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CESTA.
Všechna jednání :na celostátním sjezdu k o 
munistické strany Československa, který začal
16.prosince v Praze, mají dvojí pozadí. To

VÁNOČNÍ KURSIVKA

první budou obrazy Lenina, Stalina a Gottwal
da, to druhé jedenáct šibenic z 3,prosince,na
nichž zemřeli Slánský a jeho druhové.'

Západní tisk' si zatím imunistická vláda Sovětspořád láme hlavu, jaký
ký svaz o půjčku ve zlaje pravý smysl tohoto
ftě nebo v dolarech na ná
představení. Doba sjezdu ikup surovin ze Západu,Mo
byla dramaticky volena
skvavodmítla půjčku, ale
a námětů by bylo víc než i stupňovala své požadavky
dost.
(vůči ČSR; Pánové Loebl,
Frejka a Margclius šijte
^S^etoval
Idy pomohli - s vědomím
-Slánský byl obviněn, ivlády a strany, tedy i
že koketoval se Západem.. IGottwalda - jak se dalo.
Ienže to byl., Go ttwald, iTím jsou vysvětleny nobkdo štědře uděloval roz jrovské provise západním
hovory západním noviná (agentům51, ,!vývo.z ďo k a 
pitalistických zemí;i a
řům, a byl to Gottwaldj
("vytváření
tajných fondů
kdo ve .vládě hlasoval lna
ZápaděI
;
,
jak. o tom
pro přijetívMarshallov§(mluvila
obžaloba.
lak ji
plánu. Vždyt proto na
Inak měl usoužerný ministr
něj ještě v roce 1948
(zahraničního obchodu pro
na sjezdu Xominformy v
(pašovat strategický mate
Polsku Slánský zle žalo
jriál za Železnou oponu ?
val..,
(Jedině takhle - a měl k^
Z Frejkovy výpovědi
(tomu Gottwaldovo požehná
vyšlo najevo, že už- v
roce,1949 žádala čs.ko- |ní.v
Řekli jsme již v minu
lén čísle, že pražský
Published by Fr.Váňa, 1
iíÍl_§ÍjFr?iiůmond/yic_. Imonstreproces byl.určen
/Pokr,na str.2/

Když jsem přišel v
Německu do campu, začal
jsem'nenávidět neděle a
svátky. Byly to dny, kdy
nemohl přijít ten balí
ček z Ameriky, kdy mi ne
mohli na venezuelském
kónsulátě konečně dát to
visum, kdy jsem si nemo
hl na táborovém komitétě
vyběhat tu poukázku na
podražení bot. Těžištěm
uprchlíkova života není
rodina ani dílna, nýbrž
úřady, jejichž je nalezencem. V neděli se nik
de neúřaduje a proto jsem
si vždycky.připadal tak
bezprizorně,
Vánoce jsou v.exilu
také hostem, na kterého
nejsme připraveni. Zby
tečně našinci připomína
jí, že tolik lidí kolem
něho si klidně dopřává
luxus obyčejného života,
že-mají své místo na slu
nci i pod stromečkem, že
mají od koho dostat dár
ky a komu udělat radost.
Kristovy narozeniny
bývají také příležitostí
k tomu, aby si člověk
přehlédl, /pokr. na štr.2/
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/Pokr./ kam to už dotáhl =
"Autor této poznámky se omlouvá těm členům
Hmotný blahobyt se měří = a nečlenům r'ahranieního Ústavu, s kterými ztráp.odle nákladnosti tabule = vil v New Yorku příjemný večer, že je bez je
a dárku, kariéra a spole jž jich vědomí použil k malému skupinovému pokusu.
čenská výška na 1 počtu do = ...pojednou navrhl, aby se při přípitku zazpíšlých gratulací. Je-li
= vala píseň "Kde .domov můj."-a- "Nad-Tatrou sa blýjich víc než odeslaných, = ská. Rovněž přiměl účastníky k tomu, aby povstamá člověk nárok pokládat ř li a chytli se kolem k r k u . .,
t e za úspěšného.
=
...autorovy dotazy potvrdily, že účastníci
Podle těchto měr
= se zpěvu plně emocionálně zúčastnili. Dá se říjsou exulantovy vánoce
■= ci, že v té chvíli obě písně dostaly nový výzbilanci bankrotáře. Jeho --■-nam, a to ze dvou důvodů: za prvé, jelikož před
bída je v tom, že přišel li cházející diskuse vytvořila silná protikladná
o' všecko, co dělá z' pou = napětí, zpěv^dostal funkci uvolňovací. Postupně
hého člověka občana. A
-= se všichni účastníci identifikovali se společvánoce jsou pouze pro ob ■= ným odbojovým cílem... Za druhé: geografické očany.
= brazy jako "česká žerně", "voda hučí pó lučinách'/
Člověk si skoro mys = "Nad Tatrou sa blýská" se v cizině ozvláštňují.
lí, že by se měly v dne ~ Avsamozřejmě otázka "Kde domov m ů j ” se stává pl
šních časech- zrušit, ja ží ně aktuální pro lidi, kteří svůj domov dnes
ko se to za války- dělá s = ztratili. Zajímavé je konečně i ono držení se
tanečními zábavami;že by = kolem krku, ono fysické- sepjetí. Dá se hypothese měly odložit do té do ~ ticky soudit, že i toto fysické sepjetí přispíby, až bude všem lidem'
= vá ke zvýšení skupinových vazeb, ke zvýšení skudopřáno stát se občany.
= pinovo št i -i"
Anebo by se aspoň měly=
-jk- v TRIBUNĚ, Paříž /8 - 9 , 1952/
pcřádat zvláštní vánoce
pro uprchlíky s.trojí
roznáškou pošty na Boží 'ční výrobou 50.000 vozů, místo švédské rudy přijde
Hod a štědrovečerní več 3■pro něž nebylo odbytiš ruda sovětská.-Přišla,ale
ří v kancelářích úřadů
tě", vždyt v Třinci, kde podřadné jakosti, a proto
zastupitelských, správ- j"byla investována miliar bylo nutno přizpůsobovat
_nich i sociálních. Tam
da korun od roku 1949",
vysoké pece sovětské su
'bychom si svou sirobu v;r:byl prý "zrušen závod a. rovině. Tehdy, když Gott
ložili komisní žlutí ná' postaven nový o stejné
wald jásal, netušili jeho
bytku a nepátrali bycho. / kapacitě", vždyt v Konš- podřízení, že také za tu
zbytečně po příčinách
-vových závodech na Klad-' to ukázku "bratrské druž
hlubších.
RJ
ně byly strženy čtyři do by" b u d o u .souzeni.
konalé vysoké pece, aby
Dals i^__pro sixn_ ?
Ibyly postaveny tří nové
K L U B ’SEBEVRAH©
téže kapacity. Podivný
Také posice ministra
:sabotér, tenhle soudruh vnitra Václava Noska bude
/pokr./ jak pro uši Ara iFrejka ! Nedávná moskev- značně delikátní. Měl by
bů na Středním východě, ■ská konference pro roz- vysvětlit, proč byl Cletak pro domácí spotřebu. Ivoj mezinárodního obcho- mentis, tento' stálý "trou
Kominforma zřejmě doufá, du si přece dala takovou blemaker" v londýnském eže zhroucení pětiletky
:práci, aby na celém Zápa xilu,’ obviněn z toho, že
vysvětlí několika popra dč bylo slyšet, že výcho rozvracel KSČ, když to
venými sabotéry. Vždyt, joni blok nabízí'- "ob.rovs- byl právě' Nosek a Anežka
také podle Frejkovy výpo jký trh". Podobně soudruh Hodinová, kdo seděli za
vědi, "bylo plánováno po jGottwald ujistil přece
KSČ ve Státní radě a brali
stavení automobilky s ro ičeskoslovenský lid, že
peníze "benešovské kliky"?
/ str.4/
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O letošních vánocích je sice svobodná Evropa V LONDÝNĚ byla hospodář
silnejší než loni, zato ale skeptičtější, pokud
ská a finanční konferen
jde o brzké dosažení cílů, jež' se tenkrát zdály
ce 'členských-' států brit
být na dosah několika m á l o /let.
ského Commonweálthu.Stu
Státy Atlantického paktu mají dnes v Evropě
dovalo se hlavně, jak udohromady 26 divisí a '3.500 letadel. To-sice jakž pevnit anglickou1'libru takž odpovídá plánu, .ale- zároveň' oznamuje jeden
natolik, aby byla volně
stát za druhým, že nejsou s t o 'splnit své úkoly
směnitelná za "tvrdé, m ě 
pro rok 1953 /70 divisí/. Redukuje se počet n o 
n y ” , a jak učinit Common
vých branců, výroba zbraní i stavba letišt-a vo wealth hospodářsky.sobě
jenských zařízení. Komunisté mají v Evropě stále
stačným. V závěru se- kon
velikou vojenskou převahu /lOO divisí a 7.000 le statovalo, že bez pomoci
tadel/, která jim ještě dlouho umožní odolat kaž US A se těchto cílů sotva
dému diplomatickému nátlaku.
dosáhne.
Nepokročily ani nijak plány na Evropskou ar
mádu, především proto, že mírové.ujednání s Něme MARŠÁL TITO přijal jmeno
vání arcibiskupa Stepinackem,. které je nezbytnou podmínkou, nebylo ještě
schváleno ani francouzským ..ani německým .parlamen ce kardinálem jako provo
tem.' N a o p a k , vztahy mezí. Francií a -Německem se v , kaci a přerušil diploma
tické styky s Vatikánem.
poslední době trochu zhoršily.
Ani odbojný komunista Vito neplní naděje Zá V SÁRSKÝCH VOLBÁCH bylo
padu. Ani jeden satelit Sovětského'svazu si nedo jenom asi čtvrtina bílých
dal- dost odvahy, aby následoval- jeho .příkladu, -a.;; lístků /které byly'poklá
Titův režim zůstává neúprosnou:komunist-i-ckou dik dány za hlasy pro-návrat
taturou, .třeba- pod--firmou v národních barvách.
k Německu/.
útěchou je, že dárkový pytel Dědy Mráze je o
letošních vánocích také poněkud:-.-splasklý. V ros V .TUNISKU vyvolalo zav
raždění odborového předá
toucích hospodářských nesnázích,se octlo nejen.
Československo,---nýbrž i všichni', jeho spolusateli- ka Hache da značné,-' nepoko
je. Francouzská správa
té. Nej větší -komunistický uhlobaron Polsko dopřá
nakonec uvěznila vedoucí
vá svému-obyvatelstvu jen v e l m i :skoupé příděly
komunisty i nacionálísty«
topiva a potravin je,v této rolnické zemi nedos
Ve Spojených národech
tatek opra.vdukritický. Sama varšavská TRYBUNA skončilo.jednání o tunis
LUDÜ :piše4. že _dodávky brambor kryjí jen 40 % po 
ké záležitosti nezávaz
třeby. Ma’d-ar§-ký náměstek ministerského předsedy
nou .reso.lu.ci, vyzývající
Erno řúero,:tjiké přiznal, že zemědělská výroba le
obě strany k dohodě.
tos ždaleká,nesplnila plán,'nemluvě ani o těžbě
surovin a průmyslové výrobě, Rumunská rada minis KOMUNISTICKÁ ČÍNA ofici
trů může mrznoucímu'lidu pomoci jen radou, aby
álně odmítla indický' plán
na příměří na Koreji„SN
topil, slámou a zemědělskými odpadky, bulharské
se teď radí, zda by pře
miníjsterstyo ;.elektrifikace dává; heždé' sofijské
d cmáoiio st i 'právo jen. na j eúnu .már ov í m . V e /Východ- ce jen neměly vyvodit ně
nírýNšme.cku. jo taková krise .vr/zásobování, -že Gro- jaké důsledky z-vtoho, že
ťěWóhlpyá Vláda.Irasoiri dokonce -zavřít -svá ukázko kdysi označili Čínu za
vé .po trivinár ske'
.’pr od e jny ve -:východním B e r li ně .
útočníka.
T -přůhiýslU to pak podle zpráv samýciv komunisticVE VÍDNI začalo nové ko
kých Iňšpe.ktorů a komisařů vypadá tak, že jeden
munistické "mírové" zase
dobrý výrobek připádá na. deset zmetků.
dání, tentokrát pod ho
Satelítské vlády si patrně opatří:alibi poli
nosným názvem "Kongres,
tickými monstreprocesy po československém vzoru, národů".
_ T
ale propaganda nenahradí ani kalorie, ani svobodu.!

S T A L I N
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V roce 1949 položili v Praze na
uchystáno, jen se ještě neví, jak si
letenské pláni /poblíž Hanavského pa na velikána Stalina řádně posvítit.
vilonu/ dvacet základních kamenů ke
Zatím se to pořád zkouší v atelieru
Stalinovu pomníku. /Po jednom z památ
na třímetrovém modelu* Ale k obecně
ných hor devatenácti krajů republiky
uspokojivému řešení této otázky spíš
a uprostřed kámen z pražského Hradu./
přivedou československý lid zkoušky,
V komunistickém státě ale doslo kterými ho Stalin se svou chasou na 
va nezůstává kámen na kameni* Při
vštěvuje.
Jes
zkouškách se prý objevily "některé ne
výhody" této polohy, "zejména v dálko
vých pohledech z vltavského nábřeží"^
KLUB SEBEYRAH0“
jak píše Ladislav Khás v pražském 3VE
TĚ PRÁCE - aniž se však zmiňuje,' kdo
/pokr,/ Měl by být pokárán také chra
si tu rafinovanou sabotáž odpyká.
plavý
Yáclav Kopecký, jenž pel nejhla
A tak se teď základní kameny stě
šitější
ódy na Rudolfa Slánského. Os
hují dále od Hradu na nové místo na
tatně
s
jeho resortem také nebylo ně
proti Čechovu mostu, kde bude mít pra j
co
v
pořádku.
Na Pankráci se objevili
žský lid svého milovaného koryfeje do
i
někteří
redaktoři
a úředníci minis
konale na ráně. Plánovanému rozšíření
terstva
informací:
dr.Patzak,
F.J.Ko
vozovky pod pomníkem tu sice překáží
lár,
J.Feigel
/reportér
Gel
z
norim
kaple sv. Maří Magdaleny /jež stojí
při úpatí mostního pilíře/, ale to už .berského procesu/.
Dnes už je jisté, že^další proce
je maličkost. Prostě se "o sto pade
sy
budou
následovat. Pražský rozhlas
sát metrů posune".
je
jako
cvičená
rosnička. Když Šver-^
Pomník bude king-kongovských roz
nová
plačky
svědčila,
komentoval její
měrů: bude trčet do výše 30 m, vážit
i
přiznání
reportér
slovy:
"Tato velká
bude 15.000 tun a základy se kopou do
;
zrádkyně
se
marně
snaží
předstírat
hloubky přes 7 m. Musela se kvůli to
lítost." M a m ě , protože o jejím osudu
mu zbourat větrací věž kanslisačního
je už rozhodnuto.
zařízení a větrání převést zvláštní
Mezi dalšími kandidáty šibenice
šikmou šachtou. Jako materiálu se uži
jsou:
Laštovička, Bareš, Nový, Klinje půvabné narůžovělé žuly z Ruprechger,
Kosta,
Budín, Winter, Yeselý,
tic a Rochlic.
Goldman,
Kijonka,
Holý, Reiman, R i 
Podle návrhu sochaře 0 . švecc a
chard
Slánský,
Kopold,
Loňský, Fuchs,
architektů Y. a I. Štursových má po
Landa,
Taussigová,
Steiner,
ze Slová
mník tvar "mohutného klínu". Jeho vr 
ků
No
vomeský,
Husák,
Šmidtke,
Okály,
chol tvoří "vůdčí postava Stalinova",
Horváth,
Kunoši,
Bicheller,
Florin.
za níž“reliéfně vystupují "typické li
Ye skutečnosti se Rudolf Slánský
dové postavy". Z nábřeží povede scho
diště široké 17 m. Pod pomníkem v ú s  dopustil velezrady toho dne^kdy ze
tí v* terasu, jež pojme 1 0 . 0 0 0 holdují mřel Andrej Ždanov.Popravený generál
ní sekretář KSÖ byl mužem Ždanova,
cích. Z této rovinky bude vystupovat
Klement Gottwald je chránenec Malenko
vlastní těleso pomníku za předprsní
zdí z barevného kamene a s řeckými oh va.Y okamžiku,kdy na schůzi Kominfor
ný povstal Malenkov, aby veřejně pro
ni.
Okolí bude sadově upraveno a ose hlásil, že Moskva stojí za Gottwaldem,
to porostem "voleným tak, aby kvetl od byl osud Slánského a všech náměstků
jara do podzimu. Y pozadí budou i par ministrů,kteří jako Slánského hlídači
měli dozírat na Gottwaldovy ministry,
kové rybníčky".
definitivně zpečetěn.
vm
Yšechno je už prostě vyřešeno a

O T Ř Á S A J Í C Í
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Vážený soudruhu,
žádám pro svého otce nejtěžší trest - trest smrti. Vidím teprve teď
že tento tvor,kterého nelze nazvat člověkem, protože v sohě neměl ani
kouska citu a lidské důstojnosti,byl mým největším a nejzavilejším ne.přítelem. Slibuji,že at budu pracovat kdekoliv,budu vždy pracovat jako
oddaný komunista,a vím,že moje nenávist k všem našim nepřátelům,zvláště
pak k těm,kteří přímo chtěli zničit náš stále bohatší a radostnější ži
vot ,a^ hlavně nenávist k mému otci mě bude vždy posilovat v mém boji za
komunistickou budoucnost našeho lidu.žádám,aby tento dopis byl předlo
žen mému otci a případně také,abych mu to sám mohl říci,
Tomáš Frejka
/Dopis syna popraveného Ludvíka Frejky předsedovi soudu,jak byl otištěn v
MLADÉ FRONTE./

+

vZ dopisujnanželky bývalého náměstka ministra zahraničí Artura Londona
/doživotí/ předsedovi soudu,jímž si zřejmě vykoupila možnost odjet se svý
mi dětmi z Československa do Francie,kde je její bratr poslancem komunis
tické strany Francie, citujeme tuto charakteristickou pasáž:
Doufala jsem,že jeho zločiny mohou být odpuštěny,když však vyšly naje
vo podrobnosti u soudu,stalo se mi zřejmým,že se stal zrádcem komunistjck
strany,vlasti a rodiny,
C

MINISTR ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ZATČEN

HROUTÍ SE PĚTILETKA

5.prosince oznámila úředně CTK,že
.. Hned po skončení pražského procesu
"president Gottwald zprostil minist vystřídali se. u řečnických pultů ge
ra zahraničního obchodu,dr.Antonína
nerální tajemník ústředního výboru
Gregora,jehcf"úřadu a jeho nástupcem
KSČ Josef Tesla a ministryně výživy
jmenoval náměstka ministra zahranič ing.Ludmila Jankovcová,aby co nejdříve
ního obchodu A.Dvořáka” .
svrhli všechny "úzké profily” pěti
Podle později došlých zpráv byl dr. letky na hlavy odsouzených.
A.Gregor dodán do vyšetřovací vazby
Josef Tesla připustil na konferenci
v souvislostí s kompromitujícími vý spotřebních družstev v Praze,že uhelpověďmi jeho náměstků v Slánského
ná produkce má velké nedostatky a hned
procesu.
ohlásil,že "Slánského banda zašantro
Bělehradská tisková agentura TANJUG čila špatným plánováním přes sto miliohlásila,že prý byli zatčeni také Lad .ard Kčs"
Kopřiva,Gustav Kliment,gen.Svoboda a
Ministryně Jankovcová vyzývala ve
Evžen Erban.Tyto zprávy nejsou zatím řejnost ,aby ulevila transportní krisi
potvrzeny.
C
na č s .železnicích tím,že bude více po
užívat pojízdných dvoukoláků.
PROTEST VLÁDY USA
Zoufalému nedostatku zboží hodlá
Americké ministerstvo zahraničí po pražská vláda čelit tím,že většina
dalo formální’ protest československé
zboží bude prodávána jen na zvláštní
vládě proti-nezákonnému věznění pří průkazy,které dostanou pouze pracují
slušníků rodiny1 amerického občana No- cí prostřednictvím svých zaměstnáváte- .
ela Fielda a jeho bratra Hermana,kte lů. Výkup mléka byl splněn jen na 78.7
ří v roce 1949 zmizeli v ČSR.Fieídovo procenta. Za každý litr nad stanovenou
svědectví bylo čteno během procesu s kvótu slibuje ministerstvo výkupu příR.Slánským a spol.
Hd
jplátek 9 až 10 Kčs.
T/C

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

PODIE DOSUD N E P D T W Z E F Í G H ZPRÁ? SPA
CKAL N A PANKRÁCI SEBEVRAŽDU BÝVALÍK návrhu ministra financí J.Kabeše
GENERÁLNÍ TAJEMNÍK KOMUNISTICKÍ STRA
bylo schváleno šest zákonů, o přebudo NY SLOVENSKA. ŠTEFAN BAŠTOVANSKÝ .ZAT
vání daňového systému,jež od 1.1.1953 ČENI PRÝ BYLI 'VEDOUCÍ SLOVENŠTÍ K O 
upravují tyto dane:ze m z d y ,zemědělskou MUNISTÉ PŠENICKA,KUBÍK A LNG-.KABOŠ.
z obratu,z výkonu,z představení a do
DEŇ BANÍKOV
movní.— Cs.delegace,vedená náměstkem předsedy-vlády dr.Jozefem Kyselým,odInštitLcia Dna baníkov Lola zavede
jola na oslavy osmého výročí osvoboze ná v novembri 1949 na 'oslavu baníkov,
ní Albánie.— V Praze byla ratifiková ktorých zásluhy a životná- doležitost
na obchodní dohoda s Argentinou.--Na
pre čs.hospodárstvo boly podčiarnutéi
návrh' ministra zemědělství J. Ne pornuc- priznaním vysokého vernostného prí
kého ,bylo schváleno zřízení Cs.-akade davku. Od tej doby sa však situácia
mie zemědělských věd,jejimž úkolem
podstatne zmenila.0 vernostnom prí
bude zvyšováni produktivity práce,vý davku sa tohoto roku vôbec nehovori
nosnosti a užitkofosti výroby.--Vláda lo, pochvaly baníkov boly zriedkavé,
schválila- návrh ministra vnitřního
zato bolo viac kritiky a napomínaní,
obchodu E.Krajčiře ;.o státní obchodní,
namierených hlavne proti osadenstvu
inspekci,jež bude kontrolovat dodržo ostravských dolov. Pre javy A.-Zápotoc
vání váhy,míry a cenových předpisů.-- kého boly tentoraz ešte otvorenejšie
Mezi Karlovy Vary a Chebem byly zastře a perspektívy ním naznačených neúspe
lény hlídkou SŇB"tři osoby.Podle n a 
chov čiernej ši© ako obvykle.
lezených dokladů byli prý to b anderev- " Zúfalý nedostatek pracovných síl
v mosúé'gkoiá-':
M'edouholnom' revíri si
q í .— V e věku 53 let zemřel v Praze .
.
Člen činohry Národního divadla Jiří
vy ži a’
d aí zvláštneho opatrenia vlády.
Plachý. — Cd 4.do- 8 . ledna 1953 bude v
Minister: Pokorný prezradzuje,že to 
Praze zasedat Světová federace demo
muto vne do statku' sa zatial čelí t?sekratické mládeže.— Novým čs,velvyslan demdn-Ovýň---nepretržitým prevozom a
cem v Moskvě byl jmenován komunistický striedaním sa na pracovištiach. To
poslanec za kladenský kraj Jaromír Vo- znamená,ýe baníci sú pripravovanívo
šahlík.--Na 17.a 18.1o dna příštího' ro nedelný Klud a že vy mo žon o ši patino
ku bude svolán do Prahy druhý- sjezdiv vého pracovného/týždňa;ša zvrhla na
Č s .obránců m í r u ,jehož se zůčastní asi nepretržitú robotu. ;
RIC
1.600 -delegátů.--H1 avní cs.rabín. dr.
PORUŠENÝ CEREMÓNIE!
G.Sichl prohlásil v rozhovoru s dopi
sovatelem komunistického listu Daily
Jak jsméýjiž psali v H D ,odmítl só
Worker,že' f?v ÖSR není žádného proti
vrátit do -QSR bývalý č s. vy slanec v
židovského tažení a potlačování:židov Albánii Jason Urban.Byl nahrazen d r .
ského náboženství-:.— Israel ská vláda,
V.Pavlíčkem.Je zajímavé,jak tuto zprá
odmítla čs.notu,která žádala odvolání
vu podává čtenářům čs.tisk.Svobodné
i-srhelského vyslance v Praze dr.A.K u  slovo píše:'"Při nástupní audienci
bovi, protože se prý účastnil spiknutí
odevzdal nový čs ..vyslanec v Albánii
Slánského skupiny.--Novým čs.vyslancem dr.Vlád.Pavlíček své poverovací lis
v Turecku byl jmenován Bohumil Jelínek tiny a o d v o l a c í
l i s t i 
Současně byla. prodloužena .obchodní do n y
s v é ho
p ř e d c h ů d c e ."
hoda mezi CSR a Tureckem.--U ing.Old.. Zdá se,že pro čs;diplomaty muáil být
Hoffmeistera v Rožnitdle bylo prý n a  zaveden tento nezvyklý ceremoniel. HD
lezeno 22 km látek,735 košil,928 ka 
pesníků ,579 ručníků a jiné zboží v cel
POVINNÉ HLÁŠENÍ POBYTU
A
kové hodnotě 6milionů Kčs.Byl zatčen.
— V Prostějově byl odhalen- pomník'Ji
V krajích K.Vary a Ostrava byla n a 
řího Wolkera,--V ÖKD ve Vysočanech
řízena nová registrace pobytu obyva
byly při požáru poškozeny turbíny pro tel,starších 15 let. Týká "se to i
SSSR.
Č [ jen přechodného pobytu.
FCI

/Pokračování/
Čekávali jsme,chráněni ledovcovou ;příležitost. Za mého pobytu přijely
stěnou,až do dvou hodin odpolodno,
na Heard Island za celých osmnáct m ě 
kdy už nobylo nadeje,že bychom za
síců celkem tři lodi.Loď na obzoru je
světla chatu našli.Kolem půl třetí
věc,o které se diskutuje šest měsíců
jsme se vždycky obrátili a potáceli
n a p ř e d ,a. spřádají se plány, jak to jak
se zpátky do výchozí chaty.
se patří oslavit.
Vzpomínám^s i ,jak jsme se vydávali
Ale my jsme měli smůlu, když byla
na tuto tak často opakovanou costu
hlášena návštěva anglické polární lo
po prvé.Jednomu z biologů se hned při di Discovery II.Těšili jsme se^půl ro 
prvních pár krocích roztrhl tlumok,
ku,ale přišlo 'mlhavé počasí,loď mela
a jeho obsah byl okamžitě promočen.
zdržení dvou dnů,a kdybych nebyl jel
Vyhodil všechno,včotně asi 200 ciga člunem pro poštu,nebyl bych z ní v i 
ret, do rohu za chatu s poznámkou,že
děl ani špičku stěžně.Celá návštěva
večor si stejně zakouří z pořádných
se omezila na pár zakřičených How are
suchých.Když jsme sc vočer vrátili
you s paluby do člunu a s člunu na pa 
na stará známá mí sta, zastihl jsem ho,: lubu, výměnu pošty za bednu piva,kte
jak klečí vo tmě na ledě a tápe ruka rou jsme ze svých přídělů ušetřili
ma v místech,kom promočené cigaroty
pro -posádku lodi,a za tři hodiny n e 
zahodil. Pak jo pečlivě sušil nad oh bylo po návštěvě ani památky.Na konci
něm a pár dní z nich labužnicky poku civilisace si člověk musí zvyknout na
řoval .
podobná zklamání.
^Ani nej smůlovatější smůla netrvá
0 berlích
věčně.Naše trvala osmnáct dní a nám
Ostatně rně se jednou navsteva u
so zdálo,žo to jsou v ě k y . Dcvatonáo- j
Heard
Islandu nevyplatila.Jel jsem
tého dno vyšlo jakoby nio slunce tak i
zase
s
člunem k lodi,která střídala
nádherné,žo to byla úplná procházka
posádku
na našem ostrově, a chtěl
dorazit za jodon don nojen do chaty, j
jsem
se
o něčem poradit s lodním lé
která byla pro nás skoro tři nedělo j
kaře/
.Byly
celkem slušné vlny, a člu
nedosažitelným rájem, alo až do po- .
nem
to
pořádně
házelo.Jak jsem skočil
mocného přístavu.Hned jsme vystřelili
s
okraje
člunu
na
žebřík po boku lo
světelné rakoty,aby naši věděli, žo
di
»uklouzla
mi
pravá
noha,a v příštím
jsme konečně zpátky. Za dvě hodiny
okamžiku
jsem
už
cítil
tupou bolest
jsme už byli doma,já po té měsíční
v
kotníku.
Člun,hnaný
nečekanou
vlnou,
štrapáci o patnáct kilogramů tělesné 1
mi
přirazil-nohu
k
železné
kolejnici,
váhy lehčí.
f
která sloužila za příčku žebříku. V y 
Největší událost,která může potkat! táhli mne rychle na palubu.Podíval
příslušníka polární stanice,je pří- j jsem se honem na nohu.Ohmatávám ko 
jezd lodi.To jo ovšem velmi vzácná
nečky prstů. /Pokračování na s t r . 8 /

22.12.I95S,
LEDY HEARD ISLANDU /Pokračování/
Je to dobré.jsou prokrveny,o nohu tedy byla společenská událost: byla beer
nepřijdu.Štěstí pro mne bylo,ze jsem night,cíli pivní večer.Kazdy clen ex
si toho rána vzal těžce okované kože pedice byl oprávněn dostat svůj příděl
né boty.Kdybych byl měl,jako ostatní, piva - čtyři lahve na^čtrnáct-dní.Je
jen vysoké gumové boty,byl bych už
zbytečno zdůrazňovat,že příděl byl
asi svoji nohu od kotníku dolů víc ■ vždy beze zbytku vyčerpán.
krát neviděl.Takhle mi to jen úplně
Snad se to nezdá mnoho,ale jé z a - ",
rozdrtilo botu.
jímavé,jak se v klimatu Heard Islandu
Honem jsem s lodním lékařem se
těžko snáší účinky alkoholu.Než jsem
snažil udělat roentgenologický sní
byl ustanoven lékařem výpravy já,by
mek^ ale lodní roentgen vypověděl
la na příděl^také^whisky a gin.Býva
službu. Nezbylo,než dát nohu do sád ly z toho občas těžké hangovery nebo
ry a doufat,že to nějak dopadne. Te li kocovina.Doporučil jsem Departmen
prve doma v táboře jsem si sám
tu,aby příděl whisky a ginu byl škrtdíl roentgenový snímek.Byla to tak
‘■-’,+_uze seznamu přídělů výpravy,což
čistá fraktura kotníku,o jaké blouz se uamo
Jeden z našich biologů
ní každý doktor ještě na smrtelné po se mnou proto ^
nemluvil.
steli, Nějakou náhodou skočila^kost
Beer night začíná v osm iioua.^ . - .
ssm zpátky na své místo,takže jsem
ia končí podle okolností.Vytrvalci konnemel, žádnou jinou £ráci,než dát no :čívali asi tak v sedm hodin ráno.
hu, znova do sádry,tri neděle ležet,a Všichni jsme se sešli v klubovně,po
puk si udělat z ■aluminiových trubek
pi jelo se pivo,povídaly stories a k
berličky. Ještě po návratu do Austrá ránu se zpívalo.Někdy s© pořádaly^há
lie, jsem nějaký čas nosil z opatrnos dankové soutěže,v nichž poslední in
ti ocelovou vzpěru,přimontovanou na
s t a n c í byla vždy Encyclopaedia Britanobuv. Dopadlo to všechno ale nad oče nica,základní pilíř naší ostrovní kni
kávání dobře.
■ hovničky. Ovšem byly dost časté p ř í - .
Ipády,kdy hádankáře neuspokojily ani
Polární weekend neboli beer night
iotřelé stránky základů britského vě 
Na Eeard Islandu jsou zvláště ve dění.
čery dlouhé, ale lidská 'mysl je vždyc * ... Připadla~li beer night na sobotu,
ky vynalézavá.Když nebylo možno kon- .proložila se jiná společenské událost,
versovat s.civilisací,obraceli jsme
Itotiž pietúre night,čili filmový večer,
se na své kolegy na sousedních sta
.na neděli.Měli jsme asi dvacet filmů
nicích ^Každou sobotu byly oblíbeny
Iv zásobě, a o programu s© vždy předem
rozprávky s australskými kolegy na
hlasovalo. Místo politických stran se
Maequarie Islandu nebo s Francouzi
iutvořily v jídelne kluby přátel-tře na Kerguellenách a Adéliině zemi.
;bas Paní Minniverové nebo přívrženců
Středem pozornosti byla napínavá ša
'Sokola nouště.Nejoblíbenějsím filmem,
chová partie Ileard Island - Maequarie
ínesčetnekrát promítaným,byla BisneyIsland,hraná radiotelegraficky,každý
iovavPopelka.Byl ale mezi námi jeden
den v osm hodin večer jeden tah.Ofi
ineštastník,který měl už tak příslocielně ji hrál jeden z našich meteo
;večnou smůlu,že za celý rok Popelku
rologa, ale kibicovali jsme všichni.
Ineviděl
ani jednou..Jednou to Popelka
Přesto jsme ji vyhráli.
jprohrála jen o hlas.Milý geofysik se
Jako všude na zeměkouli,kde se se Iuž vzdal dávno naděje,že by Popelku
jdou. dva Anglosasové na okruhu dvace Ikdy na Hoard Islandu uviděl,a-hlasoti čtverečných mil,tak i na našem ost•val sám pro jiný film.Toho dne Popelrově se slavil anglosaský weekend. V ika prohrála o jeho hlas. .
sobotu večer,jednou za čtrnáct dní,
/Pokračování/

Dirigent peeäkee v Melbourne
ÖÖGÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

\ :TÚSTEEDÍ
;I

Ö S .DEMOKRATICKÉ CE CR GANT SAG t
Y AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDE

preje všem krajanům
orcest.ru ABC v Perthu/Vfest Aus.;*■ .
t
jménem svých členských organ! s a'eí
Symphony 'Drehe stra/Rudolr
o^'^relv,zakladatel a bývalý. dirigent ;I POE OJITÍ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKU
t;s -sestru ľ-70:1 v Praze, se po^syé ces-;!£a y PŘÍŠTÍM r o c e t o i .i k s p o k o j e n o s t i
V p ^ h a Tasmánii chystá na návštěvu,
I
KOLIK Jí EXIL MUŽE YSBEG DÁT
t ^ ^ o r i e . Bude řídit Victorian Syn- ■:fQ^LLlXXXXSXXXXXXXXXXXXiTDaxXXXiCXIIKXX
i ^ h y Orchestra a sice v sobotu 17.
VÁNOČNÍ KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY V KÁPLI
> m -e 1953 v National Fitness Camp
3 c ^ ö elong a v nedeli 13.ledna v Are- vedle katedrály sv.Patricke. v Melbourne:
24.12.'o 24.-hod.Půlnoční mše -svátá.
XiAybra Gardens v Melbourne, V obou
iT^"'řadeoh jsou to -‘Free C-onoorts,!_. ^ 25.12.7Hod Boží/ a 1.1./Nový rok./jako
Dořadu těchto koncertu bude také v nedali, t.j. vždy v 9.45; hodin.
%v, y snová VLTA.VA a Dvořákovy SLOVAN- - -Dne 26.12./sv .Štěpána/koná se v 19
^ k ^ l A N O E . - V únoru bude dirigent
hodin vánoční besídka v Parish..EaXl,
Xyykrek řídit v rámci 1čajkovského;
vedle kostela sv.Ignáce,Oharek Street,
Sy^l'ivalu” tri koncerty Cueenslsna
Richmond.
A.»Tk/CML.
Sykýhony Orchestra v Brisbane.— ’
--a ■
REPRESEŇTAÔNÍ YEČER ÖS.NÁRODNÍHO SIRIU
Igýho působení v Australii-oď roku
žení ve Yictorii,který se konal ib.lg,
tQ^rpprovedl dirigent Pekárek mnoho
děl,která zde byl:; hrána po v sále St.KiTda Baths,byl velmi zdařilý.
: Bc.HÁ ",
'p'j A.--Podle perthskeho. tisku pronesl
=
~ — rr == c= r= ~
~ " — a- — -*r:v: —
.irr.ut- a . . zr
wfkkrlrGk; vo. .studiu ABC. poselství,
řNŘhé bylo natočeno pro. EPS Tr EnioncK R Á T C E
Z E X I I U
e Ha desku, re které bude vysíláno
----0 Vánocích do vlasti«
a „"1. Portu
Mieri Ös.uprchlíky v Rakousku, oe t.c.
98 děti do šesti let a 11 těhotných
N A PAn OÔNÍ SBÍRKU PRO GS.DĚTI 7 N ě 
žen. 56 osob je nemocných nebo prom e c k ý c h -táborech vvbral dosud 0S .klub :stárlýoh.12 invalidů, 5 lesí v nemoc
v -Jižní Austrálii £ ll/ll/lL--Te sbír nici s otevřenou T B C . Gs.pomocné sdruce se pokračujo.-Ižení v Oalzburku se o b r a c i n a krajany,
Na popud předsedy 30 Bohémi.ans ,J .
kteří již existenčně zakotvili ve svo
Dvorského,rozhodl se Cs.klub v J .A.
bodném světě,aby pomohli zmírnit bídu
provésti akci na zakoupení vlastního i těchto méně štastných uprchlíků.-—
domu„v němž by se mohl soustředovát
i-Dř.Burěanský měl v Mnichově schůzku
veškerý" tamní čs.život kulturní ,spo s riuvcím sudetských Němců dr.Loaglečenský, sport orní a zábavní --o
!mankem,na níž byl dohodnut společný
j po-;tu.p skupiny slovenských separatistů
S ,C . B 0 E E M I A N 3, ADELAIDE
.se sudet sk^mi Němci proti Rado sv.Čes
— p ořádá 1 .1 .1 9 5 3 taneční zábavu v
koslovenska..-- Mechanik Škodovky H a d .
Kings-- Hall,Adelaideý
B r o ž e k .odvolaný z montáže cukrovaru v
— sehraje první zápas při umělém olirie.aic.yi,spáchal sebevraždu, na lodi,
Světlení v pondělí 5.»ledna.večer 'na
vezoucí ho do Evr o p y .-~E3C vydala pro
Norwocl Oval».
■
i- ; Inf«o.
hlášeni- k procesu se Slánským a. spol,
N A ŘÁDNÉ YA.INÉ HROMADĚ GYRlLOr-METOze' kterého vyjímáme': "Proces vyplynul
dějské ligy v Melbourne,která_ se ko ne zbytně. -ze sy stému,který- komun! sté
nala, v neděli; 14.prosince byl opat., násilím v naší .zorni' zavedli a kterýv
zvolán’předsedou d r fStanislav Hořije v základním rozporu s povahousmyš
rek. Místopředsedou se' stal Slavomír lením a cítěním" našeho lidu,y rozporu
Havlát,I, jednatelem A.Diviš , H . jedna s celou tradici naší žemel
telem' ďkHavlátová, pokladníkem Old
O/ÁÁ.
řich Jelínek, o. j Á
HD
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HOCKEY. První polovina, mistrovs Německo 2:1 a 7:5, Německo-Arosa 7:2,
tví je již téměř sehrána. Většina
Švédské mužstvo Södertaeljs porazilo
zápasů přináší hockey lepší úrovně
Německo 6:5, Riesersee 9:3, Kissen
než by snad přineslly mezistátní zá 6 : 2 a remisovalo s Krefeldem 2 :2 .
pasy s evropskými soupeři. Skupina
■ KOPANÁ: Mistrem se stala Sparta
A je patrně nej slabší. PavorLteTn
před
Bratislavou,Vítězství Sparty je
je obhájce titulu Vítkovice. Ve' sku
vítězstvím jednookého mezi slepými,
pině B si zatím nejlépe vedou Č.Bu
ale přeee jenom zasloužené, protože
dějovice, které 'jsou po šesti zápa
mužstvo Sparty bylo ještě tak nejvy
sech bez porážky. Ale nej silnější
rovnanějším celkem. S ligou se rozlou
je skupina C, ve které zatím vede
čí Viktorie Plzeň, Košice, Ústí a ŽiSparta před Chomutovem, který je po 
denice. Konečné pořadí: Sparta,41,Bra
važován v domácím prostředí za nepo
tislava 40, Teplice 33, Kladno 29,
razitelný a Sparta do Chomutova teTrnava
29, Prešov 28, Žilina 28, ATK
prv pojede. Zatímní stav mistrovst
27,
Vítkovice
24, Ostrava 24, Vikto
ví: A - Vítkovice 8 , Tatrapily 8 S
rie
Plzeň
22,
Košice
16, Ústí 13, ŽiOstrava 6 , Bratislava 5,-Křídla Vla
denice
8
.
CSR-Albanie
v Tiraně 2:3.
sti 3, Opava 2, Žilina 0. B - Budě
Mezistátní
zápasy:
Skotsko-Irsko
2:2,
jovice 12,' Zbrojovka Brno 8 , Pardu
Anglie-Wales
5:2,
Francie-Irsko
3:1,
bice 5, Kr.Pole 3, -Jinonice 2, Pro
stějov 2 , Smíchov 2 . C - Sparta 10, Svobodné Irsko-Francie 1:1, Portugaísko-Rakousko 1 :1 , Rumunsko-Vých.Němec
Chomutov 6 , ATK 6 , Plzeň 4, Slavia
ko
3:1, Švýcarsko-Francie 1:4.
Karlovy Vary 4, Holoubkov 2, Kladno
0. Do finale, které bude sehráno v
DÁVIŠ CUP: Když Američané oznámili
Brně a Bratislavě', postoupí z každé sestavu Seixas, Richardson a Clark,zdá
skupiny první dva.
lo se jisté, že Davis Cup zůstane v
Pro mezistátní zápasy se Švéds Austrálii. Od té doby ale k mužstvu
kém. a Norskem byla jmenována tato
přibyl Trabert a Seixas -ukázal v Mel
sestava: Richter /Kr.Pole/, Záhors bourne takovou formu, že opakování je
ký /ATK/ - V.Bubník /vítk./, Nový
ho úspěchu proti Sedgmanovi nelze v y 
/AKK/, Osmera' /Vítk./,Gut/latra/ loučit. Nicméně klíčovým mužem .mezi
Vi.Bubník /Kr.Pole/, Danda /Zbroj./, Američany bude Trabert, jehož forma
Charouzd /ATK/ - Rejman /Atk/, Bar pro nedostatečnou přípravu zůstává otoň /Zbroj./, Sekyra /ATK/ - Blažek tazníkem. Jak jsme ho viděli loni, je
/Vítk./, Horský /ATK/, Fako /ATK/,
to tenista neomezených možností se
Hajšman /ČB/.
svou útočnou hrou, bohatým rejstříkem
Výsledky: Sparta-ATK 5:4, Chomu- úderů a takřka ideálním podáním. Nadě-,
tov-Kladno 9:0, Budějovice-Pardubice je obhájce poháru dostaly největší rá
10:2, Chomutov-ATK 5:1, Sparta-Cho- nu náhlým poklesem v Sedgmanově formě.
mutov 4:2, Budějovice-Tatra Smíchov Sedgman je zřejmě přehrán a na dvorci
14 :4,'Budě jovice-Šverma Jinonice 8:4 činí dojem, jako by měl tenisu právě
Zbroj.Brno-Budějovice 3:4, Karl.Vary tak dost. Přesto nelze přehlédnout
-Vítkovice 4:3 /mimo mistrovství/,
fakt, že tento vynikající tenista v
Plzeň-Karl.Vary 5 6 , Vítkovice-Ost- Davis Cupu ještě neselhal. Má-li pohár
rava-12:l, Bratislava-Žilina 10:0,
zůstat v Austrálii, Sedgman musí bez
ATK-Karl.Vary 7:4, Kr.Pole-Prostějov podmínečně vyhrát obě dvouhry. McGre10:2, Kr.Pole-Jinonice 12:3, Karl.
gor hraje vysloveně mizerně a zařaze
Vary-Holoubkov 12:4, Sparta-Kladno
ní Rose je nepravděpodobné * Naděje
12:0, Budějovice-Brno 14:3, Bratis- zdají se být vyrovnané. Mkos-li přecá
lava-Vítkovice 2:7.
jen tipovat, výsledek 3:2 pro Austrá
Mezinárodní hockey: Švýcarskolii
zdá se ještě tak nejpravděpodobV» . V A
nejsi.
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Je velkým štěstím exilu,
že komunisté o něm nešiři
jen pravdu.
Neperiodická "'příloha HLASU DOMOVA
Odlišnost měřítek na kola
boraci s nacisty a- komunisty
spočívá nej častěji v tom, v.
Místo vánoční povídky
kterém-případě jde o kolabo
A P O K E I F . E X I L O V Ý 1','
raci vlastni.
ö=Ö
= Ö=Ö-=Q'=P=ÖdÖ'=Ö'=:Ö=Ö=Ö= Ö-Ö:?Ö=Ö ,Ke.
.Demokracie je systém, po
kterém vždycky ještě může
Zrovna té noci ,kdy nad -'každým domem,které
přijít něco horšího.
mu stojí za to říkat domovpsvítila velká vla
Exulantův stesk spočívá
satá hvězda,sešli se na opuštěné křižovatce
často v ilusi,že by byl do
čtyři pocestní.Já vím,že tuhle historku jste
ma skutečně tim,čim věří,že
už kolikrát slyšeli,ale počkejte,tohle nebyli
byl,
jen obyčejní trhani nebo krajánkové,co se p--:
Svět se pravděpodobně .mů
jich při té dnešní depresi tluč'e: po- světě. A
že nadít vice od porážky
tak, proto žě stejně neměli kam jít, s-i-sedli
komunismu,než od vitězstvi
na tom rozcestí a ubalili si cigaretu z Have
demokracie.
lo cku. Vlastně jen tři.Ten čtvrtý'pořád n ě j a k
Kolik exulantů odehraje v
okouněl a přešlapoval. Ti, co si sedli ,.si samo
exilu ně jakou roli teprve
sebou začli vyměňovat názory
po návratu domů!
"Dovolte,pánové,"povídá'ten prv n í ,-"-abych
Jako spojencům Západu nám
se
představil.
Jsem Johannes doktor Fau s t ,a
stále ještě' zbývá naděje,že
jistě
jste
už
o mně slyšeli.To víte,osoba ve
se Východ dopusti' nějaké ořejně
činná,tak
že se o mně nic pěkného nepo
s-udové chyby.
vídá.Ale
já
vám
řeknu,dneska
už je to stejně
Exulant je schopen psát
jedno,že
já
jsem
to
vždycky
myslil
dobře.Sa
dobře o jiném .exulantu n a 
mozřejmě
,
hrát
si
s
čertem
se
nevyplácí,
to
dej výš ve formě nekrologu.
jsem
věděl.Kouknete
se,ale
ono
to
pořád
vy
Demokracie má proti dik
cházelo
přesně
podle
toho
mého
systému,jedno
tatuře tu výhodu,že umož
kolečko zapadalo do druhého.Na mou duši,vy
ňuje diktátorské aspirace
cházelo to. A pak moje pohnutky,pánové.Pama
vice lidem.
tujete
krisijCo stálo všude nezaměstnaných,
Naši demokrati:lidé,kte
a
na
Štědrý
večer nebylo v noclehárnách k
ří jsou přesvědčeni,že jed
hnutí.Mohl
jsem
se na to jenom tak koukat ?
nají a mysli demokraticky,
Když
přišel
soudruh
Mefisto a' začal o tom ka
i když dělaji pravý opak.
meni
mudrců,tak
jsem
si řekl :"Mefisto sera,
J s m e -mali,proto že jsme m a 
Mefisto
tam,něco
se
musí
stát."Pánové, už
lý národ,nebo spiš naopak ?
to
všechno
skoro
fungovalo,jen
ně jaká ta for
Kdyby si exulanti počínali
mulka
chyběla.A
teď
m
i
,
prosím
v
á s ,vysvětlete,
před Únorem tak,jak dnes se
proč
tu
sedím
na
rozcestí
k
Wangarattě,a
taky
domnívají,že si počínali,ne
nezaměstnaný
?"
byli bychom nyni v exilu.
Někteří zvolili svobodu ze
"To se nás moc ptáte,pane doktore,"povídá
zásady,někteří z nezbytí,
ten druhý."Já mám za sebou podobné trpké ži
někteří z optimismu a něk
votní zkušenosti.Měl■jsem dřív koně i zbroj
teří z nedopatření,
noše a taky jsem to:myslil dobře.Jsem totiž
■Demokracie? Ovšem!Ale kde
don Quijote de la Mancha,.a tohle jsou první
k ní vzít demokraty?
vánoce,co se potloukám jako swagman.Asi se
do dnešní doby h e hodím.Pánové,já totiž prin
R .VIach:VERŠE IRO NIKOHO
r cipielně zachovávám ideály./Pokrač.na s t r .12/

A P O K R Y F

E X I L O V Ý

/pokračování/'

Snad je to chyba.Rosinantu mi n e 
jménem ostatních.
vzali na loď a Sancho Panzu deporto
čtvrtý zrospačitěl ještě víc."Když
vali už loni skrz pokus loupežné' vraž už jste se tak představovali,tak aby
dy, Tak jsem vytáhl do boje proti
ste věděli,já j s er Aliasver ,potulný
krutosti,nemravnosti a lži ve jménu
vagánt,a jak jsem' vás. poslouchal, ne 
lásky,mravnosti a pravdy, a pak jsem
zlobte se,ale. já si k vám nesednu.
v Ambergu skoro neudělal screening.
Ono mi to-nedá, já- se pořád jenom m u 
Důvod k úprku,říkali.Kždyž jsem se
sím toulat oLidi o mně říká jí, že.-to
zeptal,co to má'být,krčili rameny a
je kletba nebo. trest „Sríad, já jsem si
ptali se,jestli jsem doma nenechal
to sám ze začátku nedovedl pořádně
ž.enu, jestli nemám příbuzné v Americe
vysvětlit„Ale jedno vám řeknu.S vámi
a jestli nehodlám pašovat papírky.Je to ještě nerií tak hrozné,ačkoli sedí
likož jsem nenechal,nemel a nehodlal,
te na Štědrý večer na pusté křižovat
smilovali se po druhém odvolání do
ce, a nevíte.,ka m jít „Možná,že budete
Ženevy, ale- do osobních papírů mi po mít vždycky prázdné kapsy,ale aspoň'
znamenali,že- jsem částečně slabomysl se snažíte dovědět,proč a jak jste
ný. ä teď jsem v Austrálii."
se sem dostali.Řeknu vám,že daleko
■PÉcie, "povídá ten třetí,"politika
horší je to" s tím,kdo už nikdy v ži
votě na žádnou křižovatku nedojde,
nikdy nezajímala.Mně zajímaly ženské,
neboř jsem don Juan. Tenor i o. Screening a kdo se už vůbec na nic neptá.' Vy
si tu teči. seďte -a vyptávejte se jeden
jsem udělal hladce,to víte,jak to v
druhého, co -máte dělat. Já myslím, • že
Control Centrech chodilo,a na první
vánoc© jsem si už jel do Garnische;.
na to každý musí přijít sám.Já se
Kdepak j sou ty časy IAle v í t e ,pánové,
toulám,Třebavprošoupu ještě hodně pá
já vím,že -se mnou něco není v pořádku. rů b o t ,ale at .Možná ,'že zat ím, co j ste
Já si někdy připadám jako pojízdné vy si ,t.u lámali hlavy tím, co .bylo ,m o ž n á ,
že zrovna vylezla-někde pod obzorem
dání Freuda.Cp já se už naběhal po .
takováhle vlas atice. A to mi. promiň
doktorech! Jeden říká,že to je orga
nická srdeční vada,druhý,že to je po te,o* to já nechci přijít.Protože pod
bouřená štítná žláza.Abych vám pověděl jednou-takovou vlasaticí,at je třeba
jak chce mrňavá,,je moje vánoční země,
pravdu,tak já tu jsem k vůli švagrově
jednoho poslance,která mě udala ha po kterou hledám.Ať si tu sedí a vzdychá,
licii k vůli neteři ministra veřejných -kdo ma na to žaludek.Vánoční zemí,
kde vánoce jsou vánoce,najde jenom
prací.Prosím vás,dneska už není doba
na souboje,a tak jsem tady.Ted mě řek ten, kdo ji hledá,: a ne schůze bez
radných vagabundů na křižovatce,kde
něte, co^tu mi tři na tomhle rozcestí
dávají dingové dobrou noc.*'
máme o Štědrém večeru dělat ?!;
"Jak to,my tři?" polekal se Johanne; 3
A to je rozpačitý kone.c vánoční
doktor Faust."Přeci tady byl s námi
povídky.
ještě někdo? Copak,pane kolego,že si
ani nesednete?""
AKCII DĚDA MRÁZ.
Teprve ;teď si vzpomněli na čtvrtého
pocestného,rytíř de la Mancha honem
"Akce vánočního stromku republiky,
dělá místo zrovna pod ukažovatelem
spojená
s akcí .Děda Mráz/sovětská'ná
cesty,a don Juan nabízí poloprázdný
hražka za SV-,'Mikuláše a, Ježíška-p,ř./
Havelock.
bude letos ve znamení nového obsahu a
"Děkuji mockrát,děkuji",trochu roz
pojetí radostných slavností dětí a
pačitě. bere tabák čtvrtý."Cigaretu,to
mládeže.Většinu pořádaných besed a
ano,ale- sedat si nebudu,ono by to ne
zábav navštíví Děda Mráz.Ministerstvo
stálo zato."
informací vypisuje soutěž pro dě t i ,
"A co jako dneska,na Štědrý večer,
která má zvýšit zájem o Dědu Mráze."
kampak pospícháte?"zájímá se don Juan
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Naši redaktoři Jim a I.Los si navzájem položili několik otázek o ože =
J h®/ých problémech dnešního světa a slíbili si, že na ně odpoví přímo a

=

=

bez vytáček, tak jak jim velí jejich svědomí, socialistické /yun/ ros- =

=

pcktivo j křestansko demokratické. Oba ale representují jen sebe a -mlu- =

=

ví jen za sebe. ■

š

Demokracii. Československou de

Parlamentní demokracii. Věřím si
ce, že následkem toho, co křestanství
mokracii. V exilu nejlépe vidíme, že
nazývá dědičným hříchem, je lidská
ani jeden z vládních systémů nelze
beze zbytku a beztrestně přeroubovat přirozenost náchylná ke zlu, ale vě
řím také, že člověk natolik zůstal
k nám. Demokracii, ve které se nebudu
stvořením k obrazu Božímu, že má-li
třást ani před svým bossem, ani před
spravedlivou svobodu volby, volí dob
obecním pastuchou.
ro, pravdu a krásu - Boha,
§Z_§22iái£í..2i22ilZ®5íiJ2£ál2J22 Eí;áci_?
Komunisté vždy těžili z alterna
tivy: svoboda nebo chleba. To je m a 
tení pojmu. Abych byl svoboden, musí
být splněna první podmínka; abych m o 
hl slušně žít. Být svoboden znamená
cítit se svoboden jak duševně, tak
fysicky. Komunismus dává právo /po
vinnost/ otrocké práce. Socialistic
ké plánování by mělo zajistit každému
občanu právo na práci, kterou je
schopen zastávat.

Člověk má právo na existenci, důs
tojnou Božího stvoření. Te ovšem v zá
jmu společnosti i toho kterého občana,
aby si na živobytí vydělal prací. N e 
ní -li to ale v kterémkoliv zvláštním
případě na jakkoliv dlouhou i krátkou
dobu možné, musí se společnost o po 
stiženého postarat zdarma. To j e oby
čejná láska k bližnímu.

3/_ §22^í2S2 _P oénikání _a_ znárodnění_ ?
Zeptejte se Američanů. V tomto
oboru je ještě příliš mnoho nevyříze
ných účtů /náhrada za znárodněný cizí
kapitál, otázka eventuelních repara
cí, otázka celkové úhrady/. Tím, že
byl prof.Macek pověřen přípravou re
konstrukce, bylo' pravděpodobně řečeno
to nejrozhodnější; v hospodaření se
už nevrátíme k první republice. Urči
tě však bude obnoveno malé a střední
podnikání.

Právo j i a majetek a na podnikání'
patří k nezadatelným právům člověka.
Ideálem m á vbýt, aby ho každý'mohl v y 
užít. Křestanské pojetí společnosti
ukládá ale ale zároveň podnikáteli,aby měl na zřeteli obecné blaho. Nedbáli ho, musí stát zakročit .opatřeními
kontrolními, omezovacími, v krajních
přípa-dech i zestátněním. Stát. má také
právo - někdy i povinnost - sám podni
kat ,

4/ Kolektivní_odpovědnosti_Slováci_i_Sudetští_Nšmci_?
Otázka kolektivní odpovědnosti a
viny je omyl. Necítím se kolektivně
odpověden zav38 procent voličů, kte
ří volili KSÖ. Necítil^by ch se vinen
ani za 90 procent voličů« Sudetští
Němci se neprovinili jako kolektiv,'
ale drtivá většina se provinila jako
Jednotlivci proti státu, jehož ob
čany byli po dvacet let. Přejí-li si
Slováci samostatnost,, nelze jim upí
rat právo sebeurčení. Takové rozhod
nutí mělo by však být vykonáno řádně
zvoleným sněmem v demokratických vo
lbách /nikoli frakcemi separatistů v
zahraničí/. Pokud však lze dnes sou
dit, celkový vývoj nespěj;e-k-tříště
ní stávajících státních celků na atomické díly,- ale spíše k tvoření vět
ších federativních jednotek.

Cítí-li se Slováci národem, jsou
jím,a nají nezadatelná práva národům
příslušející, počítaje v to i právo
na sebeurčení. Pokládám ale za bez
podmínečně nutné, aby se o své budou
cnosti směl rozhodnout jen slovenský
lid sám, až bude k tomuyiít příleži
tost. Do té doby platí Českosloven
ská republika jako poslední zákonná
realita. - Při odsunu Sudetských- Ně m 
ců se užilo nemravného principu kole
ktivní odpovědnosti. Myslím ale, že
ještě nikdy .se praktický výsledek na
tolik nekryl s výsledkem, jakého by
se dosáhlo individuálním postupem,
-Sudetští -Němci, kteří se -natolik cítí
občany ČSR. že"se po vyhnání komunis
tů stále budou chtít vrátit, najdou
v rámci příští evropské spolupráce
jistě příležitost k přesídlení k nám
.a v pravý čas -i k získání občanství.

5/^Preventivní válka proti_Soyětskému_syazu_?
Preventivní válka je ospravedlně
S preventivní válkou proti SSSR
souhlasím především proto, že by n e 
na, k d y k o l i ’je nebezpečí z prodlení.
Tohle snad vystihl nejlépe Masaryk,
byla ani preventivní ani válkou. By
la by policejním -zákrokem Spojených
když napsal, že v moderní době není
útočníkem ten, kdo vystřelí první,
národů proti členskému státu, který
ale ten, kdo systematicky vytváří o- nesčíslněkrát porušil mezinárodní úvzduší, v němž ké střelbě dojde„Kolik nluvy, podmanil si jiné národy a
krve a kolik utrpení by bylo ušetřeno ,systematicky potlačuje lidská práva
kdyby se byl vyskytl někdo ,kdo> by měl svých občanů. Takový zákrok je povin
ností Spojených národů.
J.Los
dost odvahy napadnout Hitlera!
Jun
L_l_S_T_.E_č _S_K__ K T _ E _ R _ Ý ___N_E_D_ 0 _Š_E_L
Zase to zavonělo z dálky
jak vzácné jižní ovoce.
Lísteček malý, bez obálky.
To je to: veselé vánoce!
Jak rok se skulí po roco,
lidé se pořád bojí války,
chtěliby zalézt na hambalky.
To je to: veselé vánoce!
Léta jak voda v potoce
bublají svoje tiché d u m y /
na nehlasné a tenké struny.
To je to: veselé vánoce!
Yždyt ještě hříva divé brůny
rozseje jako hrůzné ruriy
smrt, zoufalství a n e m o co.
To je to: veselé vánoce!

Jednou se někdo nesmi' dát!
0 míru šakal kD.okoce,,,
Co si to chceme namlouvat?
To je to: veselé vánoce!
Tánoco přes ostnatý drát!
A pro mámu a pro otce ■
se musíš dávat zapírat,
To je to: veselé vánoce!
Zraje až skoro k nepřezrání
to vzácné jižní ovoce.
Koledy, betlém, sáňkování.
To jo to: veselé vánoce!
Junius ■
-

o

-
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so strictly enforced that the Rev,
IHartley even got strong remorses aA few weeks ago, the western $
;bout his participation in seeking
press all but missed a very im- x
I to defeat the referendum to ban the
portant anniversary. But the oc- !xCommunist Party iň Austrália.
casion being the anniversary of x
But of course,. 51 this seemed a
the Russian November .Revolution, x
■ joke to Mr. Poliansky” (chairman of
Communist papers worked with a
j xthe Soviet of Affairs of thé Relitrue stakhanovist vigour to rnake x
:gious Cult) to whom the Rev.Hartley
up the deficiency.
ixconfessed, and he wasted no time
Ito put him right. "’Every church man
XXXXXX X X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I- every priest and preacher does in
i fact také part iň political activiTheir Melbourne weekly THE GUAR ity” , conceded Mr.Poliansky. So, as
DIAN printed two pages füll of fea:long as the Rev. Hartley obedienttures that psssess very much cf the
ly takes part in what the Communists
magical speli - and unreality - of
ídraft him for, he may rest assured
the Arabian Nights.
■that he is defending the true Pax .
iCommunista.
But for Stalin's and
Streets with ashtrays
iSLarkey's sake, let him beware of
I” initiating” anything. His spontalinder the headline !,The Buil
Ineous enthousiasm might throw him
dings of the New'Communist Era" Mr.
i off one of the many curves of the
John Walker, A.R.A.I.A., M.T.C.P.I.
jParty-line - a n d oifit of his secreA., pays for his trip to Moscow
Itary-i o b , too.
with following opilectionner-items
It is a pity that this wellof absurd propaganda: 51 Oné c f ’the
jmeant warning oomes probably too
most strikiíig features of the city
;late. In the samé article, in ef(= Moscow) is its cleanliness. The
ifects, the Rev.Hartley quotes a
streets are washed down daily and
Sletter from the Moscow Baptists
one does not drop cigareties or bus
: claiming proudly that " each year
tickets on.the pavement but uses
I
the number of our churches grow.”
the cast aluminium ashtrays all ai
Now,
this i s a very dangerous prolong the. footpaths'. !
Ipaganda stuff. If it were true, it
Mr. -'W-álkér deals only indirect; only could mean - for the Communist
ly with the material well-being of
jréader of THE GUARDIAN - that the
Soviet citizens but nevertheless,
i Soviet systém is infested with the
we learŕf from him that there is no
i samé vices as the Capitalist one shortage o f water: *1 . . .Moscow t^day
jproducing the weeds of religion,
use.s more water-per resident than
jwhich is for every true marxist a
any other city in Európe.”
: superstructure of an evil economic
j and social order, based on exploi■u v■ .1
Gosh! The y ev en grow
Itation.
The. Rev. Frank Hartley, whose
Emancipation won
second f or first R), j ob is with the I

I

socretariat of the,-Áustralian Peace
Council, w'rites ab’out religious
freedom in USSR. It "is pictured to
be ideal. The, only exception forbids churches s’to initiate any political moves” . This is allegedly

Perhaps the most colourfull
ifairy tale is told by Mrs,Doris Mc
'"! Rae, ”a former headmistress of a
Ilarge Melbourne girls' school.”Miss
iMc Rae asserts that in USSR "women

HLAS DOFOY.
háve won emancipation” and ”are
free to choose the occupation they
desire” . - ”w e found women competently carrying out Jobs reserved in
Austrália for men only.” - Yes,Miss
Mc R a e , there is probably only one
'3 0 b Soviet women are not free to
choose: that of a housewife. Miss
Mc Rae admits this, too, although
rather indirectly: ”Married women
and single are freed from domestic
drudgery” and, although ” g man s
wages alone are sufficient to live
. on” Soviet women r e t u m to work eveh after the birth of their babies, taking only twice daily an
hour off and'going to the creche
io feed them.
In Miss Mc Ra.e's opinion, homes
are ”generally” cheerful places in
the Soviet Union. ’
Ä The cupboards
are;.:-stocked with baked dishes and
preseryed foods as well as wines
•and be-pT'j vdiich aleng vith the
good f u r a i ture "and China, radlo 'and
tAevis ion Sets; , showed, :how well
off ^oviét people are today.” - ”
”Food deliveries are made on telephene Orders” . -

______
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Little Fly,
Thy summer's play
My thoughtless hand
Has brushed away.
Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?

A
A

'I A

For I dance
'
And drink and sing,
Till some blind hand
Shall brush my wing.
If thought is life
And strenght and breath,
And the want
Of thought is death,

f

Then am I
A happy fly
Alf ,1 live
Or if I die.
|

'

T h e__S i c k __ R o s e
A straight a n swer p l ease
Miss Mc pae, would you be so
kind as to be a little more speci
fic about this point and teil us in a very rough percentage - how
many Soviet workers' households
possess a telephone ? And where did
you see those television sets ? But
teil the truth4this time, please even here in Austrália,, there are
people who' knöw.
J.L.

ITS

. 0 rose,thou art sick.
The invisible worm
That flies in the night
In the howling storm,
Has found out thy bed
Of crimson 3 o y ,
And his dark secret love
Does thy life destroy.

ÖFFICIAL NEWS DELAY

After a full month delay the Mini
War time measures háve now been
stry of- State Security has released
réintroduced ih some districts in
Cžeeho Slovakia .'Each house will há  a report that a State Security guard
ve now a so-calleí "house register" patrolling in the night on November
5 sighted three perSons marching in
to record all persons. living there
and also tempbrapy'“visitors.The book westerly direction,They are alleged
will be deposiťed v/ith: the owner or to open fire,and the police replied,
caretaker of the house,Every person The three unknown persons were shot
who s t a y s overnight‘on their premi- ldead.lt was alleged they havě been
sent by the US
Intelligence,
FCI
ses mi^stibe entered.
FCI

P r a g u e

P u r g e

T r i a l s

THE K R E M L I H 's DILEMMAS HOW TO BE PROSEMITIC AND STILL BÜRGE JEWS?
A Commentary By Benjamin E. West
Eleven men were Hanged in Prague last fortnight.
Just 13 days-from
November 20 to December 3rd- were need-ed to "try", sentence and kill them
for a fantastic collection of contradictory crimes - "trotskyism, Titoism, Zionism and bourgeois nationalism", To anyone familiär with Pree
World justice in its months of elaboráte Hearings, appeäls and indivi
dual safeguards which accompahy any trials, the deadly speed of the
Prague proceedings speaks for itself.
And to the Eree World, it is al
so obvious that the overriding purpose of the trial was to find a new
scapegoat- International Jewry"- for the accumulating sins and mistakes
of the Soviet xlictatorship.
And it is the Jews,againsfc
But this main goal, which is ess- thought.
entially a propaganda one, is a sym whom Zionism is being ušed as a crufe
bol for a deeper policy - systematic cloak for primitive anti-Semitism.
antisemitism to eliminate ,Jews from
Demands of Pietätorship:
all high places in the Soviet Empire.
Eirst_Pri°rity 1 _Second_Priority
"Outside" :Ties
All ties to the outside world are
Eor years, the Soviets have been thus being cut off because dictatorquietly removihg Jews- from positions ship must be a closed, regressive,
Its policies
in the Government and Diplomatie Sernationalistic systém.
vice.
Veteran diplomats like Maxim are based on fear, hence on the ab
Litvinov and Ivan Maisky were exam- solute control of every element withSuch a policy is forples.
In the World Scholarship and in the state.
ced by the imperative internal dem
Arts, many Jews were swept away in
the Postwar cultural purge directed ands of dictatorships. It is an unavoidable "first priority".
by Andrei Zhdanov, in which they
But a very important "second"
were held up to public scorn as "
rootless cosmopolitans" . This c-amp- priority is to attempt to maintain,
aign also reflected in the Satellit es outside the Iron Gurtain, the Soviet
duting the past few years, has fin myth that its systém is free, open
progressive and international.
On
al ly erupted into the open in CSR,
where the Soviet masters have final, this hinges the support of the comly publicly declared that being a
munist party members, fellow travel-r
lers, and deluded wishful thinkers
Jew is a crime-,
The. elimination of national greups throughout the world.
with "outside ties" - and most of alL
This poses a most serious dilemma
how to exthe Jews- is merely a part of a great for the Soviet leaders:
sweeping process of crushing all and plain, to an intelligent audience in
any groups which could possibly have the Eree World, the bloody repressloyalties to anything other than to ión that goes on behind the curtain?
the Soviet State.
One by one, they
In other words, how to be twohave been destroyed:
first the po- faced?
Obviously this problém is
litical figures like Beneš in CSR
inherently impossible, but the K r e m 
and Nagy in Hungary. ' Then the reli- lin i s f ó r e e d to try as best as it
gious leaders with their- ties to
can.
Rome or other Eree World ohurches.
Prague, Vienna, Rome, etc.
Then the intellectuals hoping vainfy
to cling to principles of free
The results are
(c o n t 'd.pge.18)

THE

KRE M L I N 1s

DILEMMA

inated against Jews and were natu{ral
ly attracted to a political move-'
(Conťd. from page 17) weird lndeed. ment that promised a new and.more
equitable society.
Eor example, the Prague radlo came
Once in power, however, they did
out on Nov.25th with this amazing
not prove to be good "yes men" for
statement:
"Our party is a consistent Inter a movement tnat advanced at the ex
pense of their own countries.
Ima
nationalist party and as such it is
ginative, restless, often internat
always opposed to anti-Semitisrn.
Similarly, it must destroy Zionism.
ional in their Outlook, they did
Our party has always realized. that
not always fit comfortably into the
.anti-Semitism is hostile to the w o r  rigid tyranny of the communist appa
king vlass and that it is low and
apparatus.
Accordingly, they are
now being destroyed by the fiower
unworthy of human dignity." The Vienna communist newspaper
they helped to create."
"Volksstimme" reported on Dec.4th,
The truth, as stated here and in
that travellers arriving in Vienna
other newspapers throughout the
from Czechoslovakia emphatically dery world is well known.
So the major
current assertions that the Prague
dilemma remains for Soviet policy
trial has unleashed a wave of antiand propaganda.
How to hide the
Semitism, causing many Jews to comfact that the Kremlin is murdering
:uit sulcid e .
its own most zealous supporters?
The communist organ "Unita" of
Alfred Rosenberg, Hitler's arch■Rome devoted a long front page artpriest
of anti-Semitism, received
iele.to an elaboráte denial of antihis early training in Russia. But
Semitism in the Prague trial.
even if Rosenberg, father of the
_Eew_York_Daily_Worker_and
science Of race hatred, were alive
to-day, he coulu not solve this
New York Times
dilemma.
The New York communist Daily Wor- great Soviet
___________
WAN/USIS
ker was more cautious.
Realizing.
rhat any attempt to explain away
ANOTHER ONE FADES A W A Y
facts would^be absurd, the Work.,r
mostly followed the policy of not
Two days after the end of the
reporting the trial.
Its report on
Prague trial the news came from
the execution was buried on page 6
of an eight-page páper.
The commun Prague that "President Gottwald has
ist Daily Worker of London carefully relieved of his duties the Minister
of Foreign Trade, Dr.A.Gregor, nomavoiďed any discussion of the antiinating his deputy, R.Dvorak, as
Semitism issue for days.
In c o n ^ r a s t t o the futile contri- his successor".
It is pointed out by many eorrevings of Soviet propaganda is the
spondents, "that among the most
eläquent 3 tatement by James Reston
compromised is the Minister for For-r
last week in the New York Times:
v

"Many Jewe playod an important part
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eig» Trade, Dr.iLGregor"» ffee par

in the comanmiet partie» of Czecho ty Conference cailed for Pec*16 by
slovakia, Hungary, Poland and Rumsnia Gottwald immediately after his return from Moscow,is expected to
in the period between the two world
bring some surprise changes in the
w os. Like the intellectuals w h o .
ÍGovernment.
s.rrounded Lenin, they were in pro:est against societies that discrim,FCI
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ECI Ed» , London.

Tiie ľfollowing threat -Has been addressed to Gottwald's still secret eno~
nies in a RUDE PRAVO' leading articles "The language of t h e c o u r t pronouncament shó-ws clearlý how we talk and how we shall talk to and deal with all
the main enemies of our.people and of our p e o p l e ’s demperatic order,
This is the only way for as to deal with those who dare to lay their
criminal hands on the interesys of our statě."
The article goes on as followss
"There is no doubt as regards.the
fight for socialism in our country and the fight against d a s s enemies,
that by detecting and punishing Slánský\s centre of conspirators we háve
achieved a great new triumph.
After the victorious Eebruary (1948 Ed.)
when we smashed the Benes agency of western imperialisté in the midst of
our country, the present liquidation of the leadership of the TrotskyistZionist conspiracy centre is a further important Victory, for it has destroyed a second and even more dangerous imperialist agency in the midst
of our Communist Party".
The trial disclosed again .and
alleged to háve been caused by. the
again that the figures for thie "Pive
economic conspirators runs into 100
xear Pian" were wrongly calculated
billřon crowns (about £ S t g .7 20,000.Od)
and the output targets seldom reached
i
Until the beginning of the trial t h e ; n Třinec and Ostrava áre some of
olan was khov/A throughout the country the steelworks in which high furnaces were rebuilt, but the new ones,
as GOTTWALD's PITE' YEAR PLAN.
The
figures of the pian were always pre- acco.rding to the court accusation,
pared by Soviet experts in relation having the same cápacity as the old.
It .was. not mentioned, however, that
to Soviet, delivery demands, They
the
furnaces had to be rebuilt,since
were pas.sed on to Ludvik. !Prejka
it
was
necessary to adjust them to(executed Ed„),- who with the help of
the
inferior
quality of the Soviet
of the Institute for Planning and
iron
oreswhich
replaced the Swedish
the various ministries was responsores
formerly
u
s
e d ? and that the new
ible for their execution.
furnaces
needed
less
labour and less
In the 200,000" words which compcoal
for
the
same
output,
in other
rise the minutes of the trial as
words,
that
they
made
possible
Sov- !
published in RUDE PRAVO, one cannot
iet
exploitation
of
Czechoslovakia.
:
find a single true statement as to
It
was
often
mentioned
during
the
the office held be Ludvik Prejka. Asi
trial that the conspirators' excuse
soon as what RUDE PRAVO calls "the
for
alleged Sabotage of Soviet injust sentence" was p assed and Prejka;
terests
w a s s "Socialism in Czecho
was doomed to hang, Gottwald was
slovakia
will go its own way".
But
praised for having detected and
this expression was first coined by
sňashea the plot- but the plot was
going on all the time under his very^ President Gottwald himself and it
nose, for Ludvik Prejka was his p e r - :is recorded in many interviews reported in the West before Eebruary
sonal economic adviser, officially
Chief of the Economic Séction of the. 1 9 4 8 0
P r e s i d e n t 's Office!
May happiness brighten your
Addressing Party functionaries in
CHRISTMAS AND REMAIN WITH YOU
the steelworks town of TŘINEC,Josef
THROUGHOÜT THE NEW YEAR
Tesla,- Secretary of the CP Central
The Editor.
Committee disclosed,that the damage

1

DOPISY ČTENÁŘI? - LEITERS TO THE EDITOR

Dne 6.prosince byl při automobilovém.neštěstí’
zabit otec a živitel dvou dětí/2 a 4 roky/,p.
Svat. P t á č e k . Je to tím větši tragedie
pro mladou ovdovělou matku,poněvadž před měsí
cem pochovala svou nejmladší dcerušku.Ocitla
s-e nyní zcela bez prostředku a to právě v do
bě,kdy jiní rodiče připravují svým dětem ra
dostné vánoční překvapení. Prosím Y á s ,nepře
hlédněte 'tuto zprávu.Uvědomté si,že je ve V a 
ší moci přinést aspoň trochu vánoční radosti
do srdcí dvou sirotků a vdovy.- Adresa: .Mrs.X.
Ptáčková, Breadalbane St»,Block 92,West M o olap,
via G-eelong,Vic »
J.H. ,.Footscray

LISTÁRNA
mmmmmmmmmm
A,W.^PerthiDíky za z p r /
Báseň I-.Jel. jsme již otisk
li dřivé.--Saper ,Caři.:
Dík,žatím ale nelze použ.
--J.N.jBeaconsf.:Yiz.str.
11/HD.--0.H.,Harb.:Snad
pozdě ji,ozvete se.— A.Š.,
St.KildaiNení to původní.
--J.N. ,Nth.G-len. íDíky zavýstř. Prosíme ale uvádět
na nich datum a název čas.
--P.Y.,Pt.Kel.:Dík za adr.

Posíláte-li předplatné
M O N E T ’ORDERem,zašlete nám
Nemohu odolati Vaším článkem probuzené touze,pro ústřižek z pošty.Bez něj
jevit své pocity,jakožto neučeného obyčejného DP„ zde pošta poukaz nevydáVidina soudruha Slánského a kamarádů na konci proa ani nesdělí,že nějaký
došel.
Red.
vazu vyvolala u mne téměř barbarskou slast a doda
goooooooooooooooooooOooo
la mi,člověku velmi nemocnému,větší chut k životu,
dodala mi důvěru,že se dočkám dne,kdy budou viseti 8y ŠEM SPOLUPRACOVNÍKOM
všichni - od Gottwalda až po největšího běžce svě8
ČTENÁŘŮM
ta.
J.S.jMascot
gl OSTATNÍM -KRAJANOM
_L

„L _1 1 I L _! i

Jí i i

J_ J

_L J. i.

_L

_L.-i

L ~L JL _L -X. A

1 i L

J_

.1 _1_

J

I J_

_1_

Je takových asi málo,ale já opravdu lituji,že byl ^
upřímně přejeme
Slánský pověšen.On,snad jen on,mohl dát na příklad
8 RADOSTNÉ 'VÁNOCE
vysvětlení k jedné honičce bezprostředně po růioro8 A ÚSPĚŠNÝ ROK 1953
vém puči.Vůbec asi věděl o mnohém,co se vařilo v o
komunistické kuchyni, a co se teď svět nikdy nedooProsíne současně všechzví .
ony přátele za prominutí
E.K.,Paddington
že jednotlivá blahopřá
Byl jsem jen chvílivna sjezdu a jen jako host.Pře
ní n i k o m u 'nezasíláme,
ce mne to ale opravňuje k poznámce,že jste brali v
referátu nemístné ohledy.Chová-li se někdo nedeno-oRedakce HLASU DOMOVA
8
kratičký a dokonce i klukovsky,máte takové výteč- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niky plně jmenovat.
J.K. ,Sydney
UPOZORNĚNÍ
Bída dnešní doby je i v tom,že říkáme jen jakofrázi :P0K0J LIDEM DOBRÉ VŮLE!' P.-S', ,Melbourne
= Cs.r-epresentační podnik
= CABARET P E T R A
L O M A
=St.Moritz Cafe,
Esplanade
=ST„KILDA,VIC.-Tele;: --r. A Crr
=

SENSAČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM:

fMezin.konik RED M O O R E / K i m s I
=vue G o n p ./,subreta BABS LIcKII
=N0N,čs.konc.mistr K,Zoubek a
=K tanci hraje býv-.pianista K
=Bě horníka, MILAN KYTN.AR s orch
■SNÍŽENE CENY PRO ÖS.HOSTY
/nimo soboty a svátky/

První číslo příštího roč
níku -Hlasu domova vyjde
:=v pondělí 12.1.1953.

Podávání veške =Ve dnech 27.-31.12.1952
rých informací, =se v redakci neúřaduje
ověřování ,pře
klady, cest .dokl.
Dárek,na který se celý
rok nezapomíná:EŘEDPL.HD
E.P. R 0 L A N
př í s .tlumočník
51 Grenfell St.
Bývalý pražský zubní lék|ř
A.D.C.Buildings»
Telefon C 4948
dr.M.Jankovič bydlí nyní=
Poštovní adresa: na adrese-: .16 Park Streeg,
Bon 851, G.P.O.,
South Melbourne
ADELAIDE. S.'A.

é
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ľiíe ľíollowing threat-häs been addressed to Gottwald's still secret ene--ies in _a RUDE PRAVO leading articles "The language.of t ho court pronoumosshows clearly how we talk and how we shall talk to and deal' with all
q-f m a i n :enemies of our.people and of our people's d ono c rat i c ordert
-■his is the only way for us to deal with those who dare. to lay their '
criminal hands on the interesys of our state."
The article goes on as followss
"There is no doubt as regards the
fight for socialism in our country and the fight against d a s s enemies,
trat by detecting and punishing Slansky \ s centre of conspirators we háve
achieved a great new triumph.
After the victorious Eebruary (1948 Ed.)
when we smashed the Benes agency of western imperialists in the midst of
our country, the present liquidation of the leadership of the Trotskyistfionist conspir'acy centre is a further important Victory, for it has-destroyed a second and even more dangerous imperialist agency in the midst
of our Communist Party".
The trial disclosed again and
alleged to háve been caused by. the
again that the figures for the "Eive
economic conspirators runs into 100
Paar Plan" were wrongly calculated
billron crowns (about £ S t g .720,000.000
and the output targets seldom reachad,
Until the beginnlng of the trial' the In Třinec and Ostrava áre some of
plan was khowh throughout the country the stee.lv/orks in which high furnaces w o re rebuilt, bat the new ones,
as GOTTWALD's PIVE YEAR PLAN.
The
figures of the plan were always pre- acco.rding to the court accusation,
pared by Soviet experts in relation having the same cápacity as the old.
It .was. not mentioned, however, that
to Soviet, delivery demands.
They
the
furnaces had to be rebuilt,since
v/ere passed on-to Ludvik 'Frejka
it
was
necessary to a d just them to
(executed E d . ), who with the help of
theinferior
quality of the Soviet
of the Institute for Planning and
iron
ores
which
replaced the Swedish
ohe various ministries was responsores
formerly
ušed,
and that the new
ible for their execution.
furnaces
needed
less
labour and less
In the 200,000'' words which compcoal
for
the
same
output,
in other
rise the minutes of the trial as
words,
that
they
made
possible
So v 
published in RUDE PRAVO, one cannot
iet
exploitation
of
Czechoslovakia.
:
find a single true statement as to
It
was
often
mentioned
during
the
the .Office held be Ludvik Erejka. Astrial that the conspirators' excuse
soon as what RUDE PRAVO calls "the
for
alleged Sabotage of Soviet injust sentence" was passed and Prejka;
terests
w a s ; "Socialism in Czecho
was doomed to hang, Gottwald was
slovakia
will go its own way".
But :
praised for having detected and
this
expression
was
first
coined
by
smashed the plot- but the plot was
President
Gottwald
himself
and
it
going on all the time under his veryl
nose, for Ludvik Erejka was his per-; is recordeď in many interviewe reported in the West before Pebruary
sonal economic adviser, officially
Chief of the Economic Section of the: 1948
P r e s i d e n t ’s Office!
May happiness brighten your
Addressing Party functionaries in
CHRISTMAS AND REMAIN WITH Y0U
the steelworks town of TŘINEC,Josef
THROUGHOUT THE NEW YEAR
Tesla* Secretary of the CP Central
The Editor.
Committee disclosed. that the damage
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^PŘEJl VŠEM SVÍM ZÁKAZNÍKOM A PŘÁTELOM ÔS.PODNIKATELÉ.
Těší se, že Vám budou moci posloužit
i v příštím roce tak dobře, jako kdysi doma
Sn§NVbS.Eis,nábytek,opravy,přestav- MELBOURNE:Čs.knihkupectví, The INLIBby-vše .ze dřeva,21 Robertson Place, rum BOOKSELLERS,1027 Dandenong Road,
Watsons Bay,tel.FU 2486,FU 1693
East Malvern,Vic.
American Fur Co.,Rodný & Gautsch,3«p. H.Gordian, 2 Panorama Ave.,Highett,
rozmnožování,překlady a j.
80 Market St.,Sydney, tel.MÁ 2184
Vlasta Elossmanová,dámská krejčová, Výroba uzenin LYON,Continental Smallgoods,1316 Malvern Rd.,Malvern,Vic.
48 Oceán View Rd. ,Harbord,NSW,
LYGON,Continental Smallgoods & ButInstalatérský závod Frant.Vrbata,
cher, 364 Lygon St., Carlton,Vic.
76 Womerah Ave.,Darlinghurst:,NSW.
Cigaretyjkuřácké potřeby L.A.Rokyta, Kontin.cukrárna Miloš Potůček, 341
St.Georges Rd,,Nth.Fitzroy, JW 3480
96 A Phillip St.,Sydney-City
Čs.cukrárna Sugar & Spice/maj.KoštáE.F.G.jEnglish & Foreign Bookshop,
lovi/,315 Toorak Rd.,Sth.Yarra,BJ4518
.28 Martin Place,Sydney-City
Restaurace BOHEMIA,J.Vaněk,11 Kings Lahůdkářský obchod M.Roznětínský,225
Barkly St.,Village Belle,St.Kilda,Vic.
Cross Rd.,Kings Cross,NSW
Pekařský závod J.L.?olák,705 GlenADELAIDE:Restaurace-kavárna PRAHA,
huntly Rd., Caulfield,Vic.
182 Hindley S t Adelaide, S.A.
Knihy,časopisy ÁRCADE NEWSAGENCY,J. ' Restaurace BOHEMIA,E.a 0.Honkyšovi,
Dostál,Adel.Areade,Rundle St.,Adel. 282 Rüssel St.,Melbourne-City
Restaurace KATHARINA,Z.a S.Benzlovi,
Odborná oprava obuvy BRAND'S SH01
SERVICE,16 Adelaide Aroade,Adelaide. proti-Luna Parku, St.Kilda
KATOOMBA: Milady's Cafe,Katoomba St. , Restaurace M0RAVIA,Pavlas & Musílek,
695 Elizabeth St.,Melbourne-City
Katoomba,NSW.
CANBERRA: Gloucester Restaurant/Pro- Restaurace PRAHA,B.Dvořáček, 258
Church St.jRichmond
tivínský a spol,/,Canberra,. ACT
GBELONG:Restaurace Jan Novák,87 Lit- Coffee Lounge-Landsdown, K.Maršíček,
26 Collins St.,Melbourne-City
tls Malop St.,Geelong,Vic.
MELBOURNE-:Bohumil--Schmidt,hodinář,“ Josef Nechvátal,závod krejčovský,
468 Bridge Rd.,Richmond, tel.JB3841
7 Hardv'-are St.,Melbourne-City
OPTOjThe Continental Optical Service, Emil Kožďál,závod krejčovský, 38
430 Bouřke St.,Melbourne-City
Creswick St.,Hawthorn,Vic.
Pívod kadeřnický H.Kopecká, 209 High Jiří Švec,český švec,384 A Smith St.,
St..So»Kjlo-o.a,vic.
Collingwood,Vic.
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INSTALATÉRSKÉ LICENSOVANÉ ÍRÁCE

odborně provádí
FRANTIŠEK'' V R B A T A
OOGQQQQQQQQQQQQOQQOQOO OOO

76 Womerah Ave„,
DARLINGHURST/SYDNEY/ ,NSW.

Dotazy na tel.č. BW 9153, FF 2120
Novostavby-adaptace-veskôré opravy
plynu-vodovodu-kanalis ace-odvětrání
zavádění teplé vody/všeclíiiy systemy/opravy střech-žlabů-okapových rour
Dlouholeté zkušenosti
/ z vlastního závodu v Praze
ODBORNÉ PORADY,ZDARMA
ZLOBÍ
OČI?
7

A

S

Potřebujete b r ý l e l
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý z á v o d
i! 0 P I 0 "
430 Bourke S t .,Melbourne-City
Telefon MCJ 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13
Mluvíme česky i jslovensky
OPRAVU VŠECH DRUHY HODIN
spolehlivě provede
bývalý pražsky hodinář
s dvouletou praxi ve Švýcarech
'■ BOHUMIL S- C H M I D T
7 Hardware S t .,Melbourne-City
j /ulička z Bourke St-, ,mezí Elizabeth
St.& Queen St,./
. Telefon MU 1046

Veškeré kancelářské práce-zavádění
a vedení účetních knih-daňová přiznání-korespondenci-překlady-intervence na úřadech.provedou za Vás
B H R" K A & T 0 M A N
Box No.449 C ,G .P ,0. MELBOURNE, VIC ,
Telefon č. WA 3840/večer/
ČESKÉ K N I H Y ,
romány-beletrie-hudebninyumšlecké knihy-slovníky učebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G.-Engiish & Foreign Bookshop
28 Martin Place,Sydney,NSW.
nebo
A.M.P.,Lane off Edward St.,
BrisbanejQLD.
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
J.P. B R E N .T
advokát a poradce ve všech právních
záležitostech /mluví také německy/,
přestěhoval svojikancelář.Nová adr.:
I .P .BRENT & STEPHENS Solicitors
3 7 5 Gollins St./G.posch./,MELBOURNE
Telefon:MU 2741
PRAVÉ AMERICKÉ MON T GOMERÁKY
/nepromokavé s vložkou/
zhotovuje dle míry
JOSEF N E C H V Á T A L
pražsko - vídeňský krejčí
468 Bridge R d . ,RICHM0ND,Melbourne
POZOR! Nové číslo tel.: JB 3841
Nejnovější americké a kont in.- styly

PRÁVĚ DOŠLO několik elektr.švýc.strojků na' opravy nylonových a hedvábných
punčoch.Bezkonkurenční cena £ £5/-.Adr. :REMA,23 Nicholas St.,Ashburton,Vic.
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Františka Havlíčka,Jiřího Fialu,Bodu Havlína/Nusla/,Josefa
Dyrynka/Křešice/,Jaroslava Č©lichovského,Václava Rapla,Vladimíra Bláhu/ze
Stránky/,Jaroslava Po.spíšila a Josefa Gabriela.-~Zjistíme-li adresy hledaných
oznámíme jim, kdo se na ně dotazuje. Tazatelům přímo tyto adresy nesdělujene.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
4 Er in St..,Richmond,E.l,Vic . Telefon JA 3380/po úřed .hodinách/. -Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-,jednotlivě sh 1/5.

