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.Y5Éonínka na ifesorykovu republiku•

ČESKOSLOVENSKA.
ĽllIO ttm ai^^

;■ lijeme "v exilu už dost dlouho,abyehom si mohli dovolit srovnávat úroven západních demokracií s tím, co
se nám podařilo vybudovat za dvacet
let svobodného života v naší vlasti.
Napřed se nám jistě zdálo až n e 
zasloužené, že i obyčejní lidé na
Západě o Československu věděli a se
samozřejmou učtou o něm mluvili jako
o státě vyspělém a oase demokracie
ve východní půlce, evropského- konti
nentu .

D E M. 0 K R A C I E
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^Dnes teprve oceňujeme, jak byli
dobře.informováni. V Masarykově re
publice jsme opravdu dokázali polo
žit základy k ..demokracii, která by
se nemusela zdržet hlasováni ani o
jediném bodu deklarace lidských práv,
jak ji před několika lety sestavily
Spojené národy»
Všichni občané si byli před záko
nem rovni a volebni právo nebylo n i 
jak vázáno na majetek /jako tomu dlou
ho bylo v Anglii/ ani^na pohlavi /zatim co leckde ženy prvně .vo
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lily teprve po válce - třeba
v Belgii - a jinde volebni
Lunius
právo s£ále ještě nemaji Řecko,
Švýcarsko/,
Až jednou
Komunisté dnes malují prv
obzorem vzplá čerň jak hraničářské sr\
ní republiku jako eldorádo kr
vežíznivých kapitalistu a m o 
a náměstím se bude plížit tma jak rakc
nopolistů; Ve většině západ
bez obruby
ních demokracií, a to i v těch,
pak přijde čas, kdy zastavím se na prí
které měly řadu let socialis
tickou vládu, jsou ještě dnes
a.každým oknem křiknu výstrahu,
dosti vzdáleným ideálem soci
že přišel čas, kdy prolomí se dálkaální opatření pro naši genera
ci tak samozřejmá jako povin
nad šílenstvím'jménem válka,
né nemocenské a starobní pojiš
že'přišel čas jít rozezvučet zvony,
tění- zaměstnanců.
Kolik je na světě:, států,
že nikdy víc už nepojedou kamiony
k t e r é -nenutí své nové i star
pokryté plachtou v mlčelivé řadě,
ší občany, aby přijali národ
nost a jazyk většiny ? ČSR by
že dozněly už salvy u zdi na zahradě,
la; vlastně- kuriositou v tom,
že dovedla' rozlišovat, mezi
že ani jeden z nás nesmaže cizí viny,
státní.příslušností a národ
že našich dvacet let se zhroutilo jak
ností, úředním jazykem a. mateř
třtiny.
skou řečí,, Úřední dotazníky
na Západě znají pro obě kate
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ČESKO s l o v e n s k í ^d e m o k RACIE_/p°kraöování/
nationalitéj a to i v
zemích národnostně o nic
jednolitějších než Čes
koslovensko /Belgie/«
Někdo říká, že ÖSR
promarnila své právo na
existenci tím, že nedo
vedla vychovat^ze Slová
ků, Němců a Maďarů loyální občany. Ale my jsme
se přesvědčili, že není
vlastně na Západe státu,
který by neměl- své sepa
ratisty. Anglie má Irča
ny, Skoty, Walesány atd.
Itálie Siciliány, Němec
ko Bavoráky, Kanada au
tonomisty francouzského
původu, Separatismus se
krvavě zapsal i do dějin
Spojených států americ
kých. Neušly mu státy se
strukturou sebe decentralisovanějsi - přestože
rozkol nebýval ani roze
dmy ché ván mocnými souse
dy jako u nás.
Československá zahra
niční politika nebyla ůspč/ná, ale zato čestná.
Nebylo v moci našich di
plomatů přimět velmoci k
odpovědnosti, Mohli jim
j on dát příklad svou po
ctivostí v mezinárodních
j ednánich, Ceskoslovensko podporovalo sankce
proti Itálii, i když už
Západ/ považoval každou
zmínku o habešské aféře
za diplomatickou nevycbjo
vanost, Demokratičtí po
lití. ct'í upr'c hl í c i z N ě 
mecka i odjinud u nás .
našli nejen asyl, nýbrž
i porozuměni, úctu a po
moc. :Byl to samozřejmý
mravní závazek, .kterého
nás nemohly zbavit a n i '
pochopitelné obavy, aby

KRÁTCE Z AUSTRÁLIE
chom nepšnili krev dik
tátorovi, číhajícímu na
"provokaci57.
YE VIKTORII padla Mac
Nejlépe se snad dají Donaldova vláda /Country
režimy soudit podle to  Party/, Novou sestavuje
ho-, jaké lidi vychováva liberál Hollway, podporo
jí, Nuže, Masarykova re vaný laboristy, zatím
publika nám dala genera co většina liberálů stá
ce, které proměnily Zá le sympatisuje s Mac D o 
řijovou mobilisaci v ú - .. naldem.
chvatnou národní slav
nost a které bez rozmýš Y SYDNEY demonstrovali italští přistěhovalci.Ně
leni šly .5,května 1945
kteří
z nich se zúčastni
na barikády, generace,
které si musely u seree- li už demonstrací v B-oheningů IRO vymýšlet kri gille před třemi měsíci,
nato dostali práci v jeminály, poněvadž pouhý
demokratický idealismus dnom vojenském tábore a
se na Zapade dosud neuz nyní byli propuštěni ze
nává za uspokojivý důvod zaměstnání i z .pracovní
ho kontraktu. Podle min.
k ilegálnímu přechodu
hranic,
J.S, Holta kontrakt nezaručuje
zaměstnání.
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Dne 10 .listopadu 1951 zemřel na ostrově
= Hvaru na Adriatickém moři bývalý generální
- ředitel...
=
/Zesnulý/ byl vzácným člověkem, Měl rád
4 intelektuální společnost a v jeho překrásném
I domě v Libě chove, nedaleko !I$ia:íka-j scházíva
la li se jeho.přátelé, aby se těšili v krásné
= přírodě v bohatých lesích Homolková panství,
% kam /z.esriulý/ pořádal výjižaky koňmo pro
své
4' hosty. . .
4
Na Hvaru, v exilu, /zesnulý/ ještě více
z zduchovněl. Jeho rukopisná pozůstalost, jak vi4 sionářskou jasností, osvětluje překvapujícím
4 způsobem dnešní dobu, zabírávve velkém rozpětí
i vise zraněné duše a platí daň své krve...
4
... věrný přítel píše o /zesnulém/ mezi ji= ným: "Tak hleděly jsho hluboké, laskavé modré
4 oči zářivě plny překvapujíčího"j asu m l á d í , s
I měkkostí protkaného blankytu a s odvěkou'dávnou
= moudrostí odpoutanosti od věcí pozemských,..
4 Mládenci zanechávali své dívčiny a druhy, jen
4 aby s ní m si mohli popovídat anebo zahrát par4 tii_šachu... Lidé úplně neznámí píší zklamaně,
4 že Hvar bez jeho typického zjevu bronzové,stat1 né postavy s bílými vousy a tváří vědce pod tro= píckou helmou, už nebude nikdy H v á r e n . "
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TEMNOU

PEVNINOU

VŽDY BEZ USMEVU

N a těle dnešního světa už pomalu nezůstane
Jak odhalily římské
jediné zdravé místečko. "V poslední době se epide noviny IL MESŠAGGER0 »do
mie politického neklidu rozšířila i. na temný kon stali italští komunista
tinent africký.
podrobné pokyny, jak se
chovat k americkým turis
OČISTA NEBO ČISTKA ? Vleklá kříse egyptská
tům.
===================-: stále poutá pozornost
Je-li soudružka Ameri
diplomatických doktorů., nebot ministerský předse-'
čanem
oslovena no ulici,
.da Nagib se pořád ještě' nevyslovil dost jasně o
ímá
dělat,,
jako když n e 
své zahraniční politice. Bývalý král Faruk houslyší,
at^jde
o námluvy
cejchuje jako zakukleného exponenta komunistů.Nu
nebo
pouhý
dotaz,
kudy se
že,vNagib skutečně .zavedl totalitní režim a odů
jde
na
nádraží.
Je-li
po
vodňuje to podobně, jako komunisté /a diktátoři
žádána
o
tanec,
musí
ří
všeho druhu/ vždycky ospravedlňovali své puče;
ci, že už je zadána. V
rozmařilostí vládců, zkorumpováno stí parlament
tramvaji nebo ve vlaku
ních politiků., bankrotem národního hospodářství
se správný komunista oto
nespravedlivým sociálním řádem. Informovaní a oči
čí k Američanům zády a
tí pozorovatelé však ustavičně tvrdí, že všechny
nikdy neuvolní své sedad
ty zlořády opravdu v Egyptě bujely a že Nagib to
lo jejich ženám nebo prů
myslí stejně poctivé jako svého času Kemal Atavodkyním.
tůrk v Tureckuj z jehož diktatury vyrostla - po
Obchodníci mají Ameri
jeho smrti - docela solidní demokracie.
čany obsluhovat až napo
sled, anebo, ještě socia
KOLONIALISMUS A RASISMUS Arabské a asijské
=====.======5=«=====-====:= státy prosadily, že. lističtěji 3 suše konsta
odbojem marockých a tuniských Arabů.proti fran- ■ tovat, že žádané zboží ne
ní na skladě. Při sportov
couzské koloniální správě se bude zabývat právě
ních podnicích, jichž se
zahájené Valné shromáždění Spojených národů v
New-Yorku. Přes rozhořčený odpor jihoafrické de Američané účastní, jsou
legace se jim také podařilo dostat na pořad jed komunisté vždycky povin
ni fandit jejich protiv
nání indickou stížnost proti Malanově politice
rasové diskriminace, která nejnověji vyvolává už níkům. - Tak prý se^Amenejen protestní manifestace, nýbrž i krvavé bitky ričanům názorně ukáž e ,
že "italská mládež s nimi
mezi barevnými a policii, Proti debatě o této o>
v případě války nikdy n e 
tázce také hlasovala Anglie, Francie, Nový Zeabude spolupracovat".
T
land a Austrálie,
A KOUZLA 'Džunglí a tam-tamy voní odbojné
======-====—
hnuti domorodců v britské.' kolo NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ SN,
nii Kenii, Je organ?sováno v tajné společnosti
konaném ponejprv v novém,
Vtau Mau, která .pěstuje tsfjuplné náboženské .obřady paláci v now-yorské čtvr
a teroristické akce proti bělochům» Vůdcem kenij- ti Manhattanu byl přijat
skjůh domorodců je velmi inteligentni Jomo Kenya- americký návrh, aby^Meziťa, jenž před válkou studoval antropologii v Lon národní červený kříž vy 
dýne a stalinismus v Moskve, Anglie nakonec sáhla šetřil udánlivou bakteri
k ráznému zájferoku: poslala do Kenie vojenské po ologickou válku na Kore
sily a uvěznila Kenyatu a mnoho dalších domoro
ji, a zamítnut sovětský
dých pohlavárů.
návrh, aby SN přizvaly'
Jeden africký problém však byl přece už vyře Cínu a Severní Koreu k
šen cestou minu a zákona: na základě dřívějšího
debatě o této věci.
rozhodnutí Spojených národů převzala Habeš býva
FRANCOUZSKÉ VOJSKO V INlou italskou kolonii Eritreu, kterou Itálie u~
docíně utrpělo těžkou p o 
rfala z habešského■císařství koncem 1 9 .století.
J aL ,
rážku a je na ústuuu.
Č Á R Y
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Toho^sobotního odpoledne jsme vě  li v těch chicagských novinách,ale
děli., oč jde,ještě dřív,než starší,
tam.glauben Sie,to jsou statisíce
distinguovaný pán,který se zajímal
rundu.
předtím telefonicky o inserát v HD,
^_Já vám řeknu upřímně,že jsem se
otevřel stavidla své obchodní v ý 
sháněl po adresách čs.novin v Austrá
mluvnosti .
lii, tak jsem byl taky na čs.konsulátě,
Kdepak pracujete, pane redaktore?
der Herr Peacock byl jmenován ještě
V továrně u stroje? To je jistě do
za Beneše,ale on tam sedí Kr.Juritta
brá práce pro vás,to si duševně od 
a ten je opatrný na obě strany.
počinete, nicht wahr? Vestehen Sie.,
To víte,že se se mnou dá jednat.
já mářa zastoupení balíčků do česko
Já nejsem jako Herr Czissmann,on má
slovenská. Já vím,co mi chcete říct.
taky v zastoupení DAREX,aber meiner
Nemohu vám říci kým,ale já už byl pí Meinung nach,já bych si s ním ani n e 
semně varován,že u vás inserovat n e  sedl k jednomu stolu.Měl byste před
smím.Protože ale vím,že váš časopis
ním vaše lidi varovat.Víte,že on na
je čtený,proto mi záleží na tom,abych tom má 40 f> zisku,to já dávám za 9 £
ten inserát u vás dostal,
1.000 Kčs,mám na tom mizerných deset
Verstehen Sie, já jsem se napřed'
procent na krytí režie,ročně to vydá
informoval,než jsem to zastoupení'přetakových sto rundu,touj© tak pro dcervzal, Šel jsem k řediteli Ccnmonwealtr . ku. Verstehen Sie,já bych mohl zpro
Bank,vysvětliljsem mu všechno,a on mi středkovat 1 takové průvodní dopisy,
já za to ručím,vždycky s© nějaká ces
to přiklepl.Selbstverständlich, pak
schechoslowakische
mě při prvním zkušebním-převodu 50 £ tička najde, úle
Commonwealth Bank i National Bank dě Regierung má na tomhle obchodě zájem.
laly potíže. Tak jsem šel zpátky na
Seien Sie also vernünftig,já už
toho ředitele:;;Du hast mir das doch
inseroval taky v jiném časopise pro
versprochen...” On mluvil o těžkos
uprchlíky,verstehen Sie mich, řekněte
tech,a tak jsem mu vysvětlil,že to
si, jak ten inserát tam chcete dát,
vlastně nic není,bitte Sie,kdopak ta jen si najděte formu,třeba jako že
dy něco posílá,to nejsou velké pouka poradím každému,jak poslat dárek do
zy,to posílají lidi,kteří sem před
zámoří,jako to dělají William Rednedávném přijeli, pět,deset liber,das mond Agencies v Sydney. V© fabrice
spielt ja keine Rolle. Tak'teď se to to je jistě těžká práce pro vás, na
tedy provádí beze všeho.Co to je,ei und Geld brauchen Sie doch auch,nicht
gentlich,mizerných třicet tisíc liber, wahr? Já vím,že se nějak domluvíme.
A před těmi druhými vydřiduchy varuj
co jde na DAREX z Austrálie za rok
in die Tschechoslowakei.A hlavně,po te. Jenom si najděte nějakou vhodnou
může to lidem tam,ich weiss, tam je
formu.
+
to teď moc špatné. Jawohl,já tam mel
příbuzné,ale ti jsou teď už všichni v
Pán,který se nezajímá o politiku,
ale o DAREX,sej jmenuje Mr.Haas,Aus
Kana d ě .
Třicet tisíc liber,že to je hodně? tralien Transatlantic Co.,a pochází
Že se za to dá koupit hromada zbraní, z Vídně. Formu jsme našli a pro pana
že se za to dá postavit i pěkný kon Haase^zcela zadarmo. Jeho adresu neu
centrák? Wissen Sie,já se o politiku veřejňujeme .Čtenářům se za to neo
zásadně nezajímám, toho mám už dost z mlouváme. Event.zájemce jistě bude
první světové války.Já bych nechtěl
ochotně informovat na obě strany obýt na černé listině jako třeba ten
patrny Mr. Juritta, ríředník česko
John Fisher v New Yorku,co o něm psa slovenského konsulátu v Melbourne.
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Po roce"mlčení nikdo nemaže říci, jaký osud stihne uchylkáře Rudolfa
Slánského a soudruhy.Nejnovější a,upřímně řečeno,nejfantastičtější obvinení -proti československým bucharincům bylo vzneseno teprve nedávno.Jak jsme
již p sa l i 3byl v souvislosti s pádem Rudolfa slánského zatčen v Praze jeden
člen israelské poslanecké sněmovny.Jmenuje se Mordechai Oren a je členem
strany Mapam,což je obdoba Pierlingrova křídla bývalé sociální demokracie.
Po ročním věznění byl teprve nyní oficielně obviněn ze spiknutí proti
lidově-demokratické republice československé.Chcete vědět,kdo byl Orenovým
spoluspiklencem? Egon Erwin Kisch,zuřivý reportér,který měl před více jak
třemi lety slavný státní pohřeb v Praze,Tenkrát ovšem nebyl,jako dnes,kla
sifikován jakov'hiebezpečný trockista51,a na jeho pohřbu defilovala celá teh
dejší elita KSČ, Stalinská mythologie se neostýchá využít státních mrtvol
jako průkazného materiálu proti mrtvolám živým,G-rotesknost obvinění vynik
ne ještě v í c e ,uvědomíme-li si,že Oren byl zatčen až v roce 1951.,
IL/vm
TAJNÁ HOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE

VÝMĚNA VELVYSLANGU

V- Praze konala se tajná hospodářská
Novým americkým velvyslancem v ČSR
konference satelitů,jejímž hlavním
byl jmenován George Wadsworth,do
předmětem jednání byla hospodářská ■/
konce roku 1951 vyslanec v Anka r e .
spolupráce,zabezpečující; rychlé vy
Jmenování bylo oznámeno den po sdě
zbrojení Východního Německa a^utvoře- leni amerického vyslanectví v Praze,
ní nutných vojenských skladišti na je že uvězněný americký novinář W.N.
ho území.Za Východní Německo byli pří Oatis tyl shledán ve vězení v dobrém
tomni náměstek předsedy vlády Walter
fysickém stavu, Bývalý velvyslanec
Ulbricht a Eranz Dahlen.
E . Briggs navštívil před odjezdem z
Mezi Východním Německem a G5R byla u- Prahy lánský hřbitov.
zavřena dohoda o dodávce cs.zboží pro Nástupcem dr.Vladimíra Procházky ve
východoněmeckou lidovou policii a plá Washingtonu jmenovala pražská vláda
novanou německou armádu.Podmínky do
dr.Karla Petrželku.Očekává se,že bu 
hody byly již schváleny satelitní R a  de jednat o propuštění Oatis©.
ECI
dou vzájemné hospodářské pomoci a GSR
LÁKY N A KOREU
poskytla Východnímu Německu podle
směrnic Rady zatím úvěr 70 mil.rublů
Východočeské chemické závody v Ryna počáteční dodávky.
EEPS
ibitví odeslaly dosud 16.000 balíků
js léky v celkové hodnotě 724.000 Kčs
T R E S T Y
S M R T I
jdo Severní Kořeje.Zaměstnanci v ý 
Štátný súd v Košiciach vyniesol roz
zkumného ústavu při závodě se zavázasudky smrti nad Michalem Mihókom,Já Ili,že objeví nové metody proti bak
nem Rešetkom,Františkem:Eognárom a Bo  teriologické a chemické válce,vede
humilom Gcúberom, na doživotie nad Já né vojenskými silami Spojených ná 
no m Minárikom a Stanislavom Hadačom,
rodů v Severní Koreji.
RIC
na 20 rokov nad Jozefom Ležákom a M i 
■ HROMADĚNÍ ZÁSOB
chalom Madejom. Všetci obžalovaní údajne sa zúčastnili podzemnej čipmostí V Novém Bydžově byl odsouzen bývalý
s?Bielej legie 8",ktorá m a l a vza úkol
majitel textilní továrny s celou ro
sabotovanie výroby a odstraňovanie k o  dinou pro hromadění zásob vlny,látek
a 1 kg zlata, R o z s u d k y :Karel Hudeček
munistov. Zatknutých bolo viac osob,
ktoré očakávajú vynesenie rozsudkov v 18 l e t ,Vlasta-H.12 l e t ,Stanislav H. .
rožných väzniciach na celom území Slo 2.. roky, Miloš H. 1 l/2 roku, E,Hudecvenska.
W,Rak.
ková 1 rok a t.Petingerová 5 měs. 0

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
iiimmnmmmj^^
rnmrnmmmm
President Gottwald účastnil se 19.
sjezdu VKS/b/v Moskvě.Jeho projev byl
nápadně krátký.— Na návrh ministra Z.
Nejedlého schválila vláda plán na zři
zování pionýrských domů v roce 1952/3
--Čs.rozhlas obvinil USA, že americké
letectvo použilo bakteriologickjŕch
zbraní^při náletech na Plzeň.Při čis
tění města byl prý objeven infikovaný
hmyz.— Synek herečky J.Štěpničkové,
která spáchala sebevraždu při výslechu
na STB v Karlových Varech,zemřel.—
Čínská rozhlasová delegace navštívila
závody rozhlasového průmyslu v ČSR,-12 čs.studentů odjelo na studie, na university v Číně.— -V Praze zemřel pro
fesor lékařské fakulty dr.Hynek.— Ar 
mádní generál Jan Satorie,náčelník voj
kanceláře presidenta republiky,byl vy 
střídán brig.generálem B.Chlanem.-Vládní delegace k oslavám vzniku N ě 
mecké demokratické republiky v Berlí
ně :nám. předsedy vlády Zdeněk Fierlinger,ministři ing.O.Šimůnek a A.Pospí
šil,strojvedoucí R.Eelec a laureát
státní ceny dr.P.Kohn.— Na všech ško
lách bylo letos zavedeno vyučování vo
jenským předmětům.Na školách 2 .stupně
bude se vyučovat nauce o zbraních,tak
tice, voj enskému zeměpisu,signalisaci
a konstrukci polních telefonů.— Oslav
1 0 0 .narozenin Mikoláše Alše v Miroticích u Písku se; zúčastnili:Z.Fierling e r ,Z.Ne jedlý,J.Harus,A.Neumann,J.Kabeš a A.Pospíšil.Národní divadlo se
hrálo v přírodě Jiráskovu "Lucernu” .
— Pro naprostý nedostatek uhlí bylo
staženo z dopravy 22 rychlíků a mnoho
osobních vlaků.--Na 90 $ jsou již na
Slovensku zkolektivisovány okresy Šam o r í n ,Dunajská Streda,Galanta,Čalovo
a Královský Chlumec.— Novým čs.vyslan
cem v Albánii byl jmenován dr.V.Pavlí
ček,— Z velvyslanectví v Londýně byli
odvoláni:E.Rosák,F.Horák a por.J.Káb r t .--Delegace ÖSR na zasedání Meziná
rodního měnového fondu:R.Houdek za N á 
rodní banku,J.Hájek a A.Erajdl za min.
financí.--Z Pankráce byl propuštěn bý
valý šéf kabinetu ministerstva zahra
ničí Horský-Hohnberg,protože během
věznění oslepl.
Ö

R O Z S U D K Y
Y Bánovciach nad Beb. odsúdil okres
ný súd Jozefa Kore ca a Jozefa Čín
ského, obaja z obce Dol.Naš cice.,pre
údajné sabotovanie verejného záso
bovania na 1 rok odňatia slobody,
50.000 Kčs peňažitého trestu,odňatia
celého majetku a u oboch vykázanie
z obce Dol.Naštice.-Trestný súd v Březne nad Hr. odsú
di l vZuzanu Koniarovú pre údajné shromaždovanie potravin a iného hodnot
ného materiálu na 4 roky väzenia,'
100.000 Kčs pokuty a prepadnutie ce
lého majetku v prospech štátu.
VY
PROCES N A FALKN0YSKU
Státní soud,který zasedal v obci Sa
bina na ľalknovsku,vynesl rozsudky
nad sedmičlenncuskupinou odpůrců re
žimu.Hlavním obžalovaným byl 21 letý
řídící učitel národní školy a poklad
ník místního JZD,Miroslav Job,Obža
loba tvrdjla,že ostatní obvinění,Y»
Trefný,J.šlapák,K.Seidl,J.Mědílková,
J.Franěk a A.Slapáková společně s M.
Jobem "rozvraceli budovatelské úsilí
čs.lidu% Tresty:M.Job 20 let,Y.Tref
ný 15,J.Šlapák 1 3 ,K,Seidlv10,J.Mě
dí lková 7,J.Franěk 2 a A.Slapáková
I, rok žaláře.
RIC
T N P

N I K O L A J

7 TNP Nikolaj u Jáchymova byla před
ložena vězňům k podpisu resoluce,
protestující proti americkému zákonu
o vzájemné bezpečnosti.Vězňové byli
svoláni do kulturního s á l u k d e po
projevech velitele tábora Sambergra
a staršího tábora Jeníčka podepsal
resoluci starší tábora Jeníček.Vězni
při tom nebyli dotazováni,zda sou
hlasí. V témže táboře musili vězňo
vé podepisovat resoluci proti domně
lé bakteriologické válce Američanů
na Korejijkterou podepsalo asi 90 f o
všech vězňů. V jiné protestní reso
luci,kterou byli vězňové nuceni podepsat,prohlašovali,!!že nesouhlasí
s odsouzením řeckého vlastence Be 
lo janise a jeho společníků,b o jujících
za svobodu svého národa” . Tuto reso
luci podepsalo asi 500 osob.

*

Viktor Fi schl:_Hovory_s_J^em_Masarykem
Č L O V Ě K

N E M Á

K O H O

O B J Í M A T

. .. Náklad en I r:/IíAELSKÍ'CH 'LIS'lO v- Tel Avivu vyšla knižka Viktora Eischla
HOVORY S H N E M MASARYKEM."' Je to herbárík soukromých, výroku lanových o po
litice, politicích, národech a lidech anibec, jak si je Fisc.hl zaznamenával
po osm či devět let svých služebních a přátelských styku s ním /v londýn
ském. exilu a potom v pražském ministerstvu 'zahraničí/.
Jak sára autor přiznává, nemůže se zlý sen splní i Naši demokrati ještě
jeho sborníček rovnatvČapkově knize o pořád žijou jako náměsíčníci; Nikdo
TGM. Nejen proto, že Čapek si mohl
•našim lidem neřekne-, co musejí čekat."
své Hovory ustavičně dávat "starým
Bohužel, Fischl nemá žádné citáty
pánem" revidovat, Rozdil je především z doby, kdy se ten zlý sen plnil. A
v hrdinech■obou knih, Janovi jevůplně tak se čtenář zase nedoví, proč Jan
cizí vědecká důkladnost-, s níž Čapkův Masaryk mlčel, když naši demokrati ze
TGM rozvíjí a dokazuje své názory,Jan svého' náměsíčného transu konečne pro
reaguje na problémy i lidi především citli a pokusili se odvrátit komunis
citově a svůj dojem sděluje štavnatým tický puč, a proč,' sakra, šel do Gott
kursivkářským slohem, který se nejen waldovy nové vlády.
nevyhýbá vulgárním výrazům a přímě
■V březnu 1948, ráno po tragedii v
rům, nýbrž soustavně je vyhledává.
Černínském paláci, sestavovali si ko
Při sestavování Hovorů chtěl zřej munisté v redakci MLADÉ FRONTY svoje
mě' Fischl především ukázat, že si Jan Hovory s Janem Masarykem, aby si moh
Masaryk už za války v Londýně nedělal li přivlastnit jeho památku. Šlo to
žádné iluse o komunismu a sovětském
tak lehko, že člověk div nebrečel. Na
imperialismu. /"Když říkám, že v ko začátku byl úryvek z jeho jedné lon
munismu je deset procent ideologie,
dýnské rozhlasové relace, který důttak ještě přeháním. Poněvadž dobrá
klivě připomínal lidem doma, že napříš
polovina z těch deseti procent není
tě musíme jít vždycky a jenom se So
nic jiného než starý ruský imperiali větským svazem, ot nám našeptává kdo
smus v nových šatech." A kousek dále: chce co chce. A na konci bylo ono po
"Já chci, aby si naši lidé vybrali
věstné poúnorové "S touhle vládou si
sami. Když se rozhodnou pro komunis rád zavládnu".
mus, maj'í ho mít. Já bych se v tom
A přece nikdo nepochybuje o tom,
případě nevrátil. Mě by oddělali a já že Jan Masaryk byl demokrat. I komu
bych byl ošklivá mrtvola. Já jsem moc nisté to' vždycky dobře věděli. To je
tlustý."/
právě ten tragický rozpor v Janově
Ale naši lidé si komunismus nevy povaze. On vždycky miloval dobro a
brali a Jan Masaryk se vrátil, Fisch- věděl, co by měl dělat. Nedovedl z.
lovy zápisky dokládají, že si' byl do toho ale po každémvyvodil důsledky
bře vědom nebezpečí z Východu. Dva
činem. Přímo zbožňoval děti o až po 
měsíce před Únorem ř e k l : "Pánbůh ví,
svátně ctil rodinu, svou si však n i 
že si do toho našeho demokratického
kdy nezaložil. Parlamentu třetí repub
ohýnku foukáme, jak jen můžeme. Ale
liky jněl za zlé jeho tupou poslušnost:
už nám dochází dech, kamaráde. My by "Když se na to tak koukám z vládní la
chom si měli všímat víc toho, co se
vice, je mi mdlo. Jak poslušně zveda
děje v Maďarsku. Ti jsou už v tom a
jí ručičky. Já bych šel a objal prv
než do toho' spadneme taky, měli byního, kdo by mezi nimi projevil nejchomyse na to trochu blíž podívat,pro- menší známku samostatného myšlení.Ale
študýrovat si to a připravit se. 3á
člověk nemá koho objímat..."
se h r ozím toho dne. až se tenhle můj
/Pokr.na str.8/
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HOVORY S JÁNEM MASARYKEM /Pok r ./

H L A S
D O M O V A
uvádí
Ale když se vrátil s vládní delegací ,
rozmarné a lyrické
z Moskvy, kde jim Stalin zakázal při-; v z p o m í n á n í
na
P r a h u
jmout Marshallovu pomoc, projevil
písničkou-veršem-prosou-obrazem své samostatné myšlení jen v trpké
skečem-anekdotou-hudbou
soukromé poznámce příteli Fischlovi: j
"Vapros družby. Takhle nám to^Stalin j
P R A H A
H R A J E
P R I M
------- --—
—
servíroval. Otázka spojenectví.^Taky j
nám mohl říct: Buďto budete tančit
ve 3.posch.,327 Collins S t .,Melbourne
jak já pískám anebo pocítíte moje bi-j
PŘIPRAVILI A ÚČINKUJÍ:
cepsy. Co jsem měl dělat ? Měl jsem
mu říct: Děkuju pěkně za takovou dru Foukalová,Jaklová,Kubová,Talacková, '
E r b a n ,Hubálek,Jakl,Kuba,Mi chl,
žbu ? Možná, že jsem m ě l . ” Nejzoufa
lejší 'je, že Jan Masaryk určíte věděl, Prav d a ,d r .Schott,Svozil,Šimon,
Talacko,Vondruška,dr.Voříšek.
že měl.
Viktor Fischl^nemá žádný doličný
Protože vstupenky na 8 . a 9.listo
materiál o Janově konci, Věří ale
padu jsou jiz vyprodány,opakujeme
spíš v sebevraždu, protože Janova
celý pořad o týden později, to je
smrt má pro něho "více smyslu, rozj v sobotu 15. a v neděli 16.11.1952
j
hodl-li se pro ni sám." Snad je- ťo
j v 8 hod.večer ve stejné místnosti,
j
pravda,
J.L,
! Objednávky vstupenek předem na tel.
j JA 3380 od 19 do 23 hodin neb pís.
|
ŘÁDNÝ VALNÝ SJEZD DELEGÁTŮ ÚSTŘEDÍ
č s .demokratických organisací v Austrá
P R A H A
H R A J E
P R I M
lii a na Novém Zélandě se bude konat
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
ve dnech 29.a 30.listopadu 1952 v Syd
Junius
ney .V sobotu jsou na pořadu referáty I
o činnosti a zasedání komisí,v neděli Vratme se třeba do ruin,
záležitosti organisačni,volba funkci
slzy nám stejně nevystačí
onářů a směrnice příští činnosti. Ú.
NA OSLAVU Č S .STÁTNÍHO SVÁTKU VYSÍLAJÍ' k černé mši, které vzdoruji,
rozhlasové stanice 7ZR a 7NT Hobart
byt vše se v Confiteor stáčí.
dne 28.10. ve 14 - 15 hodin a ve 21.15
Tím spíš si, uličníku roven,
až 2 2 . -hodin Smetanovu "Má vlast"
a
jiné čs,skladby.
J.F.,Hobart
v rychlosti písknu z pražských not,
P. ŠTEFAN SENČÍK,SJ, VYDÁVÁ V SYDNEY
neperiodicky "ŽIVOT,Listý pre duchov
ný život členov Sdruženia slovenských
katolíkov v Australázii".V posledním
čísle je zajímavý překlad části spisu
D.A.Hyde-ho "Komunismus z vnútra". HD

a vklouznu do klukovských bot,
at si tu u s ohne,kdo je zlomen.
Ale at nezní.jako omen
prosba,

již tise vyslovím,

spíš modlitbička než-li báseň,
VEČER BAREVNÝCH SNÍMK0 Z CEST PO m k mých j. dosud neprozkoumaných končinách řeknete šovén,
Austrálie uspořádá CML v neděli dne
řeknete si blázen,
2.listopadu v 7 hodin večer v sále je
suitské koleje při katedrále sv.Pat-^ však Praha, Praha hraje prim.
rieka v Melbourne. Slovní doprovod má
/Ukázka/
br.Havlík.Vstup volný.
CML

2 SL,10.1952
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_Na palubě křižníku

jsme zvláštní smůlu s počasím.Už v
isobotu,to jsme byli vlastně kousek od
;cíle cesty,jsme dostali rádiotelegra
■ Na palube křižníku Austrália jsem
fiicky radu meteorologa na ostrove,žc
si pak opakoval úryvky toho,co mi
přistání na Heard islandu nebude v
všechno na Departmentu napovídali, a
neděli možné,protože moře bude rozbou
co mi nejakým zázrakem uvázlo v hlařené.Měl pravdu.Nemohli jsme přistat
•vě.Antarktida je dosud lákavou zemí,
ještě ani v pondělí,a tak jsem zahá
která skrývá mnohé překvapení pro to jil svoji existenci na ostrova až
ho,kdo má to štěstí,nebo tu smulu,se třetího dne,v úterý.Celou dobu jsem
se tak daleko dostane.Po celém jižním si představoval,jak to tam všechno
moři je rozhozena dosti početná síí
vlastně bude vypadat.Život stroji ale
polárních stanic,z nich některé přímo jedno překvapení za druhým.
na velké a tajemné Jižní pevnině.
Přistáni, na ostrově
První se tam usadili Američané,ve
dení v třicátých letech admirálem
V úterý ráno mne vzbudil lodní Ste
Byrdem,po nich francouzská expedice
ward s tím,že vylodění začne brzo.Vy
na Adéliině zemi. Australan! jsou u- šel jsem honem na palubu,abych viděl
sazeni na dvou basích: Heard Islandu ostrov,na němž mám ztrávit tak dlou
a Macquarie Islandu.Velká francouz
hou dobu.Všechno,co se mi podařilo ská stanice je na o-strovech Kerguel- uvidět,byla mlha, mlha jak se patří
lenách.Platí takové nepsané ujednání londýnská.Pohled na celý Heard Island
0 držení polárních zemí: po pětiletém se mi naskytl až po měsíčním pobytu.
pobytu nějaké expedice se uznáva prá
Snažil jsem se aspoň vypátrat,kde
vo faktické držby.Heard Island je ja je vlastně pobřeží.Lodní důstojník
kousi cvičnou stanicí pro personál
mi teprve potom řekl,že kotvíme skoro
velká antarktické expedice,plánované tři míle od pobřeží,a že pro mne při
pro budoucnost,která se má přímo ujede brzy Člun.Člun se skutečně za
sadit až za Rossovou ledovou barie
chvilku objevil,vystoupili tři za
rou. Proto se také posádky na mém n o  rostlí polárníci, a začali jsme se
vém domově střídají po dvanácti měsí vzájemně představovat.Na velké for
cích.Mimo to v tom ovsom hrají roli
mality nebylo času,protože AUSTRALIA
1 ohledy na zdravotní stav členů sta byla tak jako tak zdržena špatným po
nice .
časím a měla ještě před sebou cestu
Křižníkem Austrália jsme jeli 11
na Macquarie „Island.
dní.Heard Island leží hodně na jiho
Narychlo jsme se rozloučili,leze
západ od Melbourne,a moře bývá v té
me opatrně do člunu,začíná hned moje
části Indického oceánu hodně neklid první práce na stanici .Zatím to nemá
né, Se mnou jel ještě jeden lékař,
nic společného s medicínou.Skládáme
určený pro stanici na Mapquarie Isvšechny zásohy^určené pro náš tábor,
landijuJá jsem vystupoval dřív. Měli
/pokr.str., 10/

/

LEDY HELEĎ ISLANDU' '/pokr./

THEY DIE WITH THETR BOOTS OFF ’

a poštu s křižníku na člun,a na břehu
Three weeks after František R o 
pak a člunu na souš.Nedovedl jsem si
háč ,42«,First Secretary of the Lonpředstavit,že by se dalo při rozbou
řeném moři nějak pracovat,ale šlo to, „don Embassy,died "of heart failure
i když jsem jistě nebyl napoprvé zvláíf ěwhile asleeptduring a short visit
to PraguQjthe death of Josef Hasa,
úspěšný.
Konečně začíná vystupovat před námi 5 0 sGeneral Manager of Czechoslovak
tmavý pruh - pobřeží v mlze.Přistává Gr amcphone- In du s t ry 3i s ann o un c e d
me na skalnaté pláži, na je dnou se z mlh withouť any reference, to the circumhy vynoří velký traktor,řidič bere
'sťances g
člun do vleku a už nás táhne daleko
24 hours later the death senten
na břeh,To proto,aby člun nesmetly vl ce was passed on D r eMiroslav Demi,
ny.A tak mi začala antarktická praxe.
technical manager of the farm/formerly his own/which he sold to the
Podnebí,poloha,povrah
Management of' Czechoslovak GramophoZákladními textiliemi na Heard Is
hé Industries ®Dr *Demi was accused
landu jsou kožišina a nylon.Kožišina
of hampering the werk of the local
collective farminggroup and sabotachrání proti mrazu,nylon proti větru.
Morem naší stanice byl věčný vítr,
ging the farm's output o
který občas bez výstrahy přecházel v
Capital sentence was passed on
orkány nebo sněhové blizzardy. Mi~li
him mainiy because of a reference
vítr rychlost menší než 80 mil za ho  to his alleged wartime oollaboratdinu,dá se v něm,třeba s obtíží,ještě
ion with the GermansĎwhioh}it v/as
stated in oourtPresulted in the be~
chodit.Je-li jeho rychlost vyšel,.je
trayal and death of some 40 Czechs,
jen jedna možnost:připlácnout se jako
žába k zemi a modlit se,aby se crkán
As to H a s a sbefore the 1943 coup he
utišil dřiv,než zmrznete.
had to resign temporarily from the
Heard Island není vlastně nijak
Management of the. Gramophone Indu
strie s,accused of wrongly disposing
zvlášt hluboko k jihu,jeho zeměpisná
šířka je něco kolem 55 stupňů, tedy
of Stocks of material and. p roducts«'
jako třeba zeměpisná šířka Flensburgu
The present Minister of Agriculture,
Nepomuckyjwas involved in this affana dánských hranicích,ale není tam
žádný Golfský proud,ab^ se tam počasí
iraLaterjówing to Communist influenc e ?H a s a řa high officíal cf the pro
trochu ohřálo.Na pobřeží bývá nejnižpaganda séction of the Central Com
ší teplota kolem - 12 o C,zatím co na
vrcholku sopečných kráterů,kam se ješ mittee of the Communist Party of Czetě nikdo nedostal, mezi 30 až 40 o pod chosloyakiaswas able; to résumé his
duties»
nulou.
Hs is known to háve frequently
Je to sopečný ostrov.Celý jeho povrch
je zjizven stovkami kráterů všech m o ž  visited the farm at Lodenice,only
ných velikostí.Krátery samy o sobě ne  ten miies from Prague 0N o w he has
died suddenlyjwithín 24 hours after
jsou nijak: zvlášt nepři jemné,mají tu
the death sentence was' pas seď on h.ís
velkou výhodu,že jsou vždycky vidět.
friend and employeejDr«M*Damle FC1
Pro chodce jsou daleko nebezpečnější
ledové t r h l i n y ,hluboké někdy až několik
set stop,nad nimiž mráz a vítr utvoří
"TEERE WILL BE MORE KOREAS",SAID SIR
ze sněhu a ledu nebezpečné mosty,U těch Carl Bsrendsen,formen New Zealand Am
se nik dy nedá říci,co^je bezpečné a co
bassador to the U S sand he expressed
ne.Takový most může přejít celá karava fear that the free world was in a
na liůí a nestane se:nic.Ale hned za
worse position than in either 1911
nimi jednotlivec beznadějně zapadne,
or 19 39 «
ECI
/Pokračování/
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By Dr. L. Rozbor il o
The 28th of Ö c t o b e r i s that to Czechs and Slovaks what the 26th of
January is to Australianso
When the first party of the Birst Rleet
'stéppěd ashore on that January day, 164 years ago, a new nation and.
a new state were born*
Austrália Ĺay is, therefore, laying stress
on ,R o u n d a t i . o n .
When 'a free and independent Cze Nazis conquered the Republie of Czechoslovakia was declared on 28th of' choslovakia physically bat their br u 
October 1918, a new state was born tal force was not able to conquer the
but not a new nation.
The history spirit of the 28th of October.Czechoof Czechs and Slovaks goes back well slovakia fought for her freedom and
over 1000 years.
Why then, was sudí kept her faith in democracy, until
a recent day selected for Czecho-. i she emerged victorious.
B y
1945
l i b e r t y
w a s
Slovakia's National Day?
Slovaks lost their independence b a c k
in C z e ch o s l o v a k i a
to Hungarians in the tenth Century, t h o u g h
d e m o c r a c y
w a s
s t r u g g l i n g
f o r
s u r Czechs were conquered by Austrians
at the beginning of the seventeenth v i v a 1.
Century.
The defeat and dipinteIt was' apparent that a new crisis
gra-tion of the Austro-Hungarian E m  loomed ahe'ad.
The world was breaking
pire at the end of World War I,
up into two parts - the free and the
brought freedom to Czechs and Slo- Communist-dominated. CzechoSlovakia
was on the borderline= Which camp
vaks alike.
L i b e r a t i o n„then,is the would she fall in to?“ Will internal
first meaning of the 28th October.
strife between the forces of Co'mmunBut the significance of Czechosloism and Democracy lead to a civl war?
v a k i a ’s. National Day surpasses the These -were the questdons millions
liberation aspect.
On October 28th, asked.
The Communist' eoup in lebru1918 a new Democracy came to l i f e - ary 1948 prövided the‘"änswer.
in Central Európe,
The Communist ursurpers are using
.. .. Masaryk, Štefánik and Benes, the different tactics now in their '
Czech and Slovák leaders, pledged
:struggle to obliterate the 28th of
themselves to the democratic ideas ■October from the minds and hearts of
of the West and built the new; state the population.
Communist falsifion Western p a t t e m ,
The 20 years
Ícation should win, where Nazi viobetween the two World Wars saw Cze- i.lence failed,
"The Bolshevik Revolu
choslovakia flourish as the most ad- tion paved the way to the 28th of
vanced state in Central Európe and October", blaze the trumpqts of Red
in Eastern Európe as well.
The se- propaganda.
But Czechosloirak citicond and broader meaning of the 231h zfens will not be deceive-d.
They have
of October is, therefore, D e m o - , not forgotten that Bolsheviks signed
c r a c y.
an armistice with the Germans and
Nazis dismembered and enslaved
Austrians at Brest-litowsk in 1917
Czechoslovakia in the time when not and dishonourably left the fight.Ths_
only Európe,but the whole world de- Western Allies brought the war to a..
serted the ideas Czechoslovakia
successful end without Russia and
stood so firmly for* International their victory meant freedom for both
Co-operation within the League of
the Czechs and Slovaks.
Nations and collective security.
The connection between the victo-

A PREAM WITHIN A PREAM
Edgar Allan Poe
Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow
You are not wrong, who deem
That my days háve been a dream.
Yet if Hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
. Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand How few! yet how they creep
■Through my fingers to the deep,
While I weep - while I weep!
0 God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
0 God! can I not äave
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

,/ber here,on Australien soilpwe are
playing our part in the Cold War.
We are trying to draw the attention
of the free world to the suffering
of our people at home, who - in
their majority - remained faithful
to Democracy.
,
Eurther, we are trying to put
ihope into their hearts by whowing
publicly that we are working for
their liberation.
Let us pray that
the day is not too far away when
Czechoslovakia will return .to the
ideals of the 28th of October 1918.

TWO SEPARATE ARMIES

October 5th is celebrated in
Czechoslovakia as the Day of the
íCzechoslovak Army, for on that day
!in 1944, Soviet Army first penetrated into what once used to be CzeIchoslovak territory, Sub-Carpathian
IRuthenia.
Within a year, this area
was annexed by USSR who, since it
was liberated, had never allowed it
to be administered by the Czech
Government.
1952 marks innovation in the official framing of Army Day.
Two
G ZBCHOSLOVAKIA1s NATIONAL DAY '
Orders of the day have been published side b y s i d e :
one issued by
(Continued)
ries of Western Demothe Minister of National Defence,
cracies in the two World Wars and a
General D r .A. Cepicka, and the other
free Czechoslovakia
underliües the
by the Minister of National Securi
third meaning of the 28th of October”
.
Both
A l l i a n c e
with the USA, Great ty, General Karol Bacilek.
armies
are
believed
to
be
of
almost
Britain and Erance.
equal
strength,
each
consisting
of
Let us repeat its
L i b e r t y,
I5 O.OOO men.
D e m o c r a c y
a n d
A l l i 
a n c e
w i t h
t h e
W e s t ,
The Minister of National Defence
these are the ideas the 28th of Octo- ;addresses his troopss "Comrade
ber Stands for.
It is common knowsoldiers, lance-corporals and NCO's,
ledge that the present Communist
Comrade Officers and Generals!"
Government is Czechoslovakia Stands
The Minister of National Securi
for oppression, dictatorship and al"members of the fronliance with Soviet Russia.
This po- ty addresses
tier guards and a r m e d .units of the
licy, this denial of everything we
Ministry of National Security!
loved, believed in and worked for,
Soldiers, NCO's and officers!"
drove us from our homes into exile.
í
PCI
By remembering the 28th of Octo-

COMMUNIST HOME GUARD

NE VY AMBASSADOR TO USA

. The new Czechoslovak AmbaSsador
Ftesldeg an army and an air force
and six police bodřeš! under the M i n  to Washington, Karel Petrželka,Doctor
of Law, is expected to offer the reistry- of .National Security, there
lease of William Nathan--- ÓATIS, the
are at the moment almost 2,000.000
peo-ple working in war Industries and US correspondent, serving a long sen
tence for alleged espionage -in
supporting branches of production.
Prague.
If so, he has good reason
These people are eniisted o n .a
to go to USA.
A former employee of
"voluntary-MUST" basis into half a
the Ministry of Poreign Trade, he
dozen semi-military organisations
which they were induced to enter mlh will attempt to unfreeze a steel
completely different aims from those milí ordered and paid for but not
delivered by USA.
with which they were faced on the
.sudden liňking up of these orga n i s a - ;
tions with a new nation-wide body
called "Union fcr Co-operation with
FOUR SLOVAKS TO DIE
the Army" of which they automatically
The State Court, after a three
became collective members,
Now the Minister of National Defenoe day session, sentenced four Slohas "declared that collective membership ivaks to death and four to long
Iterms for alleged anti-state actby the "Union of Czechoslovak Youth",
ivities, espionage and several
Federation of P.ostal Pigeon Breeders",
"Voluntary Aviation U n i o n " ,"Voluntary
murders.
RUDE PRAVO (Red Right) said:
Union for People's Motoring", or the
"Union of Radio Amateurs" is not satis- "In accordance with enemy Propa
factory.
Based on the example of the
gandist directives from the Ameri
Soviet DOCAAF (Soviet Organisation for can transmitter "YYhite Legion" and
Co-operation with Ariaed Porces) its
with Orders from the US IntelliCzechoslovak counterpart will become a gence Se: rvice, the accused planned
nation-wide body, including all such
forcibly to overthrow the people's
sportsmen as motorcyclists, motorists,
democratic regi-me and to re-estabflyers, skiers, parachutists, equesilish a clero-fascist so-called
rians, rádio amateurs, gliding club
Slovák state as an American colony
members etc.
Individual membership by
Those sentenced to death a r e :
masses is sought.
M.Mihok, J.Resetko, B. Gruber, F.;
These organisations will co-operate
Bognar,
Life imprisonment: S.
with administrative bodies for antiHadac,
J.Minarik,
J.Lezak and MA.
aircraft defence and for defence agairat
Made
j
.
Chemical and other warfare.
The word
Some are said to have received
„"voluntary" is omitted, and recruitment
'begins at once.' Failurě to enlist eve- terrorist training in Vienna.
FCI
ryone in one or another branch of 'tne
new military Organisation "must be
F LASHLIGHTS FROM CZECHOSLOVAXIA
open to public criticism", said the
Minister, concludings "Ruthless steps
- ---Civil and public servanta have
been questioned as to their knowmust be taken against those who would
stand in the way of free criticism and ledge of Russian and German. --One of the best Czech horsemen,
even attempt to supress it!"
Col.Kadainka is serving an 18year
PCI.’
sentence in Opava. ---

,

DOPISY ČTENÁŘŮ - LETTERS TO THE EDITOR

■ LISTÁRNA
miMimmmmmmm

O ubitou demokracii v ÖSR se zde nezajímají.Když
tak uvažuji o všech těch "Chartách” ,připadá mi,
že je příliš málo těch,kteří jim doopravdy věří.
Poznáváme,že sobeckost je nej silnějším rysem lid
ské povahy. Zato tu asi .někteří lidé rádi věří
každému hloupému nezodpovědnému udavači. P O ,4UD

K.S, ,Padd.,:Voir.ývýtisk zas.
též do Mitchel Library,
Macquaríe S t .,Sydney.—
I.V.",B e g a :Váš plat z červ
na prostř.p.Vřečonky nám
nebyl.předán.Reklamujte u
■n ě h o . J .S „,Mas cot:Díky
/K dopisu ing.J.So,Sydney v č.2l/ll/:Churchillova vláda se pokusila o vrácení znárodněného ma  -za- a-dr.— K.S. ,Nth.Terr. :
Diky,použ.snad jindy.—
jetku bývalým společnostem,ale tyto jej odmítly
V.K.,Oasl.iZašlete lask.
převzít,poněvadž vykazoval za dobu znárodnění
dokončeni*Dík.— J.J. ,Pt.K. :
2 miliardy £ prodělku,Před tím vyplácely tyto
Na
získání L.P.pro Vašeho
soukromé společnosti po zaplaceni daní 2 až 5 %
přítele nelze dát t.c.
dividendy.
J .T . ,Sydney
mnoho nadějí.V
v 1 .dodá
0 nějaké společnosti tu vůbec nemůže být řeč.
Dept.of Immigration,Bris
Boss mi udá ráno práci a pak ho vidím až večer,
bane .
,St .Kilda:Uzáněkdy, a to opět jen na par minut.Bydlím a vařím věrka je vždy v pátek več.
si sám.Do města A. se dostanu jednou za měsíc.
před vyj.čísla.— j ,k .,Pe r .:
Zajdu si tam k holiči,vyřídím pár maličkostí a
V p o ř .došlo,dík též za
zase zpátky do toho více-ménš dobrovolného věze výgtř.— L.B.,QLD:Došel
ní. -Ted je již radost pracovat venku,ale do n e 
dan.vým.?
Red.
dávna,v zimě,to bylo zlétvěčný vítr,chladno a
dešt.Denně jsem při tom traktorem oral a rozvá
DOBROU PROPAGACI ÖS.JMÉNA
žel seno pro ovce a dobytek.-Program mé dnešní
viděli
jsme 2b. 10 . na plo
neděle je podobný všem ostatním.Spal jsem,vařil
ché
dráze
v Maribyrnong
si jídlo,znova četl časopisy,které jste mi půj
^Melbourne/. Náš Lubor
čili a po dopsání tohoto'1’dopisu se vykoupám a
Simek dokázal tam strhnout
půjdu si zase lehnout. M.-F. ,Sérra /z Prahy,p.r./ diváky k nadšení svou do
$lyšel jsem o nějaké Hospodářské radě svobodného konalou jízdou a vítězstvím
Československa v Melbourne.Před několika dny mne v e všech čtyřech závodech.
informoval jeden.známý,že se nejedná o žádný or Při hlášení vítězství a
rekordních časů uváděl
gán RSÖ,ale jen a jen o spolek,založený jedním
emigrantem. Právě jsem se s přítelem rozhodl za vždy hlasatel,že se jedná
ložit Sportovní radu svobodného Československa a o československého závod
n í ka,Chyběla jen jedna
někdo jiný byvmohl zase založit Eilmovou radu,
takže se .aspoň na každého dostane^něj aká .funkce-. !pointa, tím spíše, že to
Může si kdokoliv vypůjčit označení RSÖ pro svůj j. bylo v předvečer národníosobní účel?
K.P.,E.Hawthorn ho svátku: hraní čs*hymny
na počest: vítěze.V . B . ,C a r l .
Naše situace ve Švédsku je don ze dne palčivější
a může se jednou stát,že budeme ponecháni osudu.
Snažíme se proto, jak kdo nrůže, dostat se někam-do IREPORTÁŽ. HLASU DOMOVA'"PA
zámoří. .
P.,K.,Gother.bg,Sweden
ŘÍŽ,- SYDNEY STOPEM'“ vyZdá se mi ,.že možnost získat zaměstnání je u vás Ichází právě na pokračová
ní v N e w Yorských Listech
-Lepši než.zde ”v pohostinné zemi,kde rovnost,
aožností začít nový život je každému zaručena” . , h bude vysílána i Hlasem
Ameriky.
HD
Tak na příklad na místo konduktéra je tu třeba
státní příslušnost. Je snad zbytečné psát o d e
brodružstvích na pracáku,jehož činnost je tu
DĚKUJEME ZA VČASNĚ PLACENÍ
nyní skutečně jen karikaturou pravého účelu.
iv-.H. .Hpmri lton,Canada
PŘEDPLATNÉHO

27.10

-HLÁS DOMOVA
Navštivte nově otevřené
COFFEE LOUNGE - LANDSDOWN ..
26 Collins Street
/mezi Exhibition & Spring St./
Melbourne - City
Podáváme nej lepší kafíčko
v Melbourne
Kontinentální jídla,domácí dorty
Srdečně zve

Karel Maršíček

PRÁVÉ~ AMERTCKST M0NTG0MERÁKY
/nepromokavé s vložkou/
zhotovuje dle miry
JOSEF

N E C H V Á T A L

pražsko - vídeňský krejčí
468 Bridge Rd.,RICHM0ND,Melbourne
Telefon JA 1341
Nejnovější americké a kontin.styly

Z L O B Í
V i S ý Č I ?
OPRAVU VŠECH DRUH& HODIN
Potřebujete brýle!
spolehlivě provede
Navštivte s důvěrou krajanský
bývalý pražský hodinář„
s dřívější 2 letou praxí ve Švýcarech
o p t i c k ý
z á v o d
?! 0 P T 0 "
BOHUMIL S C H M I D T
430 Bourke S t .,Melbourne-City
7 Hardware S t Melbourne-City
Telefon MU 4093
/ulička z Bourke St.,mezi Elizabeth
S t Queen St./
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13
Mluvíme česky i slovensky
Telefon MU 1016
ČESKÉ K N I H Y ,
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice^a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G,-English & Foreign Bookshop
28 Martin Place,Sydney,NSW
nebo
A.M\P.,Lane off Edward St.,
. Brisbane, QLD
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby

Doporučujeme cs.týdeník
Č E C H O S L O V Á K
V ZAHRANIČÍ
jakož i anglické FEATURES AND NEWS
FROM BEHIND THE IRON CURTAIN
Vydává přátelská Informační služba
svobodného Československa / F C I /,
red,J.Josten, 37 Tregunter Road,
London, S.W,10,England
Objednejte si
N E W Y O R S K É
L I S T Y
435 East 86th St.,New York 28,NY,USA
Vycházejí třikrát týdně

PRODŽM MOTOCYKL 250 ccm za £ 50/-.Zájemci necht předem oznámí pís,svoji
návštěvu na adr.: V.Šipr,Ladies Catholic College,Parliament P I . ,E.Melbourne
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Karla Vanička, Františka Ondrovčíka,Karla Dragona/dopis
z Rak. v S./,Rudolfa Vobořila,Miroslava Truhláře,Annu Brůžkovou,prof.Ottu
Horáčka,Jana Lehnera,Jana Fazekaše,Stanislava Charváta,Karla Konečného,
Václava Ceplechu, Jaromíra Bártu s rodinou, Marii a Stanislava Vanrovi,
Václava Kozáka/z Pecek/,Karla Otýpku,Libuši Němcovou a Jarmilu Kulhaňovou.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim,kdo se na ně dotazuje .'Tazatelům
přímo adresy nesdělujeme.— Udéjtelaskavě datum neb číslo našeho listu,ve
kterém bylo po Vás pátráno, aby byla usnadněna naše práce.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh.Adresa:Hlas domova,
4 Erin St.,Richmond,E.l,Vic.Telefon.JA 3380/po ůřed.hodinách/.-Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19./-,na 7 čísel sh 10/-,jednotlivě sh l/ 6 .

