení a povely budou ruské,— V
žije z podstaty".
lázních Sliači konala se konference
--Zdeněk Nejedlý:"Co nám pořád slibu
celostátního mírového výboru.Zasedání je naše zrádná emigrace? Ze už nikdy
sé zúčastnili:Z .Pierlinger,i n g .J .Plí- žádné Československo nebude,že se u 
h a l ,Š t .Gazík,d r ,h ,c ,A .Horák, a J .Luka- topíme někde v ně j akó federaci v
'
čovič.— Do Cíny odletěla pštičlenná - --Na hřebík uhodil ministr státní - ■delegace» R0H.--V komárenských loděni kontroly Jan Har u s :"Musíme:si být vě 
cích se dokončuje stavba osobních lo domi toho,že jen malá část reakce se
dí Rossia a Ukrajina.Obě lodi zahájí
odebrala do náruče svých imperialis
plavbu.ve Volžsko-donském kanálu.Č/RIC tických spřeženců",
RIC

T4T.Ů.CI
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„Podle zápisků O.H. upravil
/ 5 .pokračování/
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Hned na iránských hranicích^jsem
išl výstup s nosičem, který chtěl
lva turnany za to, že mi nesl batoh
isi deset metrů z auta na celnici,
lychle jsem počítal, o kolik tisíc
jsem se ošidily když^jsem se s ním
sad^rmo táhl až z Paříže, a nad vý
sledkem jsem se tak rozčílil, že m u 
sel zakročit sám velitel celnice.
Začal hodně stroze, ale když se
dověděl, že nejsme Angličané, byl ^
jako med. Za chvilku celá celnice i
3 nosiči začala provolávat ýjAt žije
Francie’7 a já do toho "At žije Čes
koslovensko". Z toho^byl nový zma
tek, protože oni nevěděli, co to je,
až jsme se shodli na kompromisu "At
nežije Sovětský svaz". Ale t o _zase
vyvolalo hádku mezi celníky. A tak
jsme poznali, že situace v Iránu
je poněkud komplikovaná. v
"iránský venkov je nepředstavite
lně zaostalý. Domky jsou uplácané z
bláta, místo oken a dveří j s o u c e n
díry, a když chcete jít dovnitř,mu
síte pískat nebo zpívat. Elektrické^
osvětlení neexistuje. Vodovod nemají
ani v Teheráně. Pijí vodu^ze sněhu,
který denně přivážejí z nádherných
okolních hor.
. Užitková voda se vede také z^hor
a v otevřených kanálcích teče ulice
mi. Lidé do nich plivají a vylévají
všecko možné, ale nikomu to nevadí,
protože podle zdravovědy koránu
"když voda přeteče přes sedm kamenů,
je zase čistá".
Jinak je ale iránské,hlavní měs
to až křiklavě výstavné. Když jsme
tam přijeli, byla zrovna v proudu
veliká nrotibritská demonstrace.Str

hávali vývlsní tatúli Anglo-Iránské^
petrolejové společnosti a za strašli
vého řevu ji rozbíjeli o zem. Nám se
pro tentokrát podařilo zůstat stra
nou a ještě před soumrakem^ dorazit
na naše soukromé I R O , totiž k Batovcům Millerovým, na které jsme měli
doporučeni z Bagdadu.
Protibritské demonstrace byly ka
ždý den a tak trpce zkušený pozorova
tel jako já v nich poznal komunistic
ké prsty na sto honů. Jako zářný pro
tiklad otrokářského Johna Bulla nosí
v průvodech obrazy "tatíčka" Stalina
a komunistických letáků a časopisu
je všude jako smetí. Jejich strana^
Tudeh je sice zakázaná, ale má k^dis
posici všecko, co potřebuje: peníze,
tiskárnu sovětského^vyslanectví a
hlavně armádu agentů. Hodně je jich
i v rodinách ruských emigrantů. ^
Jednou večer jsme se šli podívat
do bývalého Československého klubu.
Říkám bývalého, protože tam dnes kra
luje nové, lidové demokratické pan
stvo. Staří Škodováci se po Únoru s
režimem rozešli a do klubu uz nepach
Když jsme tam seděli, přišla^zro
vna jedna parta soudruhů na v e c e n .
Zřejmě nebyli dlouho z domova, poně
vadž jejich první slova zněla: "Je,
tady je žrádla I" Za chvilku začaly
létat !!stakaný na Stalinovo zdraví
a za hodinu bylí skoro všichni^pod
obraz. Když jsme odcházeli, začali
se zrovna hádat, jestli uz mají Jit
spát nebo ne. Nakonec vedoucí^reso-^
lutně prohlásil, že těm,vkteří nepuj
dou, zruší kontrakt a posle je domu,
čímž býk spor lidově demokraticky
rozřešen.
,
. _
Na rozloučenou s Teheranem jsme
/Pokrač. na str. 8/
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C S .SOCHAŘ ;'STANISLAV .CHROMÝ USPOŘÁDAL
výstavu svého díla y Johnstone Gal
leries v Brisbane,kterou přijal tam-*
ní tisk velmi příznivě.
BT

si zašli- na. zra?Zlínu a tak nabyli
nové, ne-zro.vna libé zkušenosti'. Po
etické- duše:'Urí entálců do níi-totiž
PRVNÍ ČESKOU MŠI SV. V PERTHU SLOU
dávají aroma růží,*fialek, akátů^a
žil DP Peksa v neděli dne 13.7. za
podobných čichových lahůdek, takže
přítomnosti
60 krajanů,Mše sv.se bu
chutná jako jemné toilétní mýdlo.
de
opakovat
každou"
neděli o 10,hod,
Pakistanské visum jsme dostali
dop.
iJ,CH.
v Teheráne docela bez průtahů. Len
se trochu divili, co znamená velké
ČS .NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE V I C T O R U P0B, vyražené na posledním listě mého
řádá houslový koncert ve středu 30.
pasu. /Ten list jsme .tam vlepovali
července 1952 ve 20,. 30 hod. v míst
v Bagdadě -s panem Barčíkem, poně- '
nostech
Café Catharine,St.Hilda,
vadž jsme už mě li celý pas popsaný,
J
stupně
dobrovolné.T.
a za účelem úředního vzhledu jsme
na nej otiskli to charakteristické
B z Batova firemního razítka./
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA RSČ
KNo, to je přece Bagdad
vysvě se konala 4-.a 5.7, v hotelu Pierre v
tluji tak samozřejmým tonem, že se
Ler; Yorku z a účasti 50 členů, jakož
Pakistanec až zastyděl: :Ovšem, ov i amerických hostů a representantů
šem. my ■to také. tak děláme."
j inonérodníeh --exilových organisac-í.
Zamířili jsme tedy k pakislán
Zastupitelstvo potvrdilo dříře dohod
ským hranicím. T IsíGhanu jsme se
nutou volbu dr ,.š.Osuského předsedou
ale dočetli ve francouzských novi
a V.Majera a prof.dr.Procházku místo
nách. že v A badai a při tvořivá
a to
předsedy.. Do dozorci rady byli zvole
nám nedalo. Kdo cestuje, autostopem, ni 'předsedou d r ,Š.Kočvařa,členy dr.
nemusí mít strach, že mu propadne
L .Ruhmann,M.Sedlák,d r .Hřebík a d r ,
nějaký' lístek na: lod nebo mezináro Bunža. Zastupitelstvo schválilo též
dní expres, a tak jsme, klidně a bez návrhy výkonného- výboru na členy ple
technických komplikací obrátili a
na RSČ a vzalo na vědomí obsáhlé pro
začali stopovat směrem nai Abadan.
jevy předsedy zastupitelstva 'drvOsus
-Byli' jsme tam za dva'dny y Auto kého -a předsedy výkonného výboru dr.
stopy fungovaly, dobýe.-.úle do města Zenkla o pracovním plánu obou orgánů,
jsme nakonec -vešli' po svých. Posle V rámci rozpravy?- promluvil též před
dní šofér nás totiž beze slova vy
seda: Rady svobodných Podkarpatských
klopil, jakmile se objevily abadan- Růs-inů,Vasil Eedinec, který zdůraz
ské petrolejové věže v dohledu. B y  nil jménem svých spplurodáků,že chtě
lo: mi to divné, ale už za par hodin jí i nadále pokračdvat v :bratrském
jsem' pochopil, :že ho k tomu vedl
soužití s Čechy/:a Slová-ky v jednom
prostý: pud sebezáchovy, V Abadanu
státě, v osvobozené československé
se,totiž demonstrovalo ve dne v n o  republice. Schůze mela důstojný^průci ó Hned na první obhlídce toho p
běh a vysokou úroveň.
TSR3Č
krásného moderního města jsme se
nachomýtli k tomu, j:ak ryčná tlupa
ČLENY ^ZASTUPITELSTVA RSČ Z AUSTRÁLIE
Íránců natírala schody u budovy An a Nového Zélandů jsou: Jindřich Nergle-Iránské společnosti ovčí krví.
mut ,Beaconsfield ,TAS. a Hugo Rau-š ,
:Hobart,TAS, Kromě toho bylo zde jme
Zřejmě to- mělo znamenat nějakou
zvlášt strašlivou klatbu. Uprostřed, nováno 19 členů plena R S C .
HD
stál jeden na bednách,--.zuřivě řeč-'
SLAVNOSTNÍ MŠE PRO ČECHOSLOVÁKY V BRIe
nil a rukama i nohama při' tom dělal
sbane se zúčastnil arcib.koadjutor .
rozličné vražedné pošunky,
1
Q Donnells Houslistka Gl,Foley-hrála
/Pokračování příště/
pri mši" české skladby,
CMB
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- Je ně co horšího než ne
mít! radost, a to je němí ti
naději. Tuto útlou květinku
at nezatopí bahno,' jež se
provalilo.
A přece je mezi námi mno
ho těch, kteří nemají' nadě
ji, něho aspoň těch, kteří
ji často nemají. A pesimis
mus je dvojí. Pesimismus
silných duchů, kteří měří
propasti, aniž pohnuli b r 
vou, a kteří nezmění své
cesty ani své myšlenky pro
neschůdnost nebo nepohodl
nost její. Pesimismus duchů
chmurných a velikých, kteří
budí úctu, třeba vždy lásky
nebudili,
.
Ale je též pesimismus li
dí malých, který neznamená
než pokrčení ramen a omluvu
všeho a všech. Neřest ? By
la, jest a bude. Zbabělost?
Byla, jest a bude1. Hanba ?
Byla., jest a bude.
._ 5 asto jsem byl zastižen
záchvaty chmurného a zasmu
šilého pesimismu., vždycky
jsem nenáviděl tento malý
pesimismus, Nebot kdo má
právo^říci, že bude, co b y 
lo ? Že bude, co jest ? Neohraničena je síla ducha.
Stačí, aby několik' lidí
vykonalo povinnost.vCítíme ,
že je tu úrodná prst, cítí
me
že jsou tu možnosti n e 
domyslit elné, Kolik krásy
by mohlo zíti V Čechách a
kolik tam žije hnusu. ,
1914
Viktor Dyk
‘
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George Philippe
Na první roky vzpomínám.
Na první roky naprostého štěstí*
na první kroky od rozcestí,
na jeviště jak na balzám.
Pak jsem šel jak Džingischán
z Moravy do- Čech bez pelestí.
A v Čechách můžeš snadno kvésti,
na jara často vzpomínám.
Na jara u řek, byl jsem sám,
na jara plná na bolesti,
bolesti sladké,

jež lze vplésti

do květů Labe jako prám.
Pak jiné květy zalévám.
To už je Praha, pološtestí
mění se znenáhla v celé štěstí
a pomalu už nejsem sám.
A potom ? Zavřeli jsme krám.
Jeli jsme jinam hledat štěstí,
teč jsme jen kousek od rozcestí
a já .na to první vzpomínám.

Z Á P A S
O ' E V R O P U
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
"Jako by nepřítel čekal na sig
nál, všechny čluny se dostaly do
křížové palby. Někteří vojáci byli
zasaženi ve vodě... Ale někteří do

sáhlí břehu, jen aby shledali, že se
tam nemohou udržet... Všichni důsto
jníci byli. mrtvi nebo raněni... Muži
tahali -tonoucí na písčiny,
/str.10/
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k d e ’zachránění hýli zno v a •zraněni
něho zachránci zahiti ,,, Za dvacet
minut po přistání zbyla z celé setniny hrstka ztracených mužů, boju
jících o holý život.."," Tak začínal
na písčinách Normandie zápas.o Ev
ropu, o němž nej nově ji vypravuje
Chester Wilmot.
Wilmot rozeznává zřetelně dva o
myly, které zavinily, že válka o
Evropu ještě neskončila: "Hitlerovo
nedocenění vojenské síly SSSR a Roo
seveltovo podcenění ruských politi
ckých ambic.1 Ta část knihy, která
se,, neobírá přímo válečnými událost
mi, je pro nás nejzajímavější. V
ostře řezaných profilech vidíme v
Jaltě a Teheránu Churchilla, shrbe
ného pod kiplingovským "břemenem
bílého muže", odpírajícího "odpro
dat imperium", Roosevelta, člověka
zrozeného pro lepší svět, smiřovače
Východu se Západem, a jejich proti
hráče, lišácky mlčícího a chytře
smlouvajícího Stalina.
Zajímavý je.Wilmotův postoj k o
tázce "bezpodmínečné kapitulace".
Podle jeho názoru nebyla proklamace
v Casablance správně domyšlena. U 
škodila prý více než prospěla: "Po
selhání atentátu na Eůhrera připou
tala důstojnický sbor ke straně."
Wilmot ovšem neříká, zda by byla'
bezpodmínečná kapitulace správná,
kdyby se byl atentát podařil.
Silně vystoupí do popředí dvojí
koncepce vedení války ve'spojenec
kých štábech. Generálská partie tu
měla tři hlavní postavy: hazardního
a útočného Bradleyho a opatrného a
methodického Montgome rýho, nad n i 
miž stojí diplomatický a smířlivý
Eisenhower.
.
Americký recept na ofensivu:"Ne
říkejte lidem, jak mají něco udělat,
řekněte jim, co dělat, a oni vás
svou' vynalézavostí překvapí " /Patton/. Montgomery je- strohý: "Nemů
žete- velet.operaci, řízené komité
tem štábních důstojníků", a neefekt n í : "Věděl jsem, že Normandie je
vyhrána, 1když jsem mohl stáhnout_
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tři divise dc zálohy.1' To není podle
amerického vkusu: " /v telefonickém *
rozhovoru velitele divise s Bradley
ho a d jutante m / ...Neříkejte Bradleymu, že máte v záloze jen dva batali
óny...To je- všechno, co má v záloze
celá armáda... Jestli se to generál
dozví, pošle ty batalióny na frontu,
sure as hell."
Dozvídáme se také další podrob
nosti o tom, proč Třetí armáda nedojela do Prahy. Wilmot potvrzuje his
torii výměny telegramů mezi Eisenhov/eren a Anténovém, kdy si Rusové in
tervenci zakázali a kdy bylo potvr
zeno "setkání na Labi". Eisenhowerovo rozhodnutí bylo mimo to podepře
no názorem Marshallovým: "Jediným
cílem má být rychlé a úplné /vojen
ské/ vítězství", a varováním Bradley
ho : ;,Průlom na Berlín může stát spo
jence 100,OOP lidí...hezky vysoká
cena za prestižní cíl." Po válce pak
Marshall přiznává: "Pattonova a Patchova armáda, která mohla dosáhnout
jak Prahy, tak Berlína byla poslána
za cílem, jenž neměl politického výz m e i u .." Píseň Nibelungů o alpské re
dutě zněla i v uších amerických ve
litelů.
Zápas o Evropu se čte jako anti
cká tragedie. Pří sně-vzato, Wilmotova kniha nemá hrdiny. Ale po přečte
ní je jasné, že ten, k d o p o v ě d ě n o
s Churchillem, "svými činy rozhodně
a natrvalo zvrátil stávající sociál
ní a morální osy,..' spojil^osud Sta
rého světa s Novým...' jehož život je
nutno považovat za význačnou událost
v dějinách lidstva", je silně podob
ný Prométheovi. Wilmotovým hrdinou,
at autor chce nebo ne, je dobrý.)
moudrý a mrtvý Don Qnijote našeho
věku, obelstěný apoštol New Dealu,
impulsivní a naivní mrzák se skřip
cem, Franklin Delano Roosevelt. Z á 
kladní lekce šesti let války: "Soustředíte-li se jen na vítězství, ne
starajíce se o jeho následky, bude
te příliš vyčerpáni, než abyste mo
hli mít -z míru užitek,?/Liddel Hart/.
vm
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posici, připomínající staré japonské
rytiny, a po zásluze vyhrál v kate
gorii filmové fotografie.
Ceny za herecké výkony byly 'při
děleny Američanům Marl dílu Brandovi
za hlavní roli v "Kazáriově filmu VIVA
ZAPATA /má podobný námět jako VIVA
VILIA blahé pamětiř ale j e ^ r ý myš
lenkově hlubší a vůbec lepší/ a Lee
Grantové za Wylerův film DETECTIVE
STORY, který se právě hraje v Aust
rálii .
'■ . ■
V režii získal primát Francouz
Christian-Jacque za film FANFAJShLA
TULIPE. /Známe ještě z Českosloven
ska jeho film ČARY A KOUZLA./ Za^nejlepší hudbu bylo odměněno švédské
mysticko-lyrické drama TANČILA LEN
IEDN0 LÉTO a zvláštní uznání poroty
sklidil ještě film VŠICHNI JSME^VRAHY /Nous sommes touš des assassins/
francouzského režiséra André Cayatte.V krátkých filmech, se nejvíc vy 
znamenali Holanďané.
Na festivalu se také promítalo
několik filmu německých a rakouských,
jejich úroveň je však stále ještě da
leka předválečného průměrů,
_
Z exotik na sebe trochu upozorni
la španělská barevná MARIA MOŘENA .^
Druhým nejlepším italským n m m
/pro zjev a výkon herečky Paquity Ri 
byl UMBERTO D, který se Vittorio de
co/, egyptská" NOC LÁSKY /pro folklo
Sicovi povedl po filmové strance
ristické
taneční vložky/ a venezuel
stejně brilantně jako ZLODĚJ
NÍCH KOL, jehož námět a l e .n e m á ^terno ský dokumentární filo/ BOLIVAR /pro
svou dobrou fotografii/.
J.L,^
vou lidskou hloubku a dosah. Jde^ o
starého pensistů, kterého, jen jeho
věrný p e s 'zachráni .před sebevraždou*
DOBRÉ FILMY’
Druhou půlku první ceny ukořis
+++++++++++
til OTHELLO amerického filmaře Orso
na Wellese, který^tentokrát pro změ
Do Austrálie přišlo^několik hod
nu překvapuje příjemně. Jeho^adapta- notných amerických filmů..Poněvadž^
ce Shakespearova dramatu nemá sice
jsme o nich už psali dříve, připomí
tradiční pietu Olivierovai;.HAMLETA,a- náme dnes jenom jejích jména :
le o to víc dramatického, účinu a ob STREETCAR NAMED DESIRE- /podle hry T.
razové krásy.
v
,•, „ _
Williamse, režisér Kazan/, DEATH OF
Vítězové loňských Benátek^Japon a salesman /produkce. St.Kramera / ,
ci dosáhli tentokrát úspěchu jen dí A PLACE IN THE SUN /podle Dreiserova
lčího; jejich film R0MAN_GENJIH0' / S románu, režie G,Stevens, hlavní role
dějem odehrávajícím se někdy v 8.
Montgomery Clift,- Elisabeth Taylor/.
století/ má úchvatnou obrazovou kom-

Květnový filmový festival v Can
nes byl velmi pestrý^- jak co do po 
čtu zúčastněných zemí, tak co do ho
dnoty předvedených filmů. Svět sově
tů sice festival spontáně bojkotoval,
ale'zato se tu více méně důstojně v
representovala spousta zemí filmové
periferních nebo i dosud úplně n e 
známých: Belgie, Kanada, Španělsko,
Brazílie, Argentina, Egypt..
, .
Nejlepší "team" meli Italové,je
jichž neorealistická škola zřejme uz
chytila druhy, trvalejší dech.Jejich
festivalová kolekce také dostala^
zvláštní diplom jako celek. Kromě
toho si odnášejí polovinu první ceny
za ĎVA PĚTNÍKY NADEJE /Bue soldi dl
sneranza/ Renato Castellaniho /o je
li? filmu JARO viz HD-CESTA z 3.3.52,
str.12/. Do obyčejné historie mladé
ho páru chudých venkovanu vpravil
Castellani všechnu tragiku_i komiku
obyčejného života a navíc jeste do
konalou kresbu barvitého Neapolska.
Hlavní role žije - jak se stává v
dnešním filmu chvályhodným zvykem pár dosud neznámých objevů z ulice,
jménem Vincenzo Mussel ino a. Kar i a Pi
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. v Na silnici k Forli /tam, co od ohně.
bočuje cesta na Lugo/ se zastavil .
. Dveře se malinko pootevřely. Ve
u jednoho továre žebravjt mnich; byl dveřích se ukázala pokorná psí hlava
pomenší, trochu sražené postavy, a
a bojácné oči. Kovář vyskočil, žíly
ukazoval v širokém úsměvu několik
na čele' zalité, krví a rozehnal se po
žlutých zubů: i;Bratře kováři," řekl dveřích. "Jdeš, zlořečená bestiev !"
vesele, "po z dr av B ů h , já js em dn e s
zaryčel a kopl do dveří. Pes zakňu
ještě nejedl."
čel a utekl.
Kovář se narovnal, utřel si pot
"Bratříčku,"šeptal František lí
a myslel si něco o toulavých, lidech. tostivě., "proč vyháníš svého bratra
"Pojďte dál", bručel. "Bude tém kus psíka od stolu ? Já půjdu." Kovář
sýra.” Kovářova žena byla těhotná
hněvivě' zschrchlal. "Tak abyste ve- ■
a zbožná; chtěla políbit ruku mni
děl, Domine," řekl drsně, "ten pes
chovu., ale ten honem schoval obě ru Na velkonoce jsme čekali návštěvu.
ce a čile brebentil: "Ale, matičko,
Měla k nám přijít ženina sestra z'
co kdybych já políbil ruku ván ?
Forli, dvěčátko ještě -. Nepřišla.
Mně
říkají bratr František, žebrák. Po čtrnácti dnech pro ni přijeli je
Bůh vás požehnej." - "Amen", vyde
jí rodiče. Hledali jsme děvčátko, ni
chla mladá kovářka a šla pro chléb, kdo po ní památky. Týden před Božím
sýr a víno.
hodem^ svatodušním přiběhl náš psík
•
Kovář nebyl na mnoho řečí; dí
z polí a vleče něco v hubě až na práh.
val se k zorni a nevěděl, co dál.
Dívali jsme se, co - vnitřnosti. Te
"A odkud, Domine?" zeptal se .konéča prve pak jsme našli, co zbývalo z dě
ne. "'AIo z Assisi", řekl mnich.
včátka
Kovář se hryzl do rtů,Žá
;"Pěkný kus cesty, bratříčku. To by by to překonal. "Nevíme, kdo jí to
ste nevěřil, co^je na světě potůčků, udělal. Bůh vraha potrestá. Ale ten
vinic a pěšin. Člověk je nestačí'
psík, Domino -". Kovář mávl. rukou.
projít a měl by, člověče, měl by.
"Já ho nemohu zabít, to je to nejhor
Všude je b o ž í ’stvoření, a když jdeš, ší. Chodí kolem domu á prosí ■
jako by ses modlil.” "Já byl jednou
Mnich šel po špičkách na zápraží.
až v Bologni” , děl kovář zamyšleně.,
Opodál stojí žluté třésoucí se psisko
"ale to už je dávno. To víte, Doni-- s ohánkou mezi nohama a nejistě na
ne,, kovář s sebou nemůže nosit svou něho upírá oči.
dílnu,"
,
"Ach, ty chudáku", mumlal Franti
Mnich kýval hlav o u . "Kovat že šek a chtěl se dívat jinam.., ale pes
lezo", řekl, "to máte, kováři, jako .kývá ocasem a nespouští s něho očí.
byste sloužil Bohu. kheň je pěkný a "Nu, co chceš' ?” brouká bratr Frantisvátý. Bratr oheň, holenku, živoucí - šek rozpačitě. "Je ti smutno, bratboží tvor. Když železo změkne a dá ..říčku, viď ? Těžká.věc." Psisko pře
se ohýbat - to je krása, kováři, je- šlapuje a třese se vzrušením. "Ale
jej I A dívat se do ohně - to máte
jdi”, chlácholí ho František. "Nikdo
jako zjevení." Mnich si objal ruka svtebou nechce mluvit, že ?" Psík
ma kolena jako chlapec á začal po .fňuká a plazí se k nohám mnichovým.'
vídat o ohni. Oheň pastýřů, čadivé
Bratr František si ho jaksi oškliví.
ohýnky navinici, planoucí-louč, sví-,.."Jdi, jdi pryč," domlouvá mu. "Neměl
ce a hořící keř. Zatím kovářka pro- . jsi to dělat, brachu. Bylo to svaté
střela na stůl bílé plátno a při
tělíčko děvčátka
Pes leží u n o 
pravila chleba, sýra a v i n a k o v á ř
hou svátého a kvílí. .
roztržitě mrkal, jako by hleděl do .
V tu chvíli vyšel kovář a jeho
/str.13/
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SERVICEMEN STOOD BY

BRATR_ra^Tl|ffi_^Potoa5./

žena na práh, nebot hledali svého=
kiosta, A hle, před domem klečí mnich,
drbe za uchem vzlykající psisko a
.
tiše povídá: "Tak vidíš, bratříčku,,
tak vidíš, můj milý; co mi lížeš rur
'
.
W*
1yo •
...
Kovář zafrkal. František se k n ě 
mu obrátil a plaše zažvatlal: "Víte,
kováři, když on tak prosil ! Jak mu
říkáte ?"
_
"Bracco," zabručel kovář.
' "Bracco", děl svátý František a
psík mu honem olízl tvář. B r a t m F r a ntišek se- zvedl, "Dost už,,, bratře,
dekuju ti. Abych už šel, kováři„"Ne
věda! honem, jak se rozloučit; stál
před kovářkou a myslel se zamhouře
nýma očima na nějaké požehnání, ‘
'.. Když je otevřel, klečí před ním
mladá žena a má ruku položenu na
hlavě žlutého psa, "Chvála Bohu,"
vydechl František a ukázal žluté zu
by, "Bůh vám to saplat
^
A psík piště zběsilou radostí
počal uháněk v kruhu kolem světce a
klečící ženy0
/Zkráceno z KNIHY. APOKRYFU/
EXILOVÉ NAKLADATELSTVÍ
Ve Švýcarsku bylo založeno nové čs.
nakladatelství EDITIONS SOKOLOVA,
jehož adresa je: 13 Chemin du vidollet ,Genéve, Suisse. Nové nakladatel
ství chce dáti exulantům dobrou kni
hu,tlumočící myšlenkyvspisovatelů a
výtvarných umělců.kteří odmítli ko
munistický režim.Kromě sbírky českých
a slovenských knih "Knihy exilu",bu
de vydávat také sbírku anglickou a ^
francouzskou,jež má seznámit^západní
véřejnost s myšlením a cítěním čs.
exilu.
... .
.Sbírku "Knihy exilu" i sbírku cizo
jazyčnou řídí redakční kruh,jehož
-členy jsou: dr.Jindřich Andriál,dr,
Petr Demetz ,Julius F i r t , Josef Kodíček, dr.Karel Kupka a Ferdinand Pe
routka .Vydávání zahajuje se knihou
Ferdinanda Peroutky:"Projevy k d o m o y
vu".Další ediční program:Jan Cep:,;Tři
povídky",F.Peroutka:"Začátky česko
slovenského soužití" a j.
E.S.

More than 200 armed servicemen in
covoysjfive armored cars and police
units were called today to Bonegilla
migrant camp when 2,000 Italians thre
atened to riot.
The migrants had threatened to burn
down camp buildings and march on Albury and Wodonga unless work was i
found for them.The migrants through
their spokesman-interpreter.«.told
Mr.Holt that they had been held up
at the camp for four months without
work.
.
t
They were penniless and had fami
lies to support in Italy.T h e y _could
not afford to buy even soap.The mi 
grants had no quarrel with camp con
ditions or treatment,but they wanted:
Immediate employment,if no work they
wanted the basic pay rate,if no pay,
immediate repatriation.
,
"If we don't get an immediate re 
ply to our demands",the spokesman
declared,"we can no longer be held
responsible for the situation at the
camp".
■
Mr.Holt said,that.he regarded the
position so seriously,that he haa
arranged a conference in Canberra ^
with the Prime Minister to see whet
her work could be found for migrants.
Mr.Holt said,that on the basic pay
claim,the Government would consider
an increase in the rate of pay foi
unemployed people in the next Bud
get .
.
He added:"Regarding repatriation,
we have never given any specific ^
undertaking for regular employment
during your two-year contract for
work with the Government"..
Mr.Holt said that any serious de
monstration could endanger trie procu
re of many thousands of migrants co
’ ”1 'am going to Europe within the_
next fortnight and I will try.to dis
cuss the position with the Italian
Government ".he said.
..... ,
Mr,Holt had come to A l b u r y t o at
tend a Good Neighbor Council meeting
and the International Ball an niguv.
•
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Eo Nation seeims to have gone through so many changes during the last
years as the Czechoslovaks.
Munich? the occupation of. Prague an
the "bogus Slovak independence? the war and the short- three years. of the
Third Repuhlic - brought to a harsh end by the Communist Putsch in_Eeb„
1948 - have all left deep marks both on the institutions and the ^minds
of the p e ople» It would require superhuman qualities not to be inf lu
enced and affected by so many upheavals and disillusions.
Trials of the "enemies"
During the war the Czechs and Slo
vaks showed a great deal of courage»
The trials of the regime's "ene
H o w e v r r ?as the extent of direct or
mies" or rather victims? have b e 
underground resistance is necessarily come an unhappy feqture of Communist
limited? most people had to content
rule in Czechoslovakia.
There are
themselves with dodging their foreign too many to be published in the n a 
masters.
They sabotaged their orders tional press? where only the most
by pretending not to understand them important find space.
The new Law
or carried them out so consequential for the Defence of the Republic?
ly? as to achieve the opposite of
incorporated in a revised Criminal
what was wanted.
Code? makes it an offence to bring
The success of this dodging was
even ministers into disrepute and
due to the fact that the Germans? _
is a formidable weapon.in the hands
like the Austrians before 1914? did
of lay-judges. .
not know? or if they did? could not
"Reliable" workers are made
prove? that the lack of intelligence
judges and attorneys by courses
in carrying out their orders was onLy lasting for one or two years. B e 
pretended and served as a cover for
fore the war full secondary educat
passive resistance.
ion -four years at a Univaersity
It may be assumed that today also
and two at a court- were- necessary
most people in Czechoslovakia are op to become a judge? before whom even
posed to the Communist regime? al
then no capital offences would ever
though it is anybody's guess to esti have come.
.
mate how big is this majority.
Oppo
Leading Comrades on Trial
sition? isjhowever? more difficult
The hundreds sentenced to long
than at any time.
It is impossible
imprisonments and the scores exe
to apply sabotage methods against
cuted are people of every walk of
those who already know them or who
life-.
The usual indictment of sa
even used to apply them themselves.
botage and subversive activities'
Direct
Resistance
fits not only those who' are- in con
This explains not only the steady tact with exiles abroad or were ar
/
flow of refugees from the country __ rested when resisting the regime
but also the unexpected amount of di openly? but also former politicians
rect resistance.
In 1.951 two trials army officers and Catholic •clergy.
It may be assumed-1that it will also
-confirmed the existence of partisan
be
used .against Blansky? Clementis?
groups operating -probably from time
Svermova
and other-former leading
to time only - in Bohemia and Moravia,
Communists
who h a v e 'lost"in the
In Slovakia? where the woods and
struggle
for
power with Gottwald
mountains offer favourable hide-outs,
and
his
Entourage.'
-:
.
-the partisans are even-more active?
Lack
of
Personal
Security
-although authorities take great care
When not even prominat represennot to mentione them.
;
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tatives of the regime are safe from
Transformation of Industry
arrest; the ordinary people feel
The shortage of manpower,chronic
’the lack of personal security more
intensely.
But it is not only the in all Europe, is accentuated in Cze
trials that make life difficult sit choslovakia Toy the vast transformation
of her industry.
The light industry,
is the constant transformation of
with
such
products
as shoes, textiles,
its familiar pattern along Communist
leather
goods,
glass
etc,, that en
lines.
The changes of the last 4
joyed
world
fame
before
the war, is
years affected everybody.
deliberately
curtailed
for
the bene
The vehicles of the Commun.Putsct
fit
of
heavy
industry,
the
production
were the so-called act ion-committees,
set up in political parties. Govern of which should increase by more than
ment offices, Trade Unions, profess half during the present five Year Plan,
ional organizations and even sports its target has been increased twice
clubs.
The word "reliable" became since the plan was compiled and was
so high that last year it was not met
the nightmare of everybody.
in
the most important branches such
The first mass dismissals on ac
as
heavy "engineering and steel pr o 
count of unreliability affected the
duction,
as well as in mining.
Civil Service and the Army, from
which most officers who fought in
Working Norms
the West were sacked.
Soon after
The Government tries to make the
wards the victims of this purge were
porkers
work two or three shifts so
evicted from large towns and advised
that
the
factory equipment be fully
to live in the countryside.
used.
Productivity per man is ex
Manpower
Shortage
pected to follow the shockworkers1
The old ex
In the summer of 1951 the Civil example and to increase.
pectation
that
the
workers
would
Service underwent another decimatior
'raise
their
output
voluntarily
out of
when 75,000 administrative workers
love
for
the
regime,
has
long
been
were directed into productions
The
Communist Party membership, hurried.replaced by a yearly check and in
crease of their "working norms" by
ly acquired in 1948, lost most of
order.
During the last check ,the
its protective value.
On the con
production
target per man was set up
trary, Party members were the first
by
approximately
18 per cent, and
expected to understand the shortage
.last
autumn
the
Government
abandoned
of manpower and to help through p er
the
illusion
bf
voluntary
increase
of
sonal sacrifice.
norms
and
ordered
the
miners
in
Ostra
Membership of other parties of
the National Pront that are allowed va coal fields to dig 35?^ more coal
than before.
The wages should natur
to make the admitted dictatorship
a
l
l
y
remain
on
the present level,be
of the "proletariat" more digestible
cause,
as
Prime
Minister Zápotocký
has hardly ever had any protective
e
complained
a
few
months ago, they
value.
Those who had to retire afte:
had
increased
more
than had product
the Coup were told not to rely on
their pensions but to make themsel ion,
ves useful again.
All pensioners
free Market
who have taken other employment have
A year or two ago the workers
been given special advantages,such
as full rations or lower income tax might have been encouraged to work
on the total of their pensions and and earn more by a variety of goods
on the so-called "free market". Like
earnings.
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Percy Bysshe Shelley
0 world!
0 life!
0 time!
On whose last steps I climb.
Trembling at that where I had stood
b e fore.
When will return the glory of your
prime?
No more - oh, never more!
Out of the day and night
A joy has taken flight»
Bresh spring,.and summer, and
winter hoar.
Move my faint heart with grief, but
with delight
No more - oh, never more!

21.» 7.1952 a

the free market. " Rations were' cut?(k
bread and potato rationing renewed,'
and 30 $ of the meat ration replacp-d
with rice and sugar.
- Prom Janu
ary 1, 1952, whole groups of people
such as the village "richs" - i.e.
farmers owning more than 37 acres
or those still employing labor are excluded from the rationing
system and have to satisfy their
needs on the free market at high
prices,
Also, no housewife, unless
she has two. children under fifteen
years, gets any ration.
People
owning more than 1.2 acres are re
garded as self-suppliers and do
not get any ration cards.
United Agricultural
Co-operatives

Peasants who have joined'the socalled United Agricultural Co-oper
nearly, everything,the name is wrong atives, the Czechoslovak equival
ent to the Soviet "kolkhozy", get
as it is far from being free.
It
clothing cards and soap and sugar
is controlled and supplied by the
rations only, if their Co-op”erat ive
G-overnment, its main feature being
fulfills all its quotas.
.that one can buy goods there which
What applies to the head of a
a r e :otherwise rationed. The prices
household, apllies to every member
are .'of •course higher, sometimes by
of the family, unless he or she
as much as '2000$, Last year, how
follows a different employment.
ever, not even, the free market of
.... Agriculture has been subejcted
fered the necessary quantity and
to perhaps even harsher treatment
quality and variety of goods, and
than industry.
The' Communists
the workers have, therefore, lost
skilfully prepared the. ground for
the last incentive to work harder.
collectivisation even before 1948
The Trade Unions were at once
and are how at pains to carry it
reminded, that they should'bring
t h r o u g h '.as. quickly as possible ,dis
about higher productivity and were
Every other
shorn of the last semblance of hav regarding all costs.
ing workers' interests at heart. A. village has already an United Agri
cultural Co-operative or a Prepara
clumsy, but widely circulated 'ex
tory .Committee and together with
p l a n a t i o n of this change of.atti
State farms, the Co-operatives till
tude said, that whilst in Capital
ist states Trades Unions try to get collectively a quarter of all arable
land.
Their deliveries are lower
a large slice from the Capitalist
and.
they
pay less tax,
cake, in a people's democracy this
would be against the workers' inter
' A HUGE, 6ft.HIGH RED '.STAR, ILLUMIN
e.sts, as the cake is theirs.
ated by neon lights, was erected on
:
; Pood
Supplies
.. .
top of the "Black Tower" of Czech
Budějovice,a town in South.Bohemia.
Pood supplies fell, not only on
(Cont'd. from page 15)

