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Poněvadž Polskoj Maďarsko, R u 
munsko , Bulharsko a Albánie upadly,
do sovětského zajetí dříve než CSR,
pokročila sovětisace v těchto stá
tech už dál. Stojí tedy za to vši
mnout si jejich dnešr.í situace, ně 
hot tak lze uhádnout hodně z toho,
co čeká - a sotva mine - naši vlast
podle moskevského horoskopu.

stava každému pracujícímu "svobodu slo
va, tisku, shromažďování”a t d . a l e mís
to oblíbeného práva na práci ukládá už
/Pókr.na str.2/
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'Psali jsme už, že Polsko má no
vou ústavu. Dnes 'také Rumunsko od
kládá svou "lidově demokratickou" úst avu z roku 1948 a dostává novou,
+
čistě stalinskou. Pod názvem "lido- ±
+
vé diskuse" se jí už obyvatelstvoučí nazpamět.
Vynutil si ji prf pokrok socialisace, která - podle komunistic
kých statistik -- zachvátila už 96 a
půl % všeho rumunského průmyslu, 85
proč. dopravních služeb, 76 % obcho
du, 85 % lesů a 16 % orné. půdy.
Na- začátku ústava hlásá, že vše
chna moc "náleží pracujícímu lidu.
Základem této moci je spojenectví
dělnické třídy s pracujícím rolnic
tvem, při čemž vedoucí úloha.patří
dělnické třídě." Volební právo bu
dou mít také jen pracující.

?2Yinno®^ £uacovat
Hlavním účelem státu je "budo
vat socialismus". Dále zajištuje ú-
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Malověrní čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik illuminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
malověrní
tak bude vždy
Za vraty našich řek
zní tvrdá' kopyta
za vraty našich řek"
kopyty rozryta,
je zem
a strašní jezdci zjevení
mávají praporem
Je lehké listí vavřínu
a těžký padlých stín
Ja vím já vím
Jenom ne strach jen žádný strach
takovou fugu nesehrál
sám Sebastián Bach
co my tu zahrajem
až přijde Čas až přijde čas
Kůn bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
malověrní
myslete na chorál
František Halas: PRAZE
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/pokrač. ze str.l/
bez obalu jeho z prakse
známý rub: "Práce je
povinnost a otázka cti
pro každého tělesně
schopného občana, ve
shodě se zásadou: Kdo
nepracuje, ač nejí !,?
Vůdčí_sila
V 86.článku :pak ú s 
tava nepokrytě legalisuje diktaturu komunis
tické strany:"Rumunská
dělnická strana je^vůd
čí silou organisací
pracujícího lidu, jakož
i státních orgánu a po
dniků. Všechny organisace pracujícího lidu v
Rumunské lidové repub
lice se kolem ní shro
mažďuj íSř.
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/Sovětisace vých.Evropy/

vymoženost a podstatný
krok sedmimílových bot,
v nichž sé podle Vulko
Červenkova Bulharsko ubírá k socialismu: byly
oslavně schůze ’s" re só
lu černi a pracovními zá
vazky, blahopřejné t e 
legramy atd.
Jeden n o v ý leva se
rovná asi 23 starým,ho
dnot a peněz v rukou ob 
čanů a vkladů v peněž
ních ústavech se přes
noc scvrkla n a ■jednu
osminu nebo čtvrtinu,
podle toho, šlo-li o
majetek bývalých "kapitalistůvnebo dělníků.
Aby byla radostvlidu
úplná, bylo zároveň
zrušeno přídělové hos
podářství a sníženy ce

ny potravin na volném tr
hu. Hle, jaký je to pod
statný stupen k blahoby
tu: bochník chleba stál
dřív na volném trhu 80
leva, na lístky 30 leva.
Teď se bude prodávat jen
za jednu cenu, něco přes
2 levsv/= 52 leva ve sta
ré měně/, tedy pouze o
něco
EĚ®239J^_drá|em
Proto také vláda uznala
za nevyhnutelné nepatrně
zvýšit mzdy.
Albánie zase dohonila
SSSR v tom, že už také
přiznává dětem od.12 let
nárok n ä h r e s t smrti, dopustí-li se "hospodářské
sabotáže nebo spiklenect ví v
J.S.

5§§22Í£É_^§éi22Ž
Spolusatelité Česko
slovenska mají také už
většinou za sebou dras
tickou měnovoa reformu.
Naposled ji slavili le
tos v létě v Bulharsku
/už po druhé - první
byla roku. 1947/. Měno
vou reformou se, jak
dobře známo, resívá už
zcela katastrofální hospodářská^situace, za
viněná buď válkou n e b o ,
jako v tomto případě,
bezohledným zestátněním
výroby. Pro obyvatels
tvo to vždycky bývá
pravý "bič Boží".
Příslušný vládní de
kret sice také přiznává,
že tím "'vzniknou někte
rým pracujícím dočasné
obtíže", ale jinak se
reforma slavila jako epochální socialistická

R E P O R T Á Ž
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"Na ulici vyhazují především politicky "nespo
lehlivé". Tuto armádu zoufalých lidí... rozmnožu
je masa ožebračených rolníků, a tisíce drobných ži
vnostníků. .. Tisíce dělníků je nuceno bezplatně /
pracovat na stavbě t.zv. "klíčových ob jektů" ,'t.j .
různých strategických objektů a podniků, určených
pro vojenskou výrobu..'.
Aby se-/vládci země/ udrželi u moci, vytvářejí
nyní v rámci svého gestapáckého aparátu zvláší
privilegovanou kastu. Jsou to především příslušní
ci - /tajné státní policie/ -, špičky ministerstva
vnitra a zahraničních věcí, spravedlnosti a ostat
ních ministerstev, jakož i celá sít různých dozor
ců a konfidentů. Zároveň celý svůj aparát čistí od
každého, sebeméně podezřelého člověka. Roku 1951
bylo ze státního aparátu vyhozeno kolem 130.000
úředníků...„
Na hnutí odporu se hojně podílí také mládež,kte
ré by - /vládci země/ - chtěli využít- pro své vá
lečné plány především.”
= Hádejte, o kterou zemi jde a kde reportáž vy= slaí
/*TTAupsoSnp o ‘čipera; ťA L p M /
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Jak se ukazuje, rozchází se anglická zahra
niční politika, s- americkou,ne jen pokud jde o
Čínu a Dálný Východ, nýbrž částečně i v názoru
na Evropu, USA by si přály pokud možno"bezodkla
dné vytvoření opravdových, homogenních Spoje
ných států -evropských, .Anglie naproti tomu po
važuje každé, násilné nebo dobrovolné, sjedno
cení Evropy za možné ohrožení vlastní bezpečno
sti,
;
Společné shromáždění šesti členů již fungu
jícího Schumanova piánu /Erancie, Itálie, Zápa
dní Německo a Benelux/ se nedávno rozhodlo při
pravit návrh ústavy západoevropské federace.
To, poplašilo Brity natolik, že hned poslali na
zasedání shromáždění do Štrasburku svého zahra
ničního ministra Edena.- /Anglie „sice není čle
nem plánu,_ ale má v jeho orgánech pozorovatele,/
Eden měl ve shromáždění řeč, v níž vybízel
evropské státy k jednotě - za tím účelem, aby
se prozatím nesjednocovaly. Přesvědčoval je, že
federace, složená jen z členů Schumanova plánu
by nebylá žádnou vážnou protiváhou SSSR na jed
né straně a USA na druhé a navrhoval, aby se
nic nepodnikalo, dokud se věc nepřipraví ve vě 
tším měřítku. Nic se také zatím nepřipravilo.
K další mrzutosti mezi USA- a Anglií došlo
kvůli Pacifickému paktu. Anglievžádala, aby byl
k jednáním paktu připuštěn aspoň jej i.pozorova
tel. USA odmítly, protože považují britské záj
my a državy v Tichomoří za dnes už celkem nemo
rální přežitek kolonialismu. Bojí se také, že
by si vyhověním.britské žádosti pohněvaly asi
jské národy, zvláště když ony v dohledné doba
nebudou přizvány k účasti v paktu.
Britská dominia Austrálie a Nový Zéland se
přidala k americkému stanoviska. Obě země se
totiž za války přesvědčily, že hlavní oporou
jejich bezpečnosti není Anglie, kterou Japonci
v Tichomoří porazili, nýbrž Spojené státy, je
jichž loastvo na poslední chvíli odvrátilo ja
ponskou invasi do Austrálie.
- Moskevská diplomacie na tyto rozpory vo
spojeneckém táboře ráda spekuluje. Spojenectví,
založené na svobodné diskusi a respektující od
lišné názory partnerů, je však v době zkoušky
-vždycky solidnější než jednota, závislá výhrad
ně ne bdělosti a mrštnosti krotitelova biče.
Když na příklad v posledních týdnech americké
letectvo na Koreji opakovalo nálety na objekty
v provokativní blízkosti čínských a sovětských
hranic, neozval se už z .Anglie žádný protest.

3
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PORADY ČÍNSKÉ VLÁDNÍ DElegace v Moskvě skončily.
Zpráva, která byla vydá
na, mluví -jen o tom, .že
Rusové budou mít i nadále
posádku .v důležitém pří
stave, Port-Air turu, mand
žuská železnice, dosud
spravovaná Rusy, se má .za
to vrátit do čínských ru
kou. Je jasné, že došlo
také k tajným, mnohem dů
ležitějším dohodám.
VRCHNÍ VELITEL ATLANTICkého paktu pro Evropu gen.
Ridgway navštívil Turec-.
ko. Provedl inspekci tu
recké armády a turecko;sovětských .hranic.
PLOVOUCÍ V Y S ÍL A Č K A HLASU
Ameriky THE COURIER půso
bí tečí ve Středozemním m o 
ři při tureckém pobřeží.
SSSR- VETOVAL V RADĚ-BEZpečnosti Spojených náro
dů přihlášku Japonska a
některých jiných nekomu
nistických států za čle
ny SN.
NA- SJEZDU SVĚTOVÉ FEDERAce sdružení ...pro Spojené
národy, konaném v září v
Ženeve, dosáhli komunisté
několika propagačních ví
tězství. Hospodářská a
sociální komise sjezdu
přijala n a .příklad resoluci, souhlasící s apelem
moskevské hospodářské kon
ference ,• byl také odhla:sován xjrotest proti uží;vání atomických zbraní a.
:někteří západní, asijští
ja afričtí delegáti tles
kali čs. delegátu, jenž
brojil proti -protikomunis
tické propagandě.Čs.delejgáty byli dr.Hajek a Berák.
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Skutečnost přece existuje

MALÝ

OZNAMOVATEL

?&?&?&?.' ? A ?A ?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?
Nikdo nemaže ríei,má-li pravdu aus
tralský "Champion for Communism7IErank
Eardy ,když tvrdl, že navštívil budouc
nost^Věříme,že setkání se Sovětským
Svazem je:spíše chvatný polibek minu
losti, Jímž se loučí smutná epocha Hi
tlerů,Íránců a Stalinů s lepším',spra
vedlivějším a mravnějším světem. Artur Koestler tvrdí,že v sovětském
tisku neexistuje realita.Nemá zcela
pravdu.Existuje krutá realita na' strá
nkách 77zglajchšaltovaného77denního- lis
tu v satelitních zemích.Skutečnost,ja
ká unikne povrchnímu pozorovateli,a,
což je vzácnější,! tomu nejpečlivejším u censorovi.Skutéčno's-t,která se jme
nuje MALÝ OZNAMOVATEL.

"VYMĚNÍM KONCERTNÍ PIANO PETROFF
za cokoliv.Zn."Ihned-” ,"USKLADNÍM A
DOBŘE OŠETŘÍM moderní nábytek.Zn.
"Zdarma-” .

__2L2 í_° r

Hamletovská otazka motoristy nez
ní: "Mít či nemít” ,ale jak se zbavit.
Perspektiva je jednoznačná .Národní
podniky vyrábějí na export,je nedosta
tek pohonných látek,nejsou náhradní
díly.Proto záplava inserátů:
” IAWA MIN O R ,r .19 45,1im.sp otř eba
1'.,prodám 140000 Kčs v 5.daně.Zn.
Tel.658-38'-’',:;0GAR 350 dám za staveb
ní parcelu.Zn,"Velká Praha-” ,77TATRU
LIMOUSIMJ,volnoběh,4sedadlovou,nový
lak,prodám za- 150000 Kčs.Zn."Motoric
ky bezvadná-” .
Páteř bývalé československé repub
Ani národní podniky nejsou ušetře
liky, střední stav,se podobá zkomuniso- ny tohoto rozvoje techniky.Jihočeský
vanému národnímu podniku.Žije z podstanárodni podnik inseruje:”PR0 NÁKLAD
ty a pozvolna se vyprodává.
NÍ AUTO GMC-BENJO redukční skříň kom
pletní řídící, a spojovací tyč s kulo
"ZL.NÁRAMEK prodám.Zn."14 tis.-"
-SVATEBNÍ ZÁVOJ PRODÁM-t říct vrte ční,
vými čepy,pro nákladní vůz Saurer Die
1000 "Kčs.Zrn."Nový-".STAN ZA 7300 a ep. sel 5 t.- dvě hlavy válců čtyřventil.,
motor,vhodný k pračce,prodám.Zn.5500'pro nákl.vuz- Ford V 8 kompletní před
”1 pár vypracovaných, norků prodá/iwZn,
ní nápravu...” .
"16000KÖS-" •
Různé
Inseráty ještě výmluvně j š í :"DÜCH0DCE
HLEDÁ BYT za ošetřování a dohled zahra
“Dětský kočárek tm.modrý 1550' Kčs ,
dy .Zn. "Praha-- ,^SLUŠNÁ STARŠÍ PANÍ hle
nár.hodinky,SSSRt
úplně nové,přes.jdou
dá' polodenní vycházky s novorozencem,
cr,
12
kam.4400
Kcs,piano
vid.křídlo
Zn."Teplice","ZA 1 MÍSTNOST s plotnou
zn.Riedl
28000
Kčs,přep.kostým
na vy
vypomohu ve všech přacech.Zn."Pensistsokou
postavu,z
Paříže
7800'
Kčs,a
Daka ” .
rex šaty 1600 Kčs prodám.Zn.“KvalitT i
d r u z í
n í - ,:-Tam už jsou zařízeni' na čerstvý
přísun zásob s obou stran.
Jsou to ti,kteří si vybudovali' své
"SLUGHÁTEl KOUPÍM, jen bezv.čistou
jepicí pološtšstí v přízni režimu,Ta věc, 100 Kčs za pár »Zn.fiRadio-n .Free
ké oni inserují:
Európe,zapomněl dodat posluchač,tou
T!K0UPÍM PERSKr KOBEREC neb spojím,
žící po nerušeném a diskrétním posle
Praha,dle' dohody.Z n .;:S p ě c h á - t:KOUPÍM chu ciziny.
VILU,kdekoli* Bez- prostředníka,Zru;:Kon>
“SPISOVATELE ZAUČÍM. Zn."Všude-!:. v
Ale ani “zaučený spisovatel5' nedokáže
f i skátír•5:AUTO LIMOUSINU koupím. Cena
dle dohody-, :íZn. Kul tur ní pracovník11.
natřít inseráty soc.realismem.
jun
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Y září t.r♦,zrovna když v řade kin v Československu hrají agitku "Odpo
rujte A m erice,pomáhejte Kořeji",byla nucena pražská vláda vyrovnat se co
ne jdi skřet ně ji se skutečností,která se nijak neshoduje s tím, co malují na
plakáty, lakýrničtí úderníci sovětského agitcoloru.
1 2 .t„m.podal ministr vnitra Y.Nosek na schůzi vlády návrh opatření,smě
řuj ícíchv5Ike zlepšení situace v pohraničních úsecích krajů Karlovy Yary,
Plzeň a České Budě jovice" .Yláda uložila pak příslušným ministrům,aby zajis
tili "plynulejší zásobování pohraničí",zlep šili "tíamní zemědělskou výrobu" a
zdokonalili "poměry na úseku, zdravotnickém,školském a osvětovém".

Třden poté musil veřejně přiznat A.Zápotocký,že ČSR má velké hospodářské
potíže.Ženy vjněkterých krajích západních Čech prý protestovaly,že po tři
dny nebylo možno nikde koupit chleba.Rudé právo dodatečně připustilo i "ne
dostatky v distribuci brambor".
Yšechny tyto správy j’en potvrzují to,co už bylo tolikSt napsáno.Potvrzují
rozšíření "zemědělské výroby" i v těch krajích,které jsme znali jako průmys
lové /přestěhování průmyslových podniku od západních hranic hluboko do vni
trozemí/. Potvrzují administrativní neschopnost plánovatelú pětiletek,at čs.,
at sovětských.Potvrzují také chaos,který je v pohraničním pásmu,chaos,který
je způsobován ustavičnými nucenými přesuny obyvatelstva.
č/vm
S ČÍId POČÍTÁ KOMINBOEMA

DALŠÍ SEBEVRAŽDA ?

V brožuře "Co odhalila konference ko
Podle dosud nepotvrzené zprávy spá
mise Spojených národů pro odzbrojenív chal sebevraždu bývalý generální ředi
shrnula dr.Sekáninová-Cakrtová neděje tel dolů dr.ing.Svatopluk Rada. Se své
východního bloku na zhroucení Západu. ho místa byl odstraněn po vypuknutí
D r .Sekaninová,která je nyní zástupky "Slánského aféry” .
MK
ní ministra zahraničí a hlavním dele
TECHNOSPOL
gátem CSR ve Spojených národech,píše:
"Hospodářské potíže Francie a Ang
Vyhláškou ministerstva zahraničního
lie, stávkové hnutí v USA a západní
obchodu byla rozšířena výhradní práva
Evropě,odpor branců proti prodlouže "Výsadní společnosti Technospol,spo
ní presenční služby v Belgii,zhrou
lečnost pro vědeckou a technickou po
cení konference Evropské obranné jed moc".Agenda společnosti: nákup patentů,
noty, jež se snažila prosadit jednot licencí,ochranných známek a vzorů,pa
nou dobu presenční služby,vzrůste jí třících cizincům, a prodej patentů z
cí rozkol mezi národy v Evropě,potíže CSR do ciziny.
CEB
na Středním a Dálném východě,to jsou
,EXPORT LETADEL
všechno prvky,které mají dalekosáhlý
význam pro plény onglo-amerických a- :MOTOKOV,n.p.pro vozidla a výrobky leh
gresorů."
FCI
kého strojírenství,exportuje nyní spor
tovní kluzáky,civilní letadla a jejich
EOVÉ HYDROCENTRÁLY
součástky/s výjimkou strojů/,propelleV Dobšiné bude dokončena ještě le ry pro civilní letadla,veškeré příslutos hydrocentrála,postavená u přehra išenství civilních letadel a vybavení
dy na Hnilci při Palcmanské Maši.—
:pro n ě , a stroje pro trysková letadla
Jiná pře hřada se staví na Váhu v Kr- civilní a jejich součástky.
RIC
pelanoch,která bude dodávat energii
pro elektrárny v Sučanoch a Lipovci. :M.DEML .ROLNÍK,TREST SMRTI,H O S P .SABOTnŽ

y

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
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ORGANISACE POHRANIČNÍ STRÁŽE

V Pardubicích bylo odsouzeno 11 osob, Velitelem sboru Pohraniční stráže,
podřízenému ministerstvu státní bez
obviněných z podvratné činnosti a ze
pečnosti,
je plk.Hlavačko.Pohraniční
špionáže-. ^Odsouzení a tresty :J.Kalí“ar
stráž
má
12
brigád.Brigáda se dělí
18 le t ,1.Č e p a J .Pokorný 16, V ,Met©lha
na
4
prapory,prapor
na pět rot po 54
14,E.Černý 12,V.Zelenka 11,V.Zamazal
mužích/velitel,zástupce
velitele,po
10,V,Vávra a J.Novák 8,J.Pokorný/Ho~
litický.
komisař,výkonný
poddůstojník/.
donín/ 6 a L.Bydžovský 5 ro k y .““Gene
Rota
má.
čtyři
družstva:
3 družstva
rál Josef Ejem je předsedou ústřední
strážní
a
družstvo
pomocných
služeb.
ho výboru DOSlETujOrganisace,která má
Rota
je
samostatná
jednotka
s
V la s t
popularisovat letectví mezi civilním
ini
kuchyní,sklady
a
dopravními
pro
obyvatelstvem,— Sbírka na pomoc Kore
středky
.nasazená
přímo
v
pohraničním
ji vynesla 220 milionů Kčs,.— V Morav
ské Ostravě zahynulo 12 osob a 8 bylo úseku.
raněno při výbuchu kotle v komunálním Hlídky jsou tříčlenné:velitel/vyzbropodniku.— Na zasedání vlády byly schvá jený puškou a raketovou pistolí/ a 2
lény zprávy ministra financí J.Kabeše strážní/ozbrojení samopaly/.K rotám
jsou přiděleni psovodi.V Mariánských
o plnění státního rozpočtu za první
;
Lázních
je letiště Pohraniční stráže.
pololetí roku 1952 a zpráva ministra
IStrážní
prostor
k roří dvě pásma.Za
zahraničí V.Širokého o průběhu zase
kázané
pásmo
500
m od hranic.Do to
dání Mezinárodní konference práce.-hoto
úseku
má
přístup
jen hlídka PS
Čs.vládní delegaci na lipský veletrh
nebo
člen
StB
s
povolením
velitele
vede ministr těžkého strojírenství J.
brigády.
Druhé
pásmo-bohraniční,za
Maurer.V delegaci je též ministr che
sahuje někde až 35 kra od hranic.Ten
mického průmyslu 0 „šimůnek,úderník V.
to úsek hlídají též SNB,StB a závod
Belšán a hospodářští experti.— U Sni
ny na sev.vých.Slovensku byl postaven ní .milice.Povolení ke vstupu do to
nový kombinát těžkého průmyslu VIHOR hoto pásipa vydávají okresní národní
výbory.
č
LAT.— V Buenos Aires byla podepsána
ROZSUDKY N A SLOVENSKU
čs.-argentinská obchodní dohoda.— Te
lefonickým rozhovorem mezi čs.a čín
V Malackách odsúdili rolníkov Jána
ským ministrem pošt byl zahájen přím^; •
Fučíka a Jána Režného na 7 a 6 rokov
radiotelegrafický styk s Čínou.— -V zá
a konfiškáci majetku,pretože "vycivěru oslav "Jičín 650 let městem"bude
ciavall
robotný lud,vlúdili sa do KSS
odhalena socha J.V . Stalina.— V Praze
a boli dedinskými boháčmi".
byl zatčen dr.Pavel Kavan,bývalý tisko
— V_ Bratislave odsúdili mäsiara Mate
vý atašé ve Švýcarsku.— V Praze neoče
ja Žiarána z Myslenie a Júliusa Sabókávaně "zemřel ve spánku na srdeční
va na 16 resp.14 rokov’;pre narušenie
mrtvici dříve,než m o h l .nastoupit místo
plynulého zásobovania",lebo "kúpili
vyslance ve Švýcarsku" E r .Roháč.--Prv
dobytok na čierno á mäso tajne pre
ní tryskový letoun čs.výroby byl zbu
dávali". Okrem toho čaká na proces
dován téměř před rokem.Zkušební pilot
ďalšia skupina kulakov z juž.pohra
V.David tvrdí,"že čs.trysková letadla
ničia: Žigmundová,Suto,Kováč,Sánto
jsou z nejrychlejších na světě".— N o 
a Kanická.
vým čs.vyslancem v Albánii byl jmeno
— Farár Jozef Maršálek z V.Meziříčí
ván dr.V.Pavlíček/místo J.Urbana/, dr.
bol odsúdený'na 15 rokov žalára.Ne
R.Ježek vyslancem v Argentiňě/místo
ostýchal. sa vraj "překrucovat straš
dr.Kunošiho/.— Gottwald udělil milost
livé skutočnosti,schvaloval vojnu na
258 osobám.Celkem prominuto 129 let,
Koreji a šíril vojnovú propagandu
t.j. asi 6 1 / 2 měsíce na osobu.Nejde
■štvavých zahraničných rozhlasov".Bol
tedy o politickou amnestii.— Prahu ozatknutý na udanie 13 r.pioniera.Čas
pustil velvysl.USA Briggs.
č
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H e j , odpovím vám, pleticháři z ’
žurnálúva politiky, hej, poslouchej Atom jo nedělitelný a basta !
te aspoň chvíli, protože chudáci vám Kdopak vám věří, chytří nanlouvači,
odpovědí mými ústy! Chudáci, rozumí
te ? To jsou ti, kteří hýli na počát co vidím, vidím a to. mi stačí
ku a zbudou na konci, ti, kteří pře a to mi mluví za sta.
čkali potopu a přečkají zrady, pře-;
Pokrokem se kdekdo chvástá
čkaji vojny, přečkají tyrany, přeč
kají státy! Slyšte, co vám říkají:—
a kam to, prosím, všechno kvačí ?
í:le daleký pruh obzoru - a tomu
Atom je nedělitelný a basta !
jsme věrni!”
Teá ustupte v uctivou vzdálenost,
pleticháři z žurnálů a politiky, ob At si má m třeba mozek ptačí
nažte hlavy a naslouchejte vyznání
má tradice to všechno zastá,
posledních, kteří budou prvními:
"Ty, pro niž jméno vlast je slovo nad všechny kasty moje kasta,
příliš zvětralé a jméno otčina pří
a novosti ně nezjinečí.
liš kruché, ty nepojmenovatelná.jež
na nás hledíš očima laní, obláčku ne Atom je nedělitelný a basta !
bo baštami hájů, pelíšku plaché zvě
George PHILIPPE
ře, .úkryte vlaštovek, --úkryte milenců,
ty moje trápení? ženo má, mámo má tebe jsem nezaprel, tebe jsem nezra
dil! Žvatlám po tobě prvotní slova,
KRITIKA KRITIKY
ktorým jsi mě naučila, poznávám tvůj
nrnmmmmn mrinimrnmmmnrm
dech ve větru, barvu tvé pleti v o"Nebezpečí se již začalo projevovat
blouku duhy, mír tvých nocí v pocelu
v
Literárních
novinách tím, že redakce
hvězd. Ma jediná! Hlase můj, smíchu
'si
neuvědomuje
smysl a cíle diskuse,
můj a pláči můj! Tobě jsem věrný!Ty
které
popřála
právem
místo v listě,
má, ty má! Kolébko, první hračko,pe
ale
kterou
neřídila...Vítězslav
Nez
rníková chaloupko, zásnubní prstýnky
val
ve
své
básnické
citlivosti,právem
záhone, růžičko, barevný ptáčku v
popuzené bezohledností slánštíny k
kleci, pěšinko moje, lípo má, kříži
našila
uměleckým tvůrcům,má často sklo
na rozcestí,- chudobko uschlá v slabi
ny
přehánět
v jejich obraně.Tak ve
káři I Yy moje hry, né pístalky, pra
svém
projevu
k 70.Emila Pilly se mýlí,
ku můj, káco a kuličky! Má noci zá
když
hodnotí
celoživotní dílo 701etého
zraků, noci pokladů, noci svatební!
malíře
a
nevyzve
dává právě jeho nyněj
Yy ruce zapojené v kruh, vy ruce ži
ší
snažení
o
nový
výtvarný realistic
vých, mrtvých a ještě nenarozenýchí
ký
v
ý
r
a
z
.
«„
Světluško, chomáčku pampeliščího
Goetzovo hodnocení Píšova básnické
chmýří, bludičko rákosí, daleký kou
ho
a kritického zjevu vyznívá neprav
ři! Pro vidinu tvých ctveroročnich
divě.
Smysl pro kritickou pravdivost
šatů ještě žiji. Pro hebkost tvého
je
třeba
zachovat v jubilejních člán
mechu4 pro sladkost tvých písní,pro
cích...
E.E.Burian
při výkladu režij
závrat tvého rána i soumraku, pro ži
ní
práce
sovětského
režiséra Sokolova
vou vodu tvých studánek a' pramenů,
nesprávně
vykládá
úlohu
a smysl práce
pro tvá batolata, pro tvé modlitby,
...
nebot
z
ní
vlastně
vyvozuje
obra
pro tvou pohanu, pro tvou chudobu s
nu
svévole
režisérského
individualis
pro tvou příští slávu! Tobě a jenom
mu.. .77
tobě jsem věrný!57
Egon Hostovský: Listy z vyhnanstú Lad.Štoll a I.Täufer v Liter.Novinách

ľ)ňe~S5-~žéTi l95£‘‘žěSrěÍ’"v''MelJb0úřňe" VE DVOU PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ČÍSLECH/HD 17,
Dr. Ä. K A N T O R,
"býv.advokát ve Vídni,ve věku 78 let.
Už pred první světovou válkou ‘bojo
val" z a -Seská školství ve Vídni,, Byl
přes dvacet let starostou skol.spol
ku "Kcmienský” , důvěrníkem' Gšl.otce
sokolské pro Rakousko, a zastupoval
slovanská menšiny u Ligy Národu. Za
své zásluhy byl vyznamenán presiden
tem- Masarykem řádem Bílého Lva, Za
druhé světové války byl po pět let
nacisty' žalařován ve Vídni,pozdě ji
na Pankráci a v koncentračních tábo_rech.____________ ______ ____ ____ HD__

19/li/ jsme již psali o změnách v m n i 
chovské vysílačce Radio Eree Európe.
Mimo prudkého ‘útoku londýnského Národa/R.Kopecký/,který netřeba brát tra
gicky,píše však i londýnský.Čechoslo
vák/ 34/1 V/ :"Není ještě zapomenuta ani
vyřešena devlsová aféra/Snížek a spolp.r./a už se na světlo dere aféra no 
vá,rázu velmi delikátního.Dva další
zaměstnanci REE byli propuštěni a je
den se vrací do Londýna...Jan Čep se
vrací do Pař í ž e ...".Není zatím známo
víc,než jména těch,kteří,a to.podle
nezaručených zpráv,odcházejí z Mnicho
va:- Pavel Tigrid-a -dr.Jan Stránský.
KRÁTCE Z EXILU.

ÖS.ORGANISACE V MELBOURNE PŘIPRAVUJÍ
společnou oslavu 2 8 .října,která se
bude konati v úterý 28.10. v 8 hod.r
večer v Independent Hall,Collins Sta,
City. '
B.CE,
T'.J .SOKOL" V' MELBOURNE POŘÁDÁ V PÁTEK3.10.sokolskou besídku v m a l é m sále
radnice v North Melbourne. Na progra
mu m. j . film. "Cesta po Kongu".II.SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY SE KONAJÍ DNE 10
října/v pátek/ ve velkém sále radnice
v North Melbourne o Ráz:"Pohádka máje"
Začátek v 19.30. Česká hudba,
vzděl.
ČS.NÁRODNÍ.
.SDRUŽENÍvVE V I C T O R U KONÁlo 26.9'.dokončení dřívější mimořádné-,
velne hromady.Po rušné debatě konsta
tovala valná hromada,že není důvodu k
provedení nových voleb delegátu nah
sjezd Ústředí č s ,dem.organisací v:A.
a N.Z. Aby byla přesto umožněna dal
ším osobám účast na sjezdu Ústředí,
vzdali se delegace: předseda Sdružení
Čermák,dr.Slavoj a Váňa. Na jejich
místa byli pak zvoleni M.'SUmichrast,
K.Hudousek a d r .Schwetz.— V následu
jící členské schůzi byly podáryy zprá
vy Činovníku Sdružení,z nichž nej ob
sáhlejší byla.zpráva o činnosti soci
ální. -Pro čs.dšti v Německu a-'Rakous
k u bylo až dosud vybráno na £ 50/-/v hotovosti a kromě toho věcné dary
/šatstvo/. - Výbor byl rozšířen kooptací několika dalších členů.
HD

Do západ.Německa uprchli Miloš Havel,
bývalý majitel filmových atelierů na
Barrandově a režisér ing.Hollman.—
Vatikánský- rozhlas byl přebudován a
vybaven nejmodernějšími přístroji.Po
dokončení nového vysílacího střediska
bude možno -vysílat 14 různých programů
současně.— Lída Bdarová má hráti hlav
ní' úlohu v protinacistickém filmu o
dr.Goebbelsovi.— "My Európe"’ je název
'knihy Sir Roberta H.Bruce Lockharta,
jež vyjde v n e jbližší .
d obě.Pojednává
'o.životě a smrti Jana Masaryka a dr.
E.Beneše a zabývá se sovětskými p^ány
v Evropě.-•€
"BÍLÁ KNIHA" 0 ČS.EXILU V

'"Á

Ministerstvo informací připravuje ma
teriál pro vydání publikace,'která má
očernit čs.exil.M. j .má knihaTípř-ěkázat
styky některých význačných exulantů s
předními cleny komunistického* hnutí
doma"'.
G,
V UNIVERSITNÍM UNION THEATRE V MELBOUR
ne režíruje Hana Pravdová-Acklahdovu
dramatisaci Dostojevského "ZLOČINU A
TRESTU" .Představení-: 18. ,20. ,21.a 22.
1 0 . .Vstupenky:Ch.Ehrlich,283 Domain Rd
South Yarra, tel.IX 7689.
HLAS DOMOVA PŘIPRAVUJE ROZMARNĚNA LYrické vzpomínání na Prahu písničkoue.nekdo t ou-ver š em-pr o s ou- ske c i -hudbou
"PRAHA HR a JE PRIM" .Podrobnosti příště.
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HLAS DOMDYA
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Podle zápisků O.H. upravil JkiĽ.
/Dokončení

tadíiů a^byli jsme na místech, kde se
tvoří dějiny.
Ale především to byla objevná ce
sta. Nenašli jsme sice žádný neznámý
ostrov,^neodhalili žádné předhistorické pohřebiště ani nepřišli na dosud
nezbádaný druh hmyzu. Dokonce ani ta
myšlenka cestovat bez peněz není ni 
jak původní. Sám jsem četl v dětství
několik knížek o takových cestách.
Ale všichni jejich hrdinové muse
li po- -každé etapě vždycky pár měsíců
skládat bedny někde v přístavě nebo
mýt paluby na lodi, aby se mohli do
stat dál. Mně všude stačilo, abych se
představil jako student a politický
uprchlík z Československa a každý se
hned cítil jaksi povinen dát nám vše
cko, co jsme potřebovali.
A tak jsem na té cestě objevil
mezinárodní solidaritu demokratů, ne 
bo -jak se tomu říká. Není to ledajaký
objev. Znamená pro mě, že celou tu
cestu budu- dělat ještě jednou, opač
ným směrem. Ale to se už- nebudu muset
vyhýbat československým konsulátům.
—

4* —

V příštím čísle začn-L;ÜLG otiskovat
na pokračování reportáž z pobytu
českého lékaře dr. Otakara Řece v
Antarktidě
LEDY HEARD ISLANDU
Podle vyprávění dr. Řece zpracoval pro HLAS DOMOVA Junius.

mm nnminimnmiminnnminuimnmiu

Když jsme vyjížděli s francouz
skou lodí LA MARSEILLEUSE z úzkého
saigonského přístavu, posílali komu
nisté za námi- z houští na břehu ku
lometné pozdravy, přestože nad lodí
hlídkovala vojenská letadla.
Měli jsme štěstí, že jsme se do
stali do -Singapuru dřív než dopis,
kterým saigonský britský konsulát
rušil naše visa, poněvadž přišel na
to, že nemáme zajištěnu cestu dál^
Tak nám aspoň dali ultimatum : buď
odjedem první lodí nebo nás budou
deportovat zpátky do Francie. Teď,
když už jsme byli skoro za humny
Austrálie !
My bychom byli odjeli velmi rá
di, protože se nám v Singapuru nelí
bilo; ani na plovárnu jsme nemohli,
byla .:?pouze pro britské poddanés;. Ale běloch,smí v tamních končinách
cestovat jen první třídou a to bylo
samozřejmě nad naše poměry. Jako už
tolikrát předtím, pomohli nám nako
nec zase Batovci. Zaplatili nám. ces
tu a. z a dvanáct dní nás už lod vy 
klopila v západoaustralském kerthu
do náruče pohostinných krajanu.
Dostat se odtud napříč vnitro
=
zemskou poušti autostopem do Melbou
rne a pak do Sydney byla už jen leh =
kým kondičním trainingem. Místo u
=
společnosti '.juantas jsem nastoupil
=
včas.
+
1
Byla to dlouhá cesta. Urazili
jsme celkem 27.000 km, nexcočítaje
plavbu ze Saigonu do Austrálie- a n á  =
mořní výlet do Israelo a Sýrie.
Byla to dobrodružná cesta.^Pro- =
vandrovali jsme hodnou část tří svš-

Y E N E Z U E L A
Co do velikosti šestá jihoamerická
republika,Venezuela měří skoro 1 nil
kmg,ale má pouze. 4 l/2 mil.obyvatel,
většinou zemědělců.Pro emigranty
háve been unknown had it not been fdr
jsou tu jen velni skrovné možnosti,
the Feburary,1948,Communist coup in
omezené ještě neznalostí řeči/špaPrague.
__
nělština/.Yýdělky nekvalifikovaných
The name of J.M.Zorin is not -unkno—
dělníků nejsou zdaleka přiměřené
wn in UF circles,since it was entered
australským Basic Wages,ale životní in Ä)ocum en t Uo.S_P ,
ŕ 272,which contnáklady jsou proti Austrálii asi o
ains the minutes of the Special Se
40 až 50 fc vyšší.
curity Council called úpon to enquire
Bytová nouze je velká.Emigranti ji into the circumstances of the Prague
někdy řeší tím,že si postaví boudu
Communist Coup in 1948,with which the
z plechu,nebo najmou garáž,kterou
former --unbassador to_ Czechoslovakia
pak hromadně obývají.Mnozí byli n u  then already Beputy Minister of Fore
ceni řešit otázku ještě jednodušeji: ign Affairs,we
spí v parcích na lavičkách,což vzhledem k vedru je často příjemnější, i
když ne zrovna nejpohodlnější.Hleda
ná' jsou místa u amerických rodin, a
to proto, že je tím zaručen byt a stři
va a velmi často i ošacení.To je ovšem jen pro bezdětné manžele.
Několik krajanů se osamostatnilo,
mají holičství,prádelny a menší ob
chody. V zemědělství neexistuje pro
běloha žádná možnost,protože domo
rodým dělníkům nelže konkurovat a
pracovní a klimatické podmínky jsou
pro Evropana nesnesitelné.Totéž pla
tí o^práci v petrolejových polích.
Naši krajané byli často postaveni
do velmi kritické situace,když zakrátko^po příjezdu byli nuceni opu
stit příst,ě ho vale cký tábor bez ohle
du na to,zda měli práci či ne.Myslím
že mnozí by byli rádi,kdyby měli v
ruce kontrakt,který by jim býval za
ručil minimální příjem.
.Nejromantičtější a n e jpochybnější
možností pro přistěhovalce je hledá
ní zlata a diamantů.Naleziště leží v
neprozkoumaném vnitrozemí jižně od
Orinoka v horním povodí řeky Caroni.
Odvážil se tam také jeden Čechoslováky
který neodolal diamantové- .horečce.
Do dneška o něm už nikdo z nás nic
neslyšel.Heslo všech našich je:Vydělat co nejdříve na cestu do USA nebo
Kanady.
i.H.
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I háve noticed that the influx of New Australians has caused clubs
to spring up in the city.
Many of the clubs are in Lonsdale and
Hu s se11 Streets, and if you want to interview their members you can
get nowhere with them.
I c a n !t say at the-moment that they are
actively engaged in crime.
The younger ones, especially, háve no
ře spéct for law sind order.
T h e y
t h i n k
t h e y
a r e
in
t h e i r
o w n
c ö u n t r i e s ,
w h e r e s t e a l i n g i s
o n e w a y
o f e. a r n i n g a l i v i n g . "
.;.■
.

Senior Detective E.Holland
in '
THE HERALD, M elbourne,Sept.24. 1952

This is not a statement.
This is a
provocation.
Yíe can quite imagine
that every official in the Dept.of
Immigration or in the New Settiers'
League
gets angry when reading the
lines quoted above.
We can't help
that.
We did not write them.
Although we are not "at the moment
actively engaged in crime", wo- sincerely believe that people like
Senior Detective Erancis Holland
are causing a lot of trouble.
Worried

Mr. Holland

Yo u can talk of assimilation,you
can talk pf Integration.
Don't
get us wrong, we are not against it.
Senior Detective Erancis Holland is
and perhaps he is quite right.Would
You like people coning frcm a coun
try "where stealing is oaie way of
earning a living"?
We definitely
would not!
Mr,Holland should know better.
Too many New Australians are living
in this country and not all of them
are members of of lonsdale or Rus s 
ell Street clubs.
We.d'o not envy
Mr.Holland his job.
He is "seeking
a 10 to 3 0 io increase in all salaries and Provision for overtime and
shift work rates",
He was worried
that "there were fewer police in
Victoria than in any other State"
•and b e cause "lack of manpower 'vyas
acute in Russell Street Criminal

Investigation B r a n c h " . We would not
dare to suggest that it was because
Mr.Holland was living in the country
where"stealing is one way of earning
a living".
Hate

Austrália

Gampaign

R e cently, there was a lot of talk,
even in the House of Parliament in
Canberra, ab out the so-oalled Hate
Austrália Campaign in certain foreign
(especially Polish) magasines. We do
not believe in Hate Anything Camp-aigrs
To hate someihLng is- a simple thing.
To know is more difficu.lt. But the
most difficult thing is to understand.
And this is what we are trying to do.
It is a heartbreaking job sometimes,
but it always pays,
People like Mr.
Holland should try, too.
But, on the other hand, we are
pretty sure that there is. another
press campaign still going on; it is
the Hate New Australians Campaign,
and we are going to prove i t .
Do you want just a few samples?
Well, take this; Somewhere in this
country 20 persons were caught gambling^
there were 2 New Australians
among these gamblers.
Do you know
what happened?
There were the foli
lowing headlines in the newspapers;
NEW AUSTRALIANS CAMBLING-. Is this
what you call a Eair G-Ô?
Two years ago you would find in all

POR WHOM THE BEIL TOLLS
John Donne

SHORTAG-ES IN CONSUMER GOQDS

While there is an amazing shortage
of consumer goods in Czechoslovakia,
No man is an ILAND, intire of i
it has become a public secret that
i t seife'. Every man i s a peece í
virtually the entire industrial proof the Gontinent, a part of
i
duction is requisitioned by the
the MAINE. If a Clod bee wash- ! swollen Soviet Trade Mission, which
ed away by the SEA, EURÓPE is |
has official agents working directly
the lesse, as well as if a PRO1 j in factory despatch departments.
MONTORIE weŕe, as well as if a i
This knowledge has affected the
MANNOR of thy friends or of
w o r k e r s ’ morale, for they lack everythine owne were. Any mans death
thing, from writing paper and envediminishes me, b e cause I am Élopes to children's shoes and elecv o lved in M Á N K IN D E . And theretric bulbs to such an extent that
fóre never <s e n d -to know for
factory managements have been forwhom the beli tolls.
It
bidden to reveal the destination of
tolls for TEEE.
various products.
This fact,known
abroad for some t i m e h a s been conHATE STUPIDITY
(eontinued)
firmed by a report in MLADA FRONTA
"Orders for Soviet RusEuropean recruiting centres big pla- which saids
sia were known to the management on
cards in bright eolourss T H E R E ’S A
ly.., You come to the workbench andMAN'S JOB EOR YOU IN AUSTRALIA.Now
ask men whether they know what O r 
read this in THE A G E , Sept.20,1952
ders- they are working on. They shrug
and beat it, if you cans
"MAN,30, European, will do anything, their shoulders in answer. Theories
are in circulation that deliveries
anywhere, any time, small wages",
to USSR are of a secret náture and
Another headline in THE HERALD,
no
one may know about them".
just a few days agos WELCOME, YOU
Beside the key....industrial plants
ARE SACKED, teils the story of so
such as the Y.I.Lenin Works (SKODA
many people,. coming from countries,
where according to the statement of Works in P i l s e n ) , Stalingrad Works
Senior Deteotive Holland, "stealing in Prague’, Brno Armamant Works, Vitkovice Ironworks, Svit (BATA) in
is one way of earning .a iiving".
Zlin, the entire aviation industry
And yet, under these difficult
and dosens of other combines, day by
conditions, we know very well hov;
New Australiens do behave.
They do iday new units are being incorporated
not get in touch with gentlemen fron into the network which is -producing
Russell Street Police Headquarters-. goods for USSR.
Children’s shoes are now unobtainOnce again, Mr.Holland should know
better.
We would like to remind him able in the shoetown of Zlin v/hich
of a report by Mrs.M.S.W a t t s , Secre- turns out 120,000 or more pairs daitary,' New Settlers’ League: "The to ly.
"I have been trying. to get
tal figures of convictions. . . .i-ndi- shoes for m y ‘6-year old daughter
cate that the incidence of serious
since spring", writes a reader from
crime is in proportion at least 5 0 5 í Brno to the W o m e n ’s Weekly i n August.
higher in the Australien populatioi
"Neither shoes nor boots are obtainthan it is amongst alien migrants". able.
I should not care what I
There definitely should he no
b o u g h t , if I had only something to
Hate Austrália Campaign.
On the
put on her. As an employed woman I
other hand there should be no Hate
can do my shopping in the afternoon
!?ew Australians Campaign. There
only, At all shops I was told that
should be only one real campaign,
they do not receive móre than one
fought by Australians, New and Old; or two pairs
HATE
STUPIDITY.
FCI.

WOMEf IN NAOTORIES

iVIľE OF ESCAPED US PRISOUER NOW ÜUDER
ARREST
In Bulgaria tc-day 49$ of the workers in the factories-are women,
The Slovák born wife of the Ameri
while before the war the percentage can Citizen John HVASTA has b e e n a r was never higher than 17/°In CSR reste-d to prevent her frön leaving
women form one-third of the total
CSR while her husband was tried and
number of fact.ory workers while
imprisoned in the ■Slovák fortress of
prior to the war they totalled only Leopoldov for alleged eSpionage.
H A V S T A ’s escape was reported to
25$»
In Hangáry,. 80,000 women are
employed in factories while in Easte-rn G-ermany the number has increased
from 20 to 30$ during the past three
years.
In Albania 30$ of all laborers are women.
Tr
- Venras KOREAH EUHL
It has been announced in Prague
that a collection of gifts initiatei
in March this year to express the j
friendship and solidarity of the
Ozechoslovak people with the people
of Korea reac'hed hy the end of A u g 
ust the sum of 220,252.328 Kcs (£
1,570.000). This does not include
gifts of ambulances, medicaments or
arms and ammunition totalling billions of crowns delivered on Soviet
or Chinese Orders.
rn^-r
i) o l
COMINPOEM HOPES
The study "What was disclosed in
the Lisarmament Commission of UH"
by Lr.G.Sekaninova-Cakrtova,Prague
Chief Lelegate to UH and Leputy
Minister of Eoreign Affairs,sums up
Western failures which help the TJS3R
ECI
to achieve its final aim,
They
FIGHTER
CZECH
CLAIM;
FASTEST
JET
are listed as follows; Economic
difficulties in E rance and Britain,
The first prototype of a Czechoslothe Strike movement in the USA and vak jet plane was tested just over a
Western Európe, the fight of soldiQľs year ago.
The army test pilot, it.
against the Prolongation of active
Vaclav David, aged 27, now Claims
Service in Belgium, the collapse of that improved types already in use
the Conference of the European Le- are the fastest in the world.
fence Uriion which attempted to set
Another jet pilot declared over
a unified service time, increased
Radio Prague that since the introdisunion and failures in Európe,the duction of jets, US aircraft stationMiddle East and Ear East. These are ed in G-ermany háve ceased to violate
the elements which have far-reaching Czecholsovak horders.
importance for the plans of the
PCI.
Anglo-American Aggressors.

SPORT DOMA I V CIZ3KIĚ
ooooooooooooooooooooo

S Ú K R 1 A É ALEBO VEREJNE PODNIKANIE ?

--K .W .— "VÝSLEDKY KOPANÍ * ■Č SR-Polsko
' K debate o súkromnom podnikanie
2:2,ÖSR B-Polsko B 2 : 2 „-Liga v ÖSR:
/HD 18/11 a 19/11,p.r,/:Toto je' aspoň
Kladno-Plzeň 6 :-0,Ústí-Trnava 1:1, Spar v Európe definitívne vecou minulosti.
ta-Ostrava 3:l,Vítkovice-ATK 2:1,Bra Ovšem- že nemyslím drobné podnikaní©..
ti slava-Teplice 1 :l,žilina-židenic.e
Väčšie podniky musia Byt i naáalej v
2 :l,Prešov-Košice 4:2,— Pořadí v ta
rukách vyššej autority.Neobmedzený
bulce : Sparta,Teplice,Bratislava',Tr
kapitalizmus je dnes., už nemožný.Do
nava, Žilina, - poslední Sidenice*-konca v Amerike je zrejmý znate/ný
Y meziměstském utkání porazila Bra
odklon. I keď zavrhujem marxizmus,
netreba zabudnut,že. žijem v priemy
tislava Zlín 4:1.
...-CYKLISTIKA: Závod Praha-K. Vary-Praha selnom veku,ktorý sa líši od blahých
časov liberalizmu minulého storočia.
vyhrál, nečekaně Nesla. před Veseljrm.
Závod s?Na hranici Bratrského Polska"
Je však zásadnou otázkou,v ktorých
vyhrál Veselý za 7 hod.3 min.20.4 vt. rukách sa má koncentroval; hospodársky
potenciál.Nacionálne riešenie by ve~
PLOVÁNÍ: Štafeta Dašek-Skovajsa/a nezmenilo.Jediným východiskom a
Starý-Tirpák překonala rekord na 4x
zásadným krokom na ceste k spojeným
100 m časem 4,45.8.
štátom sveta by bola medzinárodná aLEHKÁ ATLETIKA: Škpt.Emil Zátopek
utorita,ktorá by kontrolovala hospo
povýšil na majora a dostal Řád repub dárstvo celého sveta.Netreba preto
znárodňovat" ,c.le skorej ^zmedzináliky.
r o d n o v a t .Schumanov plán je príkla
ODBÍJENÁ: V Moskvě Byly skončeny
dom v malom.
světové championáty v odbíjené.V sou
Budúce vojny sa znemožnia ak cen
těži mužů zvítězil Sovětský svaz,kte
trálna autorita,kontrolujúca hospo
rý porazil ve finale Československo
3:0/15:9,15:6,15:8/.
M H Mun
dárstvo celého sveta a disponujúca
ozbrojenou mocou,udrží poriadok a
TENNIS: Ve finale turnaje v Los A n 
blahobyt.Medzinárodná autorita,sklá
geles porazil nečekaně Američan Seixas
dá júca savz reprezentantov všetkých
Prank Sedgmana 6:4,6:4,6:4.Dalším pře
národov,môže vyrovnat hospodárske
kvapením Bylo semifinálové vítězství
rozdíle,ktoré sú jedným z prameňov
australské dvojice Rosewall-Ho a.d nad
katastrof.Takto možno potom vo/ne in
Sedgmanem a Savittem.— Londýnský D a i  vestovat povedzme americký kapitál v
ly Telegraph sestavil žebříček 10 nejbiednych- krajinách sveta ako India,
lepšich tennistů-amatérů: Sedgman/Aus/
’čína atd. I keby toto malo za násle
DroBný/Egypt/,McGregor/Austr.7 ,Rose
/Austr ./,Seixas/USA/,Elanim/USÁ/ ,Mulloy dok dočasný- pokles životného standar
tu v niektorých dnes bohatých dieloch
/USA/,Sturgess/Jižní Afrika/,Sevitt
sveta, zvýšil by sa tento značne v
/USA/,10.Rosewall a Hoad/Austr./.—
iných a nastala by rovnováha.
Mezipásmové finale Davis Cupu Bude se
hráno v Sydney.Utká se v něm USA s ví
Zvyšovanie životného standartu na .
tězem utkání Itálie-Indie.Toto utkání rovnakú úroveň všade na svete je zá
má Být hráno v Brisbane.
sadným problémom dvacátého storočia.
Tento problém možno vyriešit iba horeB0X:Rocky Marcieno se stal novým
uvedeným
sposobom: sjednotením hospo
mistrem světa v těžké vázo,když pora
dárstva
a
sveta.
H.S.,Yagoona
zil držitele titulu Jersey Joe Walcottavv třináctém kole k.o.
CSR-Polsko v odbíjené:muži 3:0,že
ny 0:3.

CYKLISTICKÍ ZÁVOD Praha-PříbramPra h a :1.Nesl/A T K / ,2.Bšták,3 .Veselý

*

DOPISY ČTENÁŘŮ - LEITERS TO THE EDITOR

LISTÁRNA
mrrimmrnvrirnirirnn

Pane pisateli článku ,;Věčný návratf;IKonservatis- M . D , ,S,Bay:Uvóř.příště.—
iiius je zdravý pro ty,kdož svým úsilím se stali
M.K.,Kiliara:Dík za zpr.a
velkými podnikateli,zatím co jiní utráceli v ý 
ádr.— M.K. ,E.Málv. :Nejed
dělky pochybným způsobem a svoje rodiny nechali
nalo se o zpr.vlastní,ale
v bídě a na pospas zkáze.Tak povstal proletariát , dodanou org. —
J. ,Hobart:
kterému chcete pod falešným titulem demokracie
Je to osob.známý.Přehled,
dávati v plen soukromé majetky pilných lidí,Váš.
zpr.o poměrech v Něm.Vám
státní monopol je demokratický systém podle, vzo spíše dá:Czech.Alliance of
ru Moskvy.Nemáte touhu po národním správcovství? Pol„Rerug»in Gormany,SimProč jste utíkal do země pravé demokracie,Austra'- nernst r .13, Munich ,W. Germ.
lie? Vaše demokratická socialistická lžidoktrina — J.N-.,Adel. :Dík za výstř.
v theorii i praxi přivedla nás všechny,! Vás, na ■Příště pros.o lask.uvedení
kalvárii!
F.J.,Perth : jména novin a data.— -V.Z.,
Niečo o otázke "česko-slovenskej!r? Aká je to v ô  iAlph,'Minule došlo až po
bec otázka?
ing.V.G.,Cooma :uzávěrce.Ta je vždy v pátek
před vyjitím HD.— J.S.,S.
Díky všem,kdo přispěli^k vytvoření hřejivé at
Brisb.:Uznání těší,ale v
mosféry domova na páteční valné hromadě Čs.sdru- listě uvěř.neradí.-- J.H.,
žení.Dojat,cítil jsem se zase jako kdysi doma,v
St.Kilda:Dík za adr.-red,
ovzduší politických stran,skupin,frakcí a bloků,
kandidátek a protikandidátek,pětiminutových rei+Dne, 21.9. zemřel náhle v+
signaci,paritních dohod a zákulisních intrik. S ;ÍMelbourne čs,uprchlík, Z
pohnutím jsem objevoval,že emigrací jsme se ne  :íbývalý ruský legionář ::
rozpadli na politicky neuvědomělé a neorganisoí
CYR.IL LUCKÝ
t
vané jedince a že v nás neuhynul starý národní
pud partajně-sdružovací.Až jsem se zastyděl,že
+
ve věku 59 roků
+
_
jsem se dosud také nezapojil to tvůrčího poli
tického kvasu.Do příští schůze proto založím dal
KRAJANOM V SYDNEY
ší politickou stranu,vydám manifest,zapojím se
sdělujeme,
do bloku,napadnu protiblok,podám kandidátku.. 0
že
p,J.E.Vřečonka
není již
Národe doma,nezoufej,ale doufej.V daleké cizině
i zástupcem našeho listu .
ti rostou noví političtí velikáni.Připravuj a
Jmenovaný také oznámil,
rozšiřuj bývalé sekretariáty.
d r .A . S . ,Melb=
že ze zdravotních důvodů
Přijel jsem po 5 dnech do Alice Springs a samo
ruší svoje knihkupectví.
zřejmě práce žádná.Vyrazil jsem tedy dále a oct HD je. v Sydney na prodej u:
nul jsem se v největším zapadákově Austrálie.
p.L.A.ROKYTY,96 A Phillip
Práce- tu také nebyla,ale později jsem ji přece
St.,Sydney a
našel.Přehazuji šutr a z toho,co najdu,dám 10 fo
|v
knihkupectví
E.E.G., 28
majiteli,zbytek je můj.Buďto se to tedy vyplatí
j
Martin
Place,Sydney
a nebo nebudu mít ani penny.Znamená to každý den
nejméně 10 hodin mávat lopatou,což při tom tep
loučku zde není moc příjemné.Jinak opravdu nic
DALŠÍ DOPIS
zajímavého - pustina beze stromů,šutr.Prostě
Zpráva v cTXB~HD— o šetření
všechny krásy světa odtud odešly a nechaly jen
Státní policie stran dopisů
pár černých hub,které poskakují po šutru jako po
z ciziny je pravdivá,ale je
koberci.Pro ně by bylo dosti práce,kdyby je m o h  třeba dodati.že pošle-li
li A. zaměstnávat v dolech. Už proto, že se jim
někdo £ do DAREXu,stejně to
to při výplatě lépe počítá: kolik týdnů domoro
vyšetří a mají v evidenci.
dec pracuje,tolik dostane funtů.
Kromě toho pak za- £ kupují
F.S.,Hatshes Creek
kom.suroviny. E.B.,Melb.
+

_____ _______________,_______________________________________________ +

r omány -be 1 etrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučehnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
S.F.G-, -English & Foreign Bookshop,
28 Martin Plače,Sydney,NSW
nebo ■■■
A.M.P. ,Lane off Edward S t . 5
Br i sban e ,QLD.
Vyžádejte si nás seznam, knih.
Použijte naší Lay-By služby.
OPRAVU VŠE C H DRUHU- HODIN
spolehlivě provede
bývalý pražský hodinář
s dřívější Sletou praxí ve Švýcarech.
Bohumil S C H M I D T
7 Hardware St.,Melbourne-City
'/ulička z Bourke' St. ,mezi Elizabeth
St. & Queen' St,/
Telefon M U 1046
h le dí m vír obce

všeho druhu zboží pro nový velko
obchod, jakož i dámského a pánského
mo dn í ho zb o ž í /kab e 1 ky *,ko ž .p á sky,ru
kavice ,cest.kufry,exl.obuv,hedvábné
šatky,pánskou konfekci všeho druhu,
plážové zboží,deštníky atd./
pro maloobchod na Tasmánii. Nabídky
pod zn. "Krajanská spolupráce5,■do HD

Navštivte nove otevřenou
c s . c u k r- á r n u
S U Cr A R & S P I C E,
315 .Toorak Ed.,SOUTH YjffiBA,Vic.
/tlíže Ckapel St./
Telefon KT 45 IQ
Vyrábíme všechny druhy českých í 5
australských cukrovinek a dortu.
Oh 3 ednávky. promptně, na práhl i s
donáškou do domu.
Podáváme též kávu se -šlehačkou.
Maj. :Miroslav a -Dagmar Koštálovi
Z L O B Í
T Á S ' O Ô . n
Potřebujet g brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
a n t i c k ý
z á v o d
» 0 P T o «
4 3 n Bouřke S t Melbourne-City
Telefon MU 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13
Mluvíme česky i slovensky
PRAVÉ'AMERICKÉ MONTGOMERÁKY
/nepromokavé s vložkou/,
zhotovuje dle míry
JOSEF

N E C H V Á T A L

pražsko - vídeňský krejčí
468 Bridge Rd. ,RICHMOND,Melbourne
Telefon JA 1341
Nejnovější americké a kontih.

styly

HĹlDmM zručného formaře na zhotovení několika štaneen* Nabídky na zn,
_ !hfeJJjr?,urne-iíme d - do H D .„.. ._ ..... ..t.. ... ....._____ _ _ ___:___ ___ 1.
__
1$£ŠKŽ. FÍFZíA N A ThSkL'ľNÍi zamestná za výhodných podmínek perfektní anglicko-lj
__němé ckou korespondentku.--Nab.na zn . ”Texfcil TAS. ” do HD
AUTOKIFMPÍ^E za dobrý plat ihned nrí.imu.Zn, ľRichmondt} do HD._______ ;__ ___j!
HĽEDhM krajanku,která by zhotovila'některý-z čs.ndr.krojů na 1/2 m panenku;,
J aTeichmann.101 Iskdale Rd, ,Caulf ield/Melb » I ,V ic .
^
•— ____|
PRÖD ÍM zařízený krejčovský z á '/ o d na hlavní třídě v Eobartu,protože odjíž
dím z Austrálie, M.Zhurta,79 Maóquarie S t . ,Hobart ,TA£h
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ -.Kamila Hajného,Jar .Pokorného/K.Vary/,Josefa Štengla/nutně/,
Milana Kliestince,Klementa s rodinou,Vlád.Vincourka/dopis z US A v red,/,
rodinu Sorbaňovu,Josefa Beneše,Miloše Řezáče.,H.D.Mátějíčka,Jar.Seiferta,Fr.
Rambouska a Vladyku/z Michle/.Rodák z Libštátu hledá krajany z okresu Se
milského. Zjistirne-li adresy hledaných,oznámíme jim,kdo se na ně dotazuje.HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh.adresa:Hlas domova,4
E r i n St,,Richmond,E.l,Vic. Telefon JA 3380 /jen po úřed.hodinách/.-Předplatné
na rok .sh -37/-, na půl roku sh 19/-, na ? čísel-sh 1 0 / ~ ,jednotlivě sh l / 6

