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Kominforma a co-dál ?
V tomto čísle
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na straně 9

iálo sti n a pražském hradě/kam se ny
co ~ O ~Ti a jednání z ústředí u Praš
Lid1 tím dramatic tě jší .Formál
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li.v3úředního výboru KSČ,lže v
LČÍt za laciný,a jak laciný,
-- j Vzpomeneme-li na pohřeb ne
ubráníme se srovnání:Komin _
tni pohřeb,Kominfořme Ro
tora je ten vtip:: nebožtík
vůbec jisto,jestli ještě;
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Toto slovo bylo vynale
z e n o pro exulanty.Být "vyHcorenen" znamena nro něko3io,že měl dříve prosperu
j í c í závod nebo výhodné
šnísto,které teď ú z nemá.
fPro jiného to znamená, že
Ihikde nemůže najít klid
isvě knihovny nebo svůj sto
H e k v kavárně.Připusťme,
=že v tomto smyslu jsme ořpravdu všichni nějak 'Vy
kořeněni" .Většina z nás
osoby v klíčových posi- itomu čelí tím,že si najde
Lecenstvi cích/Viliam Široký,kte jpro své provisorium něco,
i mnoho
rého nahradí v minister 5luč ještě stojí žít.Někte:rnu z ro- stvu zahraničí poslanec sří ale ne.
iřirovná- KSČ Václav David/,a to,
Někdy bych si přál,abych
!né Komin že jsou v něm tři gene byl psychiatrem.Od konce
0 Svalin
rálové. To dává důraz
listopadu do konce ledna
stahovat řadě "mírových"ofensiv
jsme musili zaznamaa at dvě
:luce,n e - a kongřesů.Je tím j e n '
sebevraždy a dva pokusy o
io jedno- podepřeno tolikrát opa sebevraždu.Nechce se mi vy
lárcáních kované tvrzení, že všech počítávat,kolik jich už by
;k:Ignazio ny nabídky sovětského
lo předtím.Nemůžeme bohu
pke god
míru jednou skončí stře žel pomoci mrtvým.Nemůže
— í se te- lbou. Pet let trvalo,než me dokonce pomoci ani těm,
1 rozpadá obyvatelstvo ČSR prošlo kteří ještě tak daleko ne 
Lení di
komunistickou školou n e  došli a které ještě lze
ria už po návisti a branné výcho zachránit.Žurnalista nemů
rve, že
vy .Teď nastává druhé
že ukazovat prstem na du
příklady jednání:totální mobiliševně choré,kteří mezi nám a sti
i sace.Je jasné,co má při ni chodí.Je jich hodně,od
relitech/. jít ve třetím.
!schizofreniků a lidí,sti
ro nového
Je ještě jeden důvod, ližených stihomamem,až po ty,
m o výboru* 'proč bylo zřízeno čs„
likteří už /pokr.na str.2/
to, ze politbyro. Zařazení
čs.
jen průmyslového potenciálu i;Published by Frant. Váňa,
isi
do soukolí/pokr.str.6/
IJ4 Erin S t . ,R ichmond ,E.1 ,Vicb
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přestoupili Irány Mental'
Asylu, Jsme tu organisováni
v mnoha organisacíoh,a vše
chny máji své sociální refe
ráty.Přál hych si,abych mohl
sledovat jejich výkazy o so
ciální práci mezi exulanty
na valných hromadách,abych
mohl říci,kdo a jak z nich
se dívá okolo sebe.Jenomže
tohle je slabá výmluva. Ne
šťastní a choří se obyčejně
nenlásí u bratra sociálního
referenta .Ovšem, že. maj í č s .
organi sace povinnost starat
se o tyto případy.Samozřej
mě jže jejich povinností
je
spolupracovat se zdravotní
mi a sociálními úřady země,
V níž žijeme.
Je však možné,že hlavní
chyba je •jinde, chyba v tom,
že příliš mnoho z nás
je
"vykořeněno".Možná,že by
trh o zabráněno mnohé tra
gédii,, kdybychom si všich
ni občas připomínali,že se
bevrazi a duševně choří ne
jsou neoddělitelnou částí
našeho života v exilu, že
naše lhostejnosti a drobné,
všední cynismy vraždí spo
lehlivě jako koncentrační
tábory tam,kde nervy těch,
kteří už prožili příliš
mnoho, by mohly být vyhoje
ny malou laskavostí a slo
vem.
Casto zdůrazňujeme, že
válka ještě nepřestala, že
j.srne ve válce .Musím připo
menout ,že každý slušný yo~»
ják ss stará o raněné,ač v
studené,at v horké válce,

"Taková svoloč "byli ti,kdož z londýnského
,
rozhlasu během'druhé světové'války hnali naše
lidi na smrt.»„Jednoho sychravého večera mne
p.Kocman vyhledal a oznámil,že dostal m í s t o u
gen.de' Gaulla a že jede v jeho službách do Am e r i k y ,, aŘekl jsem mu’iPotřeboval bych nutně
doručit-, dopis .jednomu .Maďaru ve Washingtone >
ale musel, bys t e .mu jej doručit osobně.” t*»i
Smluvili jsme si schůzku na druhý den před Hy
de Park-hotelem.Napsal jsem téhož večera dopis
adresovaný na Bela Itojok,což psáno pozpátku
znamenalo' kojoti, 54 C-omeril S t W a s h i n g t o n , D G .
.54 bylo za Rakouska číslo malé loterie pro L i 
nec a-GomerilSt. znamená ulice bláznů.V listě
jsem pak nap su l :"Gangsteři!V í m ,že tady žijete
ze lži a provokace .Doručitel,...lhal zrovna taky
jako vy lžete Angličanům,když si vymýšlíte
zprávy z GSR, Jenomže'přišel na nepravého.S pro
jevem nejhlubšího opovržení Vladimír Ležák-Borin, V.Dopis.-psaný anglicky jsem zalepil,kopii
s průvodním dopisem poslal ráno doporučeně .Herbertu Mořrisonovi,britskému tajemníku vnitra
a v 1 hodinu šel na schůzku s p.Koemanem...Pan
Kocman již promenoval před Hyde park hotelem.
Já vesel do protějšího Lyon's Corner Housu a
pozoroval ,ho. z okna.Za půl hodiny jsem usoudil,
že- již pořádně vy chladl,omlouvaje se za zpoždě
ni
.Při,rozchodu jsem si od něho vypůjčil pět
funtů,abych také měl.peníze od Beneše za všech1 nu tu n á m a h u .n
"ZA SVOBODU",orgán Oeské národní skupiny v Syd■ k r á t c e z Au s t r á l i e

odjezdem, že přistěhova
— Po sabotáziach na
niekolkých anglických, le cká politika je pro
obchodných lodiach,ako Austrálii nezbytností,
a že někteří Novoaustrai na leteckých materkých lodích Warrior a lané udělali pro Austrá
Triumphjpodnikla aust lii více,než mnozí sta
ralská vláda daleko-- rousedlíci «
siahlé opatrenia. 'proti --Zahraničně obchodná
možnému sabotovaniuvo bilancia sa zlepšila po
vojenských prí stavech ■Menziesových exportních
.iun.
.a na vojenských lodiact i. opatreniach natolko,
i— Sir Douglas Copland, že z pasíva £ S16mil.
Listopad 1952:Polais o sebe
;nový australský vysla- štípla na £ 155mil. ak
vraždu skokem z okna/Syd./
/m/
|nec v Kanadě,řekl před tíva.
Prosinec 1952:Sebevražda obešením /Z.Riedl,HD 26/11/
Leden 195-3: Ne dokonaná sebevražda utonutím v Adelaide. - Sebevražedný skok
ze 7'3poschodí pracovního úřadu, v Melbourne, obšt:dr„Josef Roth
"i

,

i

HLAS -DOMOVA

9.2.1953
R I S I

K O

H R Y

- o J-E-D-N-í-M— d -E-C-H-E-M

o o o o q o o o o o o U o Ooooooo

3 politikou je to jako s kartami.Nemůžete
■vyhrát bez r i sika. Stejného názoru je patrně
nová republikánská 'administrativa^ v USA, jak
vomu nasvědčuje její první větší rozhodnutí
- odvolání sedmé americké flotily-,jež dosud
isolovala Formosu od ostatní činy.loto .ame
rické rozhodnutí dává nepřímo čínským nacionalistům na Formose volnou ruku k nájezdům
'na území Rudé Cíny.Američané jsou si ovšem
vědomi toho,že Gankajškova armáda v dnešním
stavu.nemůže být nikomu příliš nebezpečná,
ale doufají,že ták přece jenom budou vázány
■řásti komunistických sil,které by jinak mohILy být použity jinde/Korea/.

Expresident Truman prohlá
sil, že nevěří',že by SSSR mel
'atomovou pumu.Ale předseda nu
merické .komise pro atomovou
energii G-.Dean tvrdí,že v So
větech explodovala atomová
bomba v roce 1949 a další dvě
na podzim roku 1951.
Anglie odmítla znovu výzvu
Francie k přímé účasti v evrop
ské armádě.Jako důvod uvedla
závazky k^britskému impériu,
ale přislíbila těsnou spolu
práci.

Téměř .současně s touto akcí dva přední
President Eisenhower ohlá
členové kongresu předpovídají námořní bloká
sil
zrušení státní kontroly
du Číny,a gen.Bradley prohlašuje,že taková
cen a m e z d ,
■
:'ý
I lokáda by značně zlepšila korejskou situaci
y a k odvolání sedmé flotily,tak očekávaná blo
Britský ministr zahraničí
káda jsou zcela v linii předvolebních projeví Eden vyslovil obavu,že odvolá
gen.Eisenhower a,v nichž sliboval americkému ní sedmé americké flotily z
voličstvu,- že se vynasnaží,aby válka v Korejj čínských moří vyvolá nepřízni
-co nejdříve skončila, Ovšem žádné nepřímé o- vý ohlas v některých asijských
státech,zvláště v Indii.
patření nevyřeší přímo krisi v Koreji.,
SSSR buduje rozsáhlé základ'
Část amerického tisku žádá jasné stanoven:
ny řiditelných střel na zcela
politických cílů USA: 1^/obnoveni jednotné
ne komunistické Koreje až k řece Jalu,_2./vo vylidněné prostoře, na baltic
jenské akce: takového rozsahu, jež by způsobi- kém pobřeží.
_y komunistům škody politicky neúnosné.K do
Čs,.,maďař ské a rumunské
sažení těchto cílů politických je pak prý
stanice zesílily rušení vysí
třeba splniti tyto cíle vojenské:1 ./zničit
lání z Israele-i všech židov
nyně j ší komunisti ckou armádu v pol i ,bez ohle ských programů západních roz
ďu na americké ztráty./Je lhostejno,ztratí-.
hlasu.
: 7"'
,_i Američané 100.000 mužů za měsíc nebo 100 Od června 1950 dostala Již
tisíc za dva roky/. 2 ,/Vyšle-li Mao-tce-tumo
va Čína novou armádu na. Koreu,budou americké ní Korea od Spojených národů
jednotky držet obrannou'linii na nejužší čás 600 m i l .dolarů na obnovu a
ti poloostrova /90 mil/,zátím^co severnější -výstavbu. Spojené státy z t o 
části budou'hájeny armádou Jižní Koreje. Za. h o poskytly $ 574,298.127.-americkou linií by ležely dvě třetiny Koreje
Plánovatelé jednotné Evropy
se čtyřmi pětinami obyvatelstva a nynějším
pracují nyní na ústavě Spojené
hlavním severokorejským městem Pjongjangem. Evropy.Směrnice vytyčili v m i 
Soudobý vývo^' americké zahraniční politi
ky odpovídá zatím přesně programu'gbnerálci
Eisenhowera.I ve své první řeči v kongresu
ř e k l :"loučili jsme se,že svobodný svět nemů
že* do nekonečna zůstat ve ztrnulém napětí,
ponechávaje útočníku volbu času,místa a pro
středků k tomu,aby nás 'co nejvíce1 zranil za
cenu co nejmensíeh ztrát pro sebe."
-n-

nul ýchndnech zástupci šesti
národů:Bsl-gie,Francie,Itálie,
Něme c k o ;Lucemburk a Holandsko.
Dokument má být hotov., do 10.
března- t .r .
Vrchní velitel amer.armády
na Kořejijgen.VanFleetjbude
pensionován.Nástúpce g .Taylor.
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OLYMPIJSKÝ
KOCOURKOV
0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 = 0
Na začátku^ byly- Showgrounds/t,j ,
stadionu započala.Veliký projekt se
výstaviště Královské zemědělské spo- nezadržitelně-, řítil k svému dokonče
lečnosti/a potom tři roky nic.Ten za ní.
čátek byl v roce 1949,když nic^zlého
Jenomže mezi tím se ve Victorii
netušící Mezinárodní olympijský výbor změnila vláda,a dědečkové v e 'správě
přiklepl městu Melbourne pořádání 0- M C G se začali drbat za ušima,že by
lympiády 1956 a schválil předložený
snad jejich'stadionu nebylo tak do*
návrh na zřízení olympijského stadio cela zdrávo,kdyby byl v Melbourne le
nu na místě výše jmenovaném.
pší a větší stadion než ten jejich.
Méně schopní pořadatelé by patrně' Ministerský předseda Mictorie,sám je
popadli motyky a hajdy kopat základy. den z pánů MCG,zahřímal rozkaz ^ ’Za
Ne tak'věhlasní melbourneští organi stavit práci,ne jsou peníze
sátoři,řídící Se příslovím:Dvakrát
Zůstalo tedy při těch dvou děráci
měř,jednou ,řež.Měření zabralo právě
a jako první olympijská soutěž začí
asi tři roky,když najednou někdo po ná ^přetahování lanem.Ale ti,co říka
vídá ířlZlte co,mládenci,už jsme t o .v ý  jí, že je na jakoukoli změnu pozdě,a
staviště měřili dost dlouho,co abychom rfcáhnou směrem těch dvou děr v Garítozačali měřit Em Sí £í,mně se zdá,že
n u ,jsoú na tom jako dědek s řepou :
by to bylo lacinější,a už mě to stej jtáimou,táhnou,vytáhnout nemohou.Na
ně nudí měřit pořád jedno a totéž.”
druhé straně provazu visí těžké váhy,
K tomu je třeba říci,že E m Sí Ží je
pánové politikové z MCG.Bude se tedy
.stadion,slátaný asi z pěti naprosto
měřit zase několik let MCG.
různých a nesourodých tribun,který
Všechno by pokračovalo šřastně dápojme asi 80.000'diváků a o němž se
le,nebýt popudlivých a netrpělivých
zde skromně říká?že je to jeďen z nej- •lidí,mezi něž na neštěstí patří jaikýsi pan Brundage,předseda Mezinárod
krásnějších stadionů na světě.
I dotázána byla správa příslušné-■ ního olympijského výboru.pan Brundaho stadionu,co by tomu jako řekla.Projge nesportovně prohlásil,že jestli se
gresivní stařečkové,jimž se zde říká |s tím"přetahováním co nevidět nepře- i
nM0G Trustees” ,se zděšeně pokřižovali (stane,že "by snad pořádání Olympiády 1
a odmítli.sborově s odůvodněním, že- ne? imohlo být přiřčeno jinému .městu,a
lze,aby velehra,zvaná kriket,utrpěla měl při tom urážlivé poznámky o m o 
stech 'a telefonních centrálách v M e l 
příkoří pro pochybný a bezvýznamný
podnikjjako jsou olympijské hry./Kon bourne, Byl ovšem poučen význačným au^|
stralským politikem,že do pořádání 0~l
tinentální definice kriketu:Podivná
hra^při níž jeden z do kruhu rozesta lymjiády nikomu,mimo Australanů,nic
vených,bíle oděných borců pokročilého není.A právem,protože co je vlastně
předsedovi Mezinárodního olympijského
věku tu a tam hodí tvrdým míčkem po
jiném otci rodiny, třímá jícím kus dře výboru do Olympiády.
Pan Brundage' je ale neústupný a
va, kvedlačky na vyvarování prádla zví
nechce to'uznat.A tak se celá Austrá
cl/.
Rozhodnuto tedy,že se stadion bude lie hrozí,co prý "by to bylo za ostu
stavět v Cár1tonu,což sice bude draž du, kdyby Melbourne b Olympiádu přišle
ší n e ž vMGG,ale lacinějšíma vůbec v ý  Ale není to tak zlé,Nějaka ostuda již
hodnější než Showgrounds,V příjemném byla a.nějaká jistě ještě bude,ale
měření uběhl další rbk,stavitel pově jsou větší ostudy než ztracená Olym
piád! :nepovedená Olympiáda na pří <řen stavbou stadionu.
klad,
K.W,
Anastojte! Jednoho krásného dne
Poznámka rSdakcejNaše stanoviska?
objevila se v denním tisku fotografie
dvou děr pro kůly na oplocení s honos Samb zřejmě MCGrMelbotirne Cricket Gro
und,Máme to za rohem.
ným oznámením, že stavba olympijského
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Podle zákona .o nové, organisaci- tělovýchovy a sportu, jak jej uveřejnila
pražská vláda,byl; vlastně vykopán hrob Tělocvičné jednotě Sokol. Sokol se
dopustil mnoha prohřešků: "Politicko-výchovná.práce mezi sportovci,cvičíteli a trenéry, v duchu proletářského internacionalismu je .v .Sokole na nízkém
stupni";. Sokol mimo to "chrání kapitalistické pojetí sportu" a zanedbává
"boj za mír a budovatelské úsilí". V dnešní Československé republice může.
Sokol podle nového zákona působit jen tam,kde "není školy,ani stanic© SNB,
ani průmyslového závodu".Znamená to likvidaci Sokola suchou cestou: Sokol
má právo’ se organisovat jen tam, kde se nemůže organisačne udržet /na malých
vesnicích a samotách/.
.C
. DVĚ ÚŘEDNÍ VYHLÁŠKY

SABOTÁŽ KULAKU

První vyhláška byla schválena vlá
Čtyři-z pěti obviněných rolníků v
dou na návrh ministra, F.Kraj číře a
Radotíně byli odsouzeni ke 4 měsícům
~oýká se nových opatření na vázaném
vězení, protože "’se sabotážnlm úmys
trhu.Těmito opatřeními zamýšlí vláda
lem spotřebovali více elektrického
postupně přejít od vázaného a volného . proudu.,než jim bylo úředně přiděleno?
trhu k zavedení jednotn-ého trhu volPátý,jehož vyšší spotřeba-činila cel
ůško .Nejvýznačnější částí této vyhláš- ke m 40 Kwh, byl odsouzen na 4 týdny a
m y je pasáž, jež mluví o zrušení veške k pokutě 100-0 Kčs.
.
. RIG
rých naturálních, požitků zaměstnanců.
ČISTKY POKRAČUJÍ
Odůvodňuje -se .to t a k t o : "Poněvadž již '
na 30.000 zaměstnanců potravinářského
Za další oběti čistek v Praze, jsou
průmyslu-se zřeklo v roce 1952 dobro označováni bývalý šéf' zpravodajského
volně naturálních požitků,, dala-’vláda
oddělení čs.rozhlasu Jiří Hronek
souhlas, ke zrušení naturálních požit- - i/Langstein/ a dnešní předseda Ústřed
ků v celém potravinářském, oboru, aby
ní rady odborů,před tím ministr těž
nebyli ve výhodě zaměstnáno i-,kteří se kého průmyslu,Gustav Kliment.Od pod
dosud naturálních požitků nevzdali."
zimu 1952 .se Hronek neúčastnil "mí
rových"
kongresů a nebyl ani břehem'
Druhá vyhláška upravuje výdej líst
"mírové"
delegace ve Vídni.Hronek
ků- na potraviny a šatenek pro některé
byl
dříve
také předsedou Mezinárodní
specifické kategorie občanů.Podle t é 
organisace
novinářů /10J,která byla
to nové úpravy nedostanou ani lístky
ovládána
kominformou/.
Dvoudennímu
na potraviny ani šatenky:soukromí pod
zasedání
ÚRO
v
Praze
byl
přítomen
ůikatelé./i bez pomocníku/..vesničtí bo
předseda
vlády
A.Zápotocký.Gustav
'háči á členové jejich rodin,i když ti
to jsou zaměstnání ve veřejném sekto Kliment byl "nemocen" a zastupoval
ru,. dále-zbytky kapitalistických vrs^- ho'poslanec V.Daubner.Hlavní referát
teVjjako na př.bývalí továrníci,veIko měl generální tajemník ÚRO J.Koláři
FCI
obchodnici,akcionáři ,pensionovaní vy 
DALŠÍ
ČLENOVĚ
ZEMĚDĚLSKÉ
AKADEMIE
socí "byrokraté a p o d ..Zemědělcům - s
výměrou půdy nad jeden hektar - a pří
Předsedou byl zvolen prof.dr,Ant.
slušní kom jejich domácností,pokud jsou Klečka,místopředsedy d r .I .Brauner' a
zaměstnáni ve veřejném sektoru, budou ing.J.Foltýn,sekretářem ing,V.Rybávydávány jen lístky s dávkami pro zá ček.Dopisujícími členy byli jmenová
vodní jídelny /500 g masa,150 g tuků,
ni :i n g .A ,Andert,d r .E.Baudyš,S .Brabec,
50'0 g hrubé, 1000 g hladké mouky a looo i n g .J .Bólienka,d r .A.Hrubé š ,d r .L.Hruš
g chleba, tedy ani mléko,ani máslo,
ka, dr, V. Jelínek, J.Kabrhel, dr .Káš ,dr.
ani vejce/.Lístky na vejce dostanou
K o s i l ,dr.Kotátko,dr.Krblich,dr.Kroujen děti a mladiství do 13 let.
5.
lík, ing.Květori,ing.Macháček a další.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
mmimmmimmmmmmminffir^
Pokračování se str. 1
Při ministerstvu výkupu se^ zřizují
jakostní inspekce zemědělských a mlýn
sovětského zbrojení přineslo sa
ských;, výr olků. a krmiv.— Konference Č s , mozřejmě snížení životní úrovně dr
obránců míru zvolila předsedkyní A.Ho tivé většiny občanů.Byli nalezeni
dinovou-Spurnou ,'místopředsedkyní O.Fu sabotéři,kteří to zavinili.Slánský,
číkovou a další 102 členy výboru.Mezi Frejka a spol. Byli popraveni.
nimi jsou:cestovatelé ing.Hanzelka a
To ovšem nevysvětlí,proč nedojde
Zikmund,mjr.Emil Zátcpek,prof.T.Skupa v dohledné době ke zlepšení.Sovětské
a krasobruslařka Dagmar Lerchová.— ■požadavky,položené.tentokrát neomale
Ve věku 80 let zemřel bývalý syndik
ně a bez jarmarečního pokřiku o so
Svazu čs,novinářů Jiří Pichl.— Ministr větské pšenici v Čiernej pri Čope,nu
vnitra jmenoval nového.náměstka primá tí Gottwalda,aby■sáhl k prostředkům
tora hl.města Prahy J.Turnovského.-drsnějším^než jaké "Jsou únosné/i v
Náměstek ministra školství A.Zajíc a lidové demokracii/ pro funkci ^.presi
předseda odboru ministerstva zahranič denta republiky a předsedy KSČ.Gott e n
ních věcí dr.M.Brož podepsali plán čs. waldovské direktorium má zachovat de
rumunské kulturní spolupráce.— Do Mos korum "tatíčka” Gottwalda tváří v
kvy přiletěla skupina čs.umělců:Smeta tvář dalším nemilosrdným Čistkám a
n o v o kvarteto,pianisté V.Řepkováva A.
pravděpodobné /a vždycky nepopulární '
Holeček,violoncelista M,Sádlo.--Čs.
nové reformě měny v souvislosti se. _
vláda schválila zřízení musea tělesné . zřízením jednotného t r h u . .
výchovy a sportu' v bývalém Tyršově do
Příští měsíce prozradí,jak rychle
mě .— Delegace čs.žen,vedená poslankyní bude. tato nová guberniální restaurace
R.Zahrádkovou,odletěla k třítýdennímu pokračovat v ostatních satelitech.
pobytu do SSSR.--Nový šéf diplomatické Podle její rychlosti a spádu dá se
mise Německé demokratické republiky,
pak přibližně usuzovat o datu, jež
splnomocněný velvyslanec-'B.Kcenen při- bude otázkou života nebo smrti nás
jel do Prahy/soudruh něm.komun.poslan všech: o datu s velikým D, ke které
ce Torglera,který byl souzen v "Lip
mu se připravuje D-DAY sovětské agre
ském procesu” pro zapálení Reichstagu, se .
vm
p.r./,— ČSR vyváží i při stávající zá
sobovací -krisi do SSSR vepřový a hově
NÁHODNÉ VřBORY SA NEOSVEDČUJÚ.
zí dobytek.Výběr provádí komise minis
terstva. zemědělství a ?isovětští odbor
Minister financií Kabeš sa pozasta
níc i ” .— A.Přecechtěl a S-.Princ byli
vil nad velmi neuspokojivým finančným
zadrženi francouzskými úřady jako spo ho sp o dár st vom nár.o dných vvýb or o v ,kt o lupracovníci čs.obchodního přidělence, rých příjmy zaostávajú daleko za prea francouzská vláda žádá také odvolání liminármy,co je dósledkom úplného nečs.vojenského atašé v Paříži mjr.Vimra záujmu příslušných ich funkcionárov.
Cs-.-vláda naproti tomu žádá odvolání
Minister Fierlinger si zase stažoval,
vojenského atašé francouzského vysla že národně výbory^ešte;stále "nežijú
nectví v Praze plk',Gastaldo, jehož dce politicky” .Zároveň naznačil ale,kde
ra byla .v listopadu zadržena a vyslý sú pravé příčiny hromadiacich sa nechána pražskou policií.Současně odepře dostatkov.Staří, riadne vycvičení a
lo ministerstvo vnitra prodloužení po skúsení zaměstnanci verejnej správy
bytu francouzským'spolupracovníkům ob boli násilné převedení do výroby a
chodního -atašé francouzského- vyslanec na takto uprázdněné miesta nastúpily
tví pp.Baillardovi .a Muonovi.--Skupina nové ani odborné,ani mravné výhovujúčínských umělců bude spolupracovat při ce robotnícke kádre.Neúspěchy admini
filmování zájezdu Armádního uměleckého strativy na všetkých úsekoch přehlti
souboru do Cíny.
C
ly priepast medzi ní a občianstvom.RIC
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Je tornu viac ako sedem rokov,co ho
Je omylem domnievať■sa?že-našim zá
reuvedená kniha holá vydaná v Spoje sadným problémem je konflikt medzi sú
ných štátoch,a hnea na to přeložená
kromým a plánovaným hospodářstvom,-ale
bo medzi ideálnym-a materialistickým
do váčšiny západních jazykov.
svetonáh^adom,Podlá Revesa sú t o v z t a
přešlý čas neubral nič na aktuál
hy nacionalizmu a imdustrializmu,ktonosti tohto diela,ktoré istý americký
ré třeba obviňoval ako hlavňýeh činíčasopis právem nazval "knihou storotelov mo děrných,světových katastrof čia” .Naopak,Světový vývin poukazujev
N-.cionalizmus,ktorý sa snaží o rozděeště důraznějším a neliehavejším spolenie světa na menšie a menšie štátne
scbom na Reversove tézy,ktoré hy sa
jednotky5a industrializmus,ktorý zas
ály. stal credom ludstva,
směruje na sjedhotenie kapitálu a
V úvode dokazuje autor obrazné,že
zdrojov surovin,
máme^p-feolemajské" poňatie n a !!koperniV epoch© feudálnéj bojoval jeden
■kánskyí? svět.To znamená,že každý ná~
baron proti druhému,až král-vyššie
■”od vie- *do svo jÍLOvegocentrického sta
autorita-im odňal suverenitu a leh
n o v i s k a ospravedlňoval s.Voju agresív>
podmaněním založil národnj? stát.V.tom
nu politiku voči -súsedom.Každý z nich
to čase bol svět eště nesmierny -a tá
•bol vedený- iba vlastným záujmóm a v
to obmedzená a centralizovaná autorit
nepřítomnosti vyššieho zákona,ktorý
vyhověla vtedajším požiadavkám.Potom
by usporiadal styky štátov tak ako
však nastala priemyselná revolúcia a
jednotlivcov,staly' sa opátovmé kolív hiekolko rokov přešla svetom 5alezie nevyhnutelnými,
kosahlajšia změna ako v minulých pá~
Reves je Sálej přesvědčený,že běž ti tisícročiach.
né systémy ako kapitalizmus,socializ
Medzinárodné^smlúvy a traktáty ne
mus a křesťanstvo sklamaly a ukázaly
můžou zabezpečil rnier- na trvalo,presa neschopnými vyriešil problémy 20.
to-že ohýba vyššia moo,ktorá by donú„storočia.
tila partnerov k poslušnosti.Reves
preto^konečne navrhuje svetovládu' ako
Klasický liberálný kapitalizmus
voýhého obchodu a rovnakých možností
jedinú a poslednú možnosl ^udstvu.My
pre všetkých sa premenil na sústavu
slí, že člověk je divým tvorom,ktorého
rustovymonopolovjktorě sa snažia o
iba siela vie zkrotit.To isté platí
'ksgemoníu a takto nielen zněmožňuju
pre š t á t y .a třeba proto vybudoval vyš
iniciativu drobného člověka,ale i
šiu právnu inštitúciu,ktorá by kontro
podmieňujú hospodářské a politické ka 1 ovala svět,a bola by jedinou suveretastrofy vzájemným superstvom na svě nou mocou.Nežiada právo medzi-,ale
nadnárodně. Ke 3. zákon vie udržoval potových trhoch.
riadok medzi jednotlivcami,donutí i
Socializmus na miesto slúbeného
zrušenia státu a sociálnej spravedli jednotlivé štáty k pokojnému s^olunažievaniu.Autor dalej verí,že sukromné
vosti vybudoval najmocnšjšie státně
i veřejné podnikanie by mohly žil bemonstrum,ktoré disponuje totálnymyspodla seba.Ak chceme zachránil našu cisobom ezistenciou občanov,odnímájúc
ím posledný zbytok individuálnej slo vilisáciu,musíme sa teda vzdal národnych štátov a utvořil svetovú. federábody a spravedlivosti.
ciuaAk sa tak stane smierlivóu cestou
Cirkev,po dvonh tisícročiach trva- týrá lepšie.Ináč i násilie z jednej
nia,nevedela zabránil vzniku moderné- strany zá takými© účelom by bolo'při
h o barbarstva,!ašizmu a bolševízmu.
jatelným.
H.S.
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.VÝKONNÝ VÝBOR RSČ VIPOČUL ZPRÁVU O
rokování V.Majera s Republikánskou
stranou v exile o spoluprácú s RSČ,
Jktorá
í keď neobsahovala konkrétné
V prvních létech, třetího čs.exilu by
.'stanovisko,predsa
bola..podkladom k .
li jsme odkázáni většinou na dobročin
rozhodnutiu
pre
dalšie
rokovanie,ktonost našich přátel ve světě,Tato kapi
ré
vykona'ju
V.Maj
e
r
,
dr
.A.Procházka
a
tola se pomalu uzavírá.IRO skončilo
_dr.J.Slavik.--Výbor
sa
usniesol
při
svou činnost a život uprchlíků, v němec
jat za -vedúceho úradníka Rady pre
kých táborech i jejich emigrace jsou
,;newyorskú
kancelářiu dr.Jozefa R.Novelmi ztíženy.'
..'Většina u p r c h - .
votného.
.'Čas
líků se ale již usazuje v USA,Austrá
lii a jinde.— Začíná kapitola druhá: "VALNÁ HROMADA ČS.NÁRODNÍHO SDRUŽENÍ
Cs.exil stojí na vlastních nohách.Ma- v Hobartu se konala 18.1.53 za účasti
terielní podpora méně štastných kraja' 15 členů.Po zprávě sjezdového referá
n u se stává morálním, problémem čs.exi tu, podaného br.V.Růžičkou, navrhl br
lu ,NemůžeMe se Stále obracet jako pro Maz ač , aby místní sdružení vystoupl]
sebníci na 'dobročinné instituce svobod'-z Ústředí.Návrh zvítězil poměrem 9 ku
ných národů-s-Čím dříve si to uvědomíme, ;5 hlasům.Předsedou místního sdružení
tím lé p e .pro n á s .
;byl zvolen br .Veselý,který ale funkci
Pomoci-potřebují nejen krajané v Ev  nepřijal,Byl proto zvolen br.Bůžek. ,
ropě -ale i zde v Austrálii.Vyskytlo se Další funkcionáři:místopř.Rada,jedn [
tu „/-z několik případů úmrtí živitelů Bulis/v nepřitomn"./,poklad .Dyrynková,
.rodin, kdy pozůstalí potřebovali okam kulturní a org.ref.Růžička,sport,r e f .
žitou pomoc.Byl tu případ krajana,kte Diakovský/v nepř,/
J.M.,Hobart
rý onemocněl nevyléčitelnou chorobou a
nemůže pracovat.Jiné rodině shořel dům iČESKÉ BOHOSLUŽBY PRO PROTESTANTY V
Melbourne se konají pravidelně kužra-.sním celý majetek.Podobná neštěstí
dý m ě s í c .Informace: Csl.protestant,
budou se i nadále opakovat.
21
Erin St., Richmond, Vic.
Vedeno touto úvahou zakládá Ústředí
ČDO v Austrálii a- na N.Z, zvláštní
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČS .NÁRODNÍHO
s o c i á l n í
fond.
'sdružení ve Victcrii -se bude konat
Tento' fond se zřizuje pod jménem:
:v patek 13.února 1953 o 7.hod,večerní
W E L F A R E 'FUND O F :THE ALLIANCE OF CZECHO-v Berkeley Hall,11 Princes St.j St.
SLOVAK DEMOCRATIC ORGANISATIONS OF AUS-Kilda.
CSNSV
TRALIA & NEW- ZEALAND u banky: •
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK L T D , C n r . c/na žádost organisací
Pitt & Hunter St., SYDNEY, NSW.
d/podle rozhodnutí výboru Ústředí,
|
půjde-li
o
podporu
neb
přípsěvky
k
Peněžité příspěvky mohou být zasílá
emigraci čs,uprchlíkům v Evropě.
ny přímo na banku a nebo na adresu p o 
kladníka Ústředí: L.Rokyta,96 Phillip
Prosím čscexulantskou veřejnost,aby
S t .,Sydney,NSW.
si uvědomila sílu svépomoci.Je nás tu
Fond se bude doplňovat l/z dobrovol víc než 10.000.Kdyby se na př.zavázal
ných příspěvků krajanů, 2/ z pravidel jen každý d e s á t ý ■přispívat! na Eond
shilling týdně,znamenalo by to
ných příspěvků RSČ, 3/z výtěžků p o d n i - ■.jeden
'
i
2.500
r o č n ě l.Představte si mohut
ků č s .organisací.
nost takové sociální akce.
Podpory se budou vyplácet:-.
Jsem si vědom toho,že na počátku
a/na žádost, jednotlivců,podanou pro
narazí
akce Sociálního fondu Ústředí
střednictvím místních organisací
na
hradbu
nedůvěřivosti,ale jsem rov
b/kde není čs.organisace na přímou žá
ně
ž
přesvědčen,že
skutky pomohou tuto
dost jednotlivců na adr,soč.r e f e r .
.hradbu
odstranit
a
že pak za ní n aj
Ústředí/M.Doležal,21 Robertson Place,
deme
dobré
a
šlechetné
srdce českého
Watsons Bay,NSW./
a slovenského člověka.

česko slovens Icý vysokoškolák Y.X.píše o francouzské cizinecké legii

Přejete si,abych vám něco napsal o těch třech letech ve francouzské
cizinecké'legii.Díváte se asi na to jako'na veliké dobrodružství.Věř
te, ž e n a tom nic zábavného nebylo a není.Co vlastně psát?
0 jízdě oceány?To znáte' z vlastní zkušenosti.0 krv.eprolévámí v Indočíně?To by vás znechutilo.0 krásách Zadní Indie?To snadsale za celou tu
dobu v Indočíně jsem vnímal pramálo z divoké krásy hor,džunglí a slepí,
neboí- musíte-li pochodovat obtíženi střelivem,zbraněmi',vodou a zásobou’
potravin,pochodovat do smrtelné un'avy,s hodinou odpočinku za den,nebo
1 bez ní,málo se ohlížíte po kráse *A když už >tak jen ve .strachu,kdy vám
z té romantické džungle hodí nějaký statečný nepřítel nůž do zad nebo
ustřelí hlavu.0 krásách žen se šikmýma oČima?Nevím,jak ty by vás zají
maly.A o tom, >o je legionář?Komu. dnes záleží na člověku a na tom, co
cítí?
Začalo to vlastně půl roku před tím.než jsem vstoupil do Ifegie.Myslím
to,co začalo ve mně uvnitř,Vlastní do
br odružství-chcete-li to tak nazývatto přišlo až později.
Moje zatrpklá nenávist už přešla
se mnou přes hranice.Před čtyřmi le
ty sebrali komunisté otce a odsoudili
lo pro”špionáž” .Táta”špion” !To b y l o '
směšné,ale na těch patnácti letech
která-dostal,nebylo docela nic i smí
chu. Ani na tom,.že to bylo příliš těž
ké pro kánu,aby to unesla a měla sí_lu
lít dál.
; ..
Krátce po jejím 'pohřbu j sem lítekl
do Německa,Ne proto,abych emigroval
a začal novou existenci v Americe ne-'
bo někde jinde,ani proto,abych dělal
spolky a rval se o funkce ve výborech,
sdruženích a radách,hle. slepý vztekem,
žíznivý po krvi těch,kdo zničili mou
rodinu a zničili stovky dalších..
Co\ jsem našel uf Nšmeckn?Však víte,:
co jsem mohl najít.Místo naší'armády
armádu šmelinářů a podvodníků,místo
boje proti komunistům boj uprchlíka
proti uprchlíku»'
Zbývala le^ie.V lednu 1949 jsem vstoupil .Po výcviku ve francii aJKaroku a no šestiměsíční nudné službě

v afrických posádkách jsem Odjel sé
svým bataliónem do Indočíny.To bylo,
.co jsem chtěl,že?Bojovat,žabíjet »
Kr.ev,-kxev, a.
... Viděl 'jsem jí dostoPadala tam m í 
sto deště,Kolik jsem jich zabil?Co
se ptáteoBýl jsem jedním z řezníků
na Jitkách,kde nikomu nezáleželo' na
tom,kolik životů stojí vítězství.
První velké překvapenígkteré mne
čekalo na fronte,bylo to,ze jsem si
nepřipadal jako hrdina.Nhopak-byl
jsem znechucen a zhnusen.Znechucen
po prvním boj i,znechucen po dalších,
znechucen pornyilením,kolik jich je
ště přijde v pěti letech mého kon
traktu.To, co jsem doufal,že najdu,
jsem noašeisvědomí,že jsem vykonal
svou povinnost0
Byl jsem zhnusen,jak člověk snhd
.nejvíc 'může být.,ale dnes nelituji.
Našel jsem něco jiného.Něco,có jfeem
ani nehledal,co jsem hni nechtěl,A
.o tom vám chci napsat 0
Náš batalión byl po příjezdu do'
’Indečiny poslán' do města Nha Trangft
Po několika dnech jsem' byl přeložen
‘s deseti jinými /pokr.na str,-10/
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I DO NOT WANT TO BELONG TO THAT GANG
nmnnrtnr.unHnrurfnnmnnnnr.nnnrrlrinnn'nrri r n r r
do Niuh Hoa,městečka,nebo lépe řečeno’
You will recall a remarkable dis
větší vesnicejobsazené pouze stovkou
legionářů,Nevím proč,snad proto,že
covery we nade when wo conquered Gerjsem nerozeznal zlomenou nohu od zá many-that there were actually no N a 
palu plic,byl ‘'jsem vybrán,abych se
zis there at all, just millions of5!destal lékařem” .Ještě s několika kama cent Germans” suffering terribly be
rády jsme dostali dvouměsíční výcvik, cause of the awful things they'd been
a. po něm jsme byli přiděleni do roz made to do by other people,You will
recall also that General Mac Arthur
troušených domorodých obcí.
Já byl přidělen do malé osady,asi found the sane thing in lapan-that
šedesát kilometrů od Eiuh Hoa,.Dostal the Japanese were gun-chewing deno jsem'dvě chaty,každou na čtyřech ků crats to a man,and only waiting the'
lech, jednu jako můj wigwam,druhou ja arrival of the Americans to show it.
ko nemocnici„Dostál jsem taky nějaké You will recall a general readiness
lékařské 'nástroje,což mi mnoho netek to welcome both the Germans and the
Japanese as good chaps who just went
lo, zásobu léků,dosti slušně,ačkoli
primitivně vybavenou ordinaci,několik off the rails for a bit,fellow clubposteli pro nemo cnici,zásobu potravin -members after all,
I do not' want to belong to that
a DDT na měsíc a domorodého' chlapce
gang either.
jako tlumočníka a asistenta.
Why the Western world should be
Ačkoli jsem začínal se strachem ,'
zapracoval jsem se za krátký čas tak, avid to swallow this particular brand
of eye-wash,no nan can say,For Naziže jsem s klidem spravoval zlámané
n o t
a nation of
nohy,léčil malárii a jiné tropické, ne • Germany w a s
moci,ošetřoval těhotné ženy a přivá honest dupes and simple soldiers:
děl děti na svět,Získal jsem příchyl they knew,all of them,exactly what
nost a důvěru těch prostých dětí' pří they wanted,and they were prepared to
rody a naučil jsem se jfe 'mít rád ^Ne g o .to any lenghts to get it,Until they
scházela mně civilisace,Jednou za mě Iwere boaton/when all colours change
over-night/they were total enthusiasts
sic raně naši přivezli zásobu léků .a.
potravin,a pak jsem byl ponechán své for world-domination,whole-hearted agents of a hideous tyranny which,if
mu osudů,který jsem. si neuměl vyna
not finally checked,would howe brought
chválit,
■
Druhá návštěva každého měsíce byli the curtain down on' human freedom, fór
Nviové,čistá indická'rasa někde s hra generations to' ©one.
nic Biamů'a Kambodže,kteří přicházeli
They sing sweetly enough.now/and
z hor mšíiit tygří kůže za sůl,nože a others sing for t h e n / :everything now
is lo v e ?and hands-across-thé-trenches.
všelicos.
Jednoho dne zastavili před mou chh •It' w a s ,an fact,all a frightful mista
tou.Velká skupina,všichni na slonech. ke. But twice in this century it has
Přinesli mi dovnitř krásného'malého
been a mistake:.twice these people
chlapce,rozpáleného horečkou,blouzní land no other,have engulfed the world
cího, zkrátka v hrozném stavu,Prohlédl jin misery and bloodshed,in pursuit of
jsem.ho a stanovil diagnošu:paludis- their dream of power,The mistake',of
mus.dřuh zimničmé horečky,,podobný m a  course,then as now,was in losihg'.We'
lárii.Po zběžném" ošetření zavolali TJ- forget this at our great' peril.....
viové tlumočníka,posadili se do kru-' The book includes also.,„a sigh,which
hu kolem.' mne a začali mi vyhrožovat, /the Germans/...apparently looked in
Bylo to c'clkom jednoduché:byl to syn' vain':a "decent respect for the defea
náčelníka. Vy léčím-li ho,budu odměněn. ted” ,A h , G e r n a if y !
Zemře-li,zemru*/Pokračování příště/
/From "U BOAT 977”by N.Monsarrat./ _
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The following appeal was recently issued by the Congress for Cultural
Freedom to the Secretary General of the United Nations, asking for
the establishment of a special UN Commission to investigate the cir
cumstances surrounding the recent Prague trials.
In its appeal, the
; Congress cites as precedent an investigation undertaken by ihe E c o 
nomic and Social Council into forced labour as an instrument of p o 
litical coercion and denial of fudamental rights.
Signatories included Francois M a u r i a c , James T.Farrell, Jean Gue^; henno, Salvador de Madariaga, Gabriel Marcel, Pierre Monatte, John
Dos Passos, Denis de Rougemont, Bertrand Russell, Ignazio Silone,
, Upton Sinclair, Julian Huxley, Stephen Spender, Thierry Maulnier,
l1 Sidney Hook, André Breton and Arthur Schlesinger Jr,
The Congress for Cultural Freedom is a world-wide non-partisan
organisation of thinkers, writers, scientists and artists whose pur; pose is the defence of intellectual liberties.
Convinced that it is expressing the anxiety and anguish of free
men of all nations,.the Congress for Cultural Freedom addresses the
! following message to the Secretary-General of the United Nations:
TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS:

Yte respectfully ask you to place
before the Security Council, the Ge
neral Assembly and the Economic and
Social Council of the UN, the grave
threat to fundamental human rights
and to international peace and secu•ity by the recent trial in Prague.
1. We believe it is the clear du
ty of the United Nations to conduct
a fully fledged investigation of th3
circumstances surrounding the Prague
rials, together with other trials
"of a similar character, in order to
carry out the relevant provisions of
the United Nations Charter for the
promotion of international peace and
security and for the safeguarding of
fundamental human rights (see the
Preamble and Article 55 of the Unit
ed Nations Charter).
We also b e 
lieve that the human rights issue
raised by the Prague trial falls
squarely within the U n i v e r s a l ,Decla
ration of Human Rights adopted by
United Nations General Assembly on
December 10th, 1948, by a vote of
48 to 0.

2". The precedent of such action
has already been clearly established
by the creation of the Ad Hoc Commi
ttee of the'United Nations Economic
and Social Council for the Investi
gation of Forced Labour as an instru
ment of political coercion and denial
of fundamental human rights.
Cer
tainly, the circumstances surrounding
the Prague trial raise a question no
less basic, as far as human rights
are concerned.’
The preamble and Article 1 of the
United Nations Charter clearly re
cognize that international peace and
security of all peoples are insepa
rably linked with respect for funda
mental' human rights and the dignity
of the "human being, t/ithout distinc
tion of race and religion.
That is
the sense of the very first words
of the United Nations Preamble,
namely:
"we the people of the United N a 
tions are determined to save-, suc
ceeding generations from the scourge
of war
(Cont'd, page 12)
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T R U T H
Coventry Bather e..
Here, in this little Bay,
Bull of tumultous life and great
repos e ,
Where, twice a day,
The purposeless, glad, ocean
comes and goes,
Under high cliffs, and far from
the huge town,
I sit me down.
Bor want of me the world's course
will not fail.
When all its works is done, the
lie shall rot.
The truth is great, and shall
p r eva i l ,
When none cares whether it pre
vails or notv
ioooooooooooooooooooooooooooooooooooi

'3.2,1.9D3.

incitement to racial genocide for
which a number of leaders of Natio
nal Socialism were sentenced to
death at Nuremberg that the Govern
ment of Prague and those who insti
gated that Government's action al
ready stand convicted before the bar
of wurldcpublic opinion of similar
crimes for a similar purpose, name
ly to divert public attention from
their own misdeeds.
5» In view of the fact that the
Prague trial is not the first of its
kind, nor in aprobability the last,
but part of a general pattern, fur
ther threats to human rights and
world peace may be xpected unless i; I
the United Nations undertakes a fulm
investigation in order to determine
what international action is appro
priate for the sake of the peace an
freedom of all' peoples.

APPEAL TO UNITED NATIONS (Cont'd)
The appeal of the Congress for
'Cultural
Breedom goes on: "The exwhich twice in our lifetime has
:ceptional
gravity of the Prague tri
brought untold sorrow to mankind,and
al
comes
from
the fact that it took
to reaffirm faith in fundamental h u 
place in a country - that of Thomas
man rights.o..."
3. The Prague trial constitutes a ;Masaryk and of Benes - whose politi
flagrant violation of Article 10 and cal -and cultural traditions, and
j
Article 11 of the Universal Declara economic and social structures are
Whoever is not
I
tion of Human Rights which calls for those of the lest.
a "fair and public hearing by an in ,himself ready to recant and abjure
can only consider with horror the
dependent and impartial Tribunal"
and grants to the accused the presum' ÍWestern acclimation of such a tra
.U
ption of innocence" and "all the gua vesty of justice - which purposes
are
not
only
the
destruction
of
all
I
rantees necessary for his defense".
The character and the proceedings of ^political opposition, but the trans
the Prague trials, the confession by formation of any eventual opponent
the defendants of absurd and unbelie into a common-law criminal, while
vable crimes inevitably lead to the
.depriving him of the basic internal
conclusion that these confessions
motives for resistance." were extracted from the defendants
by means of coercion.
I
.
- '■ ■
'
4. The introduction of' "Zionism"
Among the .Honorary Chairmen of
as an issue in the Prague trial, and
the Congress for Cultural Breedom
the insinuation that international
appear the names of Benedetto
Jewry and the new state of Israel is
Croce, Karl Jaspers, Jacques Mariseeking to provoke conflicts among
tain
and John Dewey.
nations, is a charge so close to that
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Gnodi

newspaper reports (HERALD Jan.23.) up to 200 organisations
discussions of the Australian Citizenship Convention,held
ai Carterra recently, where the main topic was how to assimilate, most
s m u m l y and quickly, all the migrants in the Australian community. This
m e - i e i m s b l e 'figure leaves nobody in doubt about the importance and urgen
cy Ť r ň i m w h i c h the problem of harmonic co-existence of the native and the
r e * e l e m e n t s is viewed in all walks of the Australian nation.
The .decla
i m s end recommendations of the Convention upon which the delegates agreed
a r e f u l l y convincing that there is a sincere and impartial endeavour to
find : u z t h e real causes of the not quite satisfactory pace of the desired
p r o c e s s on b o t h sides of the concerned parts.
tc r i

A :::rb m n g to
p a rr i n the

In;eying more than three years
the question the writer's 5-year old
hospitality of this country and son -having Australian children for
::IIowing -in his own opinion quite his playmates- once asked when he re
n m m e n t i o n - the development of turned from one of his happy excursi
rue question both in the daily press ons, namely: "Daddy, what is a 'silly
no. mis own sector of every-day lifiq New Australian'?'? he will not be left
he vroosr of these lines finds the in doubt about the correctness of the
oeesity of creation of opportuni above statement.
It seems that slo
s m for mutual contact on both
gans á la "Australian way of life"
•lies 1 0 be hardest core of the
are condemned to remain slogans only
for the newcomeis as long as they will
m , what can be attained by tbs not be fully and cordially introduced
-on of advanced English ininto the meaning of the slogan.
Lon courses -as recommended by
As soon as this will-happen,there
rrention- if people, who only will be no need for the Convention to
.lingly will attend, will have worry about "advance English courses'.'
-rived opportunities to make
All this will become a matter of couru
vie acquired knowledge?
se.. And friendliness will be repaid'
seers hard to explain away
with multiplied friendliness.
n e is, and his acquaintances,
:r:e vbat t h e -range of words
by newcomers-in their everyCZECHS
DO NOT HONOUR CZECH CONSUL
:er course with the Australians
Mr.E.H.Peacock, Hon.Consul for
w : ruing hours is very limited
Czechoslovakia, stated in the press
: r : e m s predominantly 2 fields
(THE HERALD, Jan.31) that "migrants
only: everylay greeting and the vi 
from CSR will join in his 'recept
tally rrporvanv topic of weather.lt
ion' . - We want to make it quite
is douseful vhat there could be any
clear that Mr.Peacock has no right
body v vying vo deny the sincere goedto
speak for Czechoslovaks in Aust
will of vne newcomers to contribute
ralia
who escaped abroad from the
to vne ore avion of the most friendly
very
Government
Hť*Peacock still
relations vivh Australians.
does
represent.
If "changes in the
Ine proiler seems to be rather
Government
'made
no
difference to Mr
one of psychological character,that
Peacock", they certainly did to all
of nuvual nuran relations. Certainly
of us. Mr.Peacock should know that
the solution does not depend solely,
we
are represented by the Depart
on the newcomer.
ment
of Immigration, not by
Ii anybody cares to think over .
him-Ed.
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D O M A
I V C I Z I N-Ě
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,,.r/.Oď našeho zpravodaje M H Mun z Mhi**V K c W e- FRANCOUZSKÝ ZNALEC KOPANÉ LUchová/*
.cien G-amblin se pokusil sestavit ta
bulku nejlepších národních mužstev "
— VE ČTVRTEK 29 .LEDNA BYLO N A ZIMNÍM
i
na
světě s tímto výsledkem:1,Anglie
stadionu v Praze sehráno mezistátní
i
2'eMačLarsko,
3 .Brazílie ,4.Argentina,
utkání mezi loňským mistrem Evropy
:
5
.Jugoslávie
,6,Uruguay', 7.Rakousko',
Švédském a ČSR.Před vyprodaným hlediš
8
.'Francie,
S
.
Švédsko
,10. Skot sko,lL'.Itěm zvítězili přesvědčivě Čechoslovák
.
talie,12.Německo
atd.ČSR
je na 23.
ci 5 ;1.Čestnou'branku Švédská Vtřelil
;m í s t ě ,SSSR na čísle 27.1 když přiznáv poslední minutě zápasu E bergeJedno
tlivé třetiny:2~0,2-6,1-1,Střelci bra vám e ,ze nemáme možnost sledovat přes
ně světovou kopanou,přece jenom na 
nek :Charouzd 2,Out ,Sekyra a N o v ý .Muž
dcházíme v tomto žebříčku věfei,které
stvo ČSR hrálo v této sestávětRichteř,
nelze přehlédnout.eTakána př,první a
G u t ,Li dral,Osmera-Charoúzd ,V I .Bubník,
imísto Anglie při vší úctě k anglic-"'1
’1
Danda-ing.Raj man,Bartoň,Sekyra-Vecko,
Iké' kopané js dnes už víc než pochybHorský,Sedlák.Před utkáním s ČSR se
iné.Pozoruhodný je také rozdíl v za
hráli representanti Švédská příprav
ný zápas s anglickými profesionály' : přažení Anglie a Skotska.Stejně tak
27.místo SSSR je přehnané,protože Rv '
Harringay Racers,které skončilo-Vítěz
Isové patříjuu se nám to libí nebo' m
stvím Racers v poměru 3:l/0:l,3:C;0:0/ ;při nejmenším před Československo,
V těchto dnech bylo skončeno druhé ko
iTýž pán sestayil,!nejlepšíf! evropské
lo ho ckey o véno mistrovství.První dv'a
|mužstvo:Zeman/Rakousko/-Cervato/ltaz každé skupiny postupují-' do finále0
.lie/,Mařche/Erancie/~Čajkovski/Jugo~
Z prvé skupiny jsou to Vítkovice a
íslavie/,Occv.-irk/Rakousko/,Bonifáci
Baník Ostrava,z druhé České Budějovi
i/Franc i é/-Buday/Maáar skc/,Puskas/Mace a Královo Pole,a z třetí Sparta a
-aarsko/jHcrdahl/Švédsko/,Bobek/JugoKutě Chomutov,
|slavie/sZebec/Jugcslavie/.Před vál— V LCr.TT.rl: N,/POPELKOU BYLY USPOŘÁ ;kou se o podobnou sestava pokusil RaDÁNY závody^ve skoku na lyžích.Zvítě ikušen Hugo M e isel,jenž do tehdejšího
zil Felix před Jebavým a Riegrem.
!evropského mužstva zařadil jako je— VÍTĚZEM MEMORIÁLU J.NĚMECKÉHO V N O - ;diného Čechoslováka Vlastu Kopeckého
vém Městě na Moravě se stal Cardal
na levou stranu zálohy.
p ř e ď Dvořákem a Balounem.
— RŮZNĚ VÝSLEDKY iSCRALKE 04 - DYNAMO
— ČS.STUDENTI SE ZÚČASTNÍ AKADEMICKÝCH ;Záhřeb 2 :0,Atletič Madrid-Tennia., Boher,které budou Uspořádány v Rakousku Irussia Berlin 4 ;2,P.C„Barcelona-Kicod 33.února do 2 .března.
kors Offenbach' 5 :2,I.F.C.Nuernberg— V C á XRU BYLO SEHRÁNO MEZISTÁTNÍ UT- 3ccgrádski 2:2,
kání v kopané mezi Jugoslávií a Egyp
o=c=c=o-c=o=c=c=c=o=o=o=o=o=o=o=o=o=
tem s výsledkem 3:1 pro Jugoslávii,
— NĚKOLIKANÁSOBNÝ SOVĚTSKÝ REKORDMAN
S ,C eSLAMU A. MELBOURNE SEHRAJE 15.Úvevzpírání Grigorij Novak byl diskva
ncra t.r.na hřišti v Bolfe Parku ,
lifikován na doživotí a byl mu odňat
East E vans: :ick, přátelský zápas s
titul "zasloužilého mistra sportu"!
— MISTR ČSR V RYCHLOBRUSLENÍ
K O L Á Ř . mužsrvem Coburgu,Slavie nastoupí po 
prvé s novými posilami.Začátek ve'
mistryní Hanzlíkova,
'
J.B.
— VE STOCKHOLMU ZEMŘEL ZNÁMÍ ČS.EOOI- dvě hodiny :ip:ledne,
ballový trenér Václav Šimon, = SC STM..-A- dovoluje si Vás pozvati=
— MISTREM EVROPY V KRASOBRUSLENÍ SE
stal nečekaně Ital Fosši,v soutěži
= na taneční zábavu,kterou pořádá v=
žen Angličanka Osborne,a ve dvojicích = sobotu dne 21.B.1953 v 8 hod. več^
v radnici v North Melbourne
A
sourozenci Nickovi,rovněž z Anglie.

9.2.1953
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DOPISY ČTENÁŘŮ - LETTERS TO THE EDITOR
imrimmmmmmirimmmrnn-mnimmniffimmmmniwmmmrnmRmmmri
Že se parády s čs.Honorárním konsulem 31,1. účastnili někteří čs.starousedlíci,to asi nepře
kvapí .Nezažili komunismus na vlastní kůži a n e 
věří proto ,že je dnešní vláda t Č SR, kterou tu
p.Peacock zastupuje, tak -špatná.Každý z nás se
ale jistě zarazí nad skutečností, že bylo na
oslavu pozváno a přišlo na ni i několik "uvědo
mělých politických uprchlíků".Myslím, že byste
jejich-jména měli veřejně publikovat.-I.H,,Mel,

LISTARNÁ

mmmmmmmm

I.V.,Big Bell:Pátr.po znám.
je službou čtenářům,zdarma.
— E.K.,Kingst.: p.PČH.,Hawt.
reagoval na poznámku o kum.
nár.spr.v č.l/lll.— K . H . ,
P a d d . :Díky,ponecháváme pro
pozd.dobu.--J.N.,Hob.:I obyč«
pošt.zásilky z Tas.na pevni
nu a opačně se posílají le
Během oslav 25.výročí jmenování prvého konsula tecky .Nepouž.letecké porto.
republiky československé ve Viktorii,jež se ko  — S.S.jFairf.: Dík za vzpr.
naly minulou sobotu v radnici v Nth.Melbourne, a výstř.--V.S.,Adel,:Žád,
jsem byl,spolu se svou společností,nemile pře adresa: Radio Free Europe,
kvapen, když ke konci večírku byla zahrána pouze English. G-arten 1,Munich,
Germany--J.B. ,Perth:Zašlei
slovenská hymna,ale naše hymna "Kde domov můj"
HD
ve spojení s hymnou slovenskou hrána.vůbec n e  sdělíme názor.—
byla...Že takovou arogantnost mohli způsobit i
za přítomnosti representanta /nejvyššího v tomDALŠÍ DOPIS
to státě/ republiky čs.,to volá po uveřejnění.
"A Disillus.Czechosl."/uprchl.
Jsem v zoufalé finanční si
Prosím o uveřejnění tohoto článku z listu ^Ame tuaci. V Itálii,tam nám bylo
ježte dobře,kdybyste ale zde
rikán" ,9 .10.52 :
viděli
tu bídu.Je mi 40 r o 
"Yýtka australským krajanům. Tušíme, že to bylo
ků,
mnohé
jsem už zažil,ale
před rokem,kdy jsme dostávali jeden dopis za
co
vidím
v
Sydney,to jsou
druhým s prosbou:"Pošlete nám nějaké české kni
otřásající
příběhy.Dne
; by
hy... zmíráme touhou po četbě...jsme odříznuti
mi
bylo
hanba
psát
doma,po
od ostatního světa."Dostaly se knihy - ne ovšem
nové,protože nejsou,ale staré,dobré české knihy něvadž bych musel hrozně
zabalily do bedniček a značným finančním nákla ;lhát, abych těm chudákům tam
dem odeslaly do Austrálie.Dodnes nepřišlo potvrnebral iluse. K.J.,St.Marys
i
/nezamšstn./
zení o těchto zásilkách a dodnes nikdo nenapsal: '
"Děkujeme".Není to poprvé,co dobrá vůle a štědrá
ruka byla odměněna nevděkem. Není třeba posílat!
ZLOBÍ VÁS OČI ?
dopisy plné květnatých a. vlasteneckých slov,sta
čí jen základní porce slušnosti."AiERIKÍN
Pouřebujet© brýle ť
P o dm* kám. k roky,abych se dověděl,kam vlastně’bylj
tyto knihy poslány.
A.P»,M.Is' Navštivte s důvěrou
krajanský
Nemohli by mu ostatní čtenáři pomoci?
HD
P T I C - K Ý
Z Á V O D
Jsem tu čtyři roky v bídě,zimě,bez zaměstnání
v německém koncentráku.To není IRO nyní.To je
" 0 P T 0 "
ruská tajga,krajiná nehostinná,zkrátka "Valka".
430 Bourke S t .,Melb.-City
Jsou tu průměrně dva mrtví měsíčně o kterých se
v í ,mnoho raněných a sem tam zahrabaný mrtvý v
Telefon MU 4093
písku pod barákem, o kterém se neví,..Loni jsme
Otevř.9-18,sobota 9-13 h.
zde byli přes vánoce bez světla,nebyl proud.Na
Silvestra jsem přišel zvměsta domů a měl jsem
Mluvíme česky i slovenský
vyražené okno balvanem.Šel jsem to oznámit na
policii,ale čtyři Heydrichové se na mne vrhli,
praštili se mnou o zem a kopali mne.Kdyby mne DĚKUJEME ZA VČASNÉ ZAPLACENÍ
umlátili,nic by se nestalo. J . H . ,Valka,Německo
PŘEDPLATNÉHO.
HD

0---- "EVROPSKÉ LAHBDKY
-hrubou mouku-mák-vanilku-nesolené
.máslo-zavináče-mat jesy-ůhoře-tvaroh
-1varůžky-jogurt-sladko-kyselé okur
ky-kyselé zelí konserv.neb v sudu a
-další velké množství pravého konti
nentálního zboží, jakož i výborné
specielní párky., šunkový-salám., špek
<
obdržíte v
E A T W.E L L G R 0 0 E ■R Y '
8 Ghapel St./blíže Dándsnong; Rd./
W I N D S 0 R - Melbourne
Telefon: LA 3053
Spojení z City: elektr.č,5 nebo
vlakem do stanice Windsor.
Mluvíme též n šme c k y .
ČESKÉ KNIHY,
•'
romány-beletrie-hudebninyumělecké -knihy-slovníky ■~
učebnice a jiné .knihy ve
všech .světových jazycích.,
dodá: neb objedná
E.F.G. -English ■& .Foreign -Bookshop,
28 Martin Place „Sydney sNSW.
nebo
A.M ,P.,Lane off:Edward S t . ,
Brisbane, QLD,
Vyžádejte si náš seznam knih.
Použijte naší Lay-By služby.

P r o

v e l k ý
z á j e m
opakujeme
po šesté a naposledy
Rábaretiií večer

P R A H A
H R A J E
P R I M
mmimmmmmmriimji^^
v pátek 20,11.53 v 8 hod, večer
v Kelvin Halí,55 Collins Pl., City
-Rozšířený program - Účinkují-čle
nové EZOPu - U klavíru dr.Voříšek
Vstupenky v předprodeji:
- sl.H.Talacko, tel. LE 8905
- Hlas domova,
tel. JA 3380
- restaurace Kateřina,Moravía,Praha
DÁRKOVÉ BALÍČKY
Vašim příbuzným a přátelům v Německu,!
Rakousku i v ostatní E v r o p ě ’
dodá
;
G.J. M i R 0 V I <3
zástupce lodařských společností
-■ ..
T E R S T
Zboží je. z vlastních-skladů ve 'sv.ob.
přístavu Terst a .nepodléhá poplatkům,
-Dodací l h ů t a 'z. Terstu 3 - 4' týdny.
Splatno v australské měně, -Bližší informace: MAROVIČ,Box 327 C,
GPO Melbourne, tel,. EL. 3942 /po 7- pm/'
ÚČE TNIC T VÍ-KGRE SP ONDEN 01 -PŘEKLADY,

Váš český krejčí
JAROSLAV ,P I S I N G E R
59 Bromby- Sta ,SOUTH YARRA, V Í C .
ušije Vám vše dobře a velmi levně/
/Za ušití pán.obleku £ 12 - 18/
/Za ušití kalhot € 2/ , -. . ,;r

provedou zá Vás
BI R S Í . i 3 : T O M A N

-Jí.;

■A

Box 449 0, G.P.O.
MELBOURNE 3VIC..
Telefon/večer/:WA 3340 /Berka/
:JW 1835 /Toman/

DOD a ME několik elektr.švýc,stroj ků na opravy nylonových a hedvábných pun
čoch za bezkonkurenční cenu € 2.5/-/-.A d r .:; REMA,25. Nicholas.S t . ,Ashbur t o n ,V i c
HLEDaME dva řezníky-odborníky: Caritofi Kosher Butcher,338-.'Lygon S t . ,Carlton |
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: ^FrantiškaNóváčka s chot-í/dř.Bata,.Bl,Východ/,Mirka Jaroše
/Bílá Labut/, Oldřicha Čimeru/zpráva/, Františka Kotrbu, Anto ní na Heřmana, Em i 
la ^Kur z e ,Dalibora Vinklárka,Jaroslava Koláře, a Vladislava Podhajského. —
Zjistlme-li adresy hledtílých,oznámíme jim,kdo s.e.na ně dotazuje.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně .Řídí'redakční kruh. Adr esa':' Hlas domova,4
Erin S t ., Richmond,E.I,Víc,Telefon JA 3380 /po úřed„hodinách/.-Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-, na 7 čísel. :.sh.lO/-, jednotlivě sh l / 6 . .

