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Postavení Československa ve Východním bloku
T Ě Ž I Š T Ě

Číslo 4,
STAROUSEDLÍCI

P Ř E S U N U . T O

Většina exilových, tis
kovin trčí myšlenkově
ještě v době předúnorové.
= Newyorkský Research and Information Center. Vý-= Páté výročí převratu nám
jistě jen připomene,ko
= boru pro svobodnou Evropu si nedávno blíže po-=
lik papíru s© vyplní zby
P všiml vzájemných styků satelitů Sovětského
tečnými trpkostmi a re= svazu. Závěry, k nimž dospěl, potvrzují t o ,že = kriminacemi,A je přece
tolik věcí,kterých bychom
| Československo kleslo ze satelita prvé' třídy § si měli všímat,jež sou
^
na satelita druhořadého. Souvisí to jistě s = visí s minulostí a míří
do budoucnosti.
I. vývojem mezinárodní situace i poměrů-uvnitř
Na výstřižku krajanských
novin
z Clevelandu si
= železné opony.
=
stěžuje jeden ze spolků
amerických Čechoslováků
^Ustálená formule ci ledně bývalý předák ko -starousedlíků,že byla
tace všech duchů mírově-- munistické strany USA
neslušným způsobem uprch
líky znemožněna přednáška
ho tábora” ,říká RI C , i;zní, Earl Browder/.
že tento tábor je veden
o nynějším Českosloven
Soustředěni evrop
sku .Dovedeme si předsta
Sovětským svazem a lido
ských' satelitů kolem
vou Čínou a obsahuje Ně- ■
vit, jaké informace asi
satelitu: německého spl
peckou demokratickou re
přivezl prostomyslný Čeňuje kolikerý účel.Po
publiku a země lidové de
choameričan,který tak
der at ivni německá repub
mokracie .!! ■
dychtí poučit své spolu
lika je jednak* výhodně j
občany.
- iááo-tse-tunová Čína a ší výpadovou základnou:::
, Uprchlíci v Americe
ýchodní.Německo jsou te- proti Západu,jednak není
jsou tedy postaveni před
y sice méně než SSSR,ale zatížena z minulosti spe
otázku: jak přesvědčit
víc než země i;lidové de luprací s .Israelem,jako
některé Američany,že so
mokraciet:.Nebylo tomu tak jo. tomu v -případě česko
větský
systém je špatný,
ještě v roce 1949,kdy na slovenském.
;•
když jednotlivci mezi ašeznámu satelitů bylo na
Tím se usnadňuj í V ý  merickými občany česko
prvním místě Českosloven
slovenského původu děla
chodnímu
bloku námluvy
sko jako satelit se zvlášl
Arabské ligy/která ješ jí všechno možné,aby to
ním statutem a posláním.
popřeli .Rozdíl mezí"kra
tě zcela nezapomněla
Tg už nyní odpadlo,
historii leteckého mos janem” a "uprchlíkem” je
vyhnán na ostři none-bot Kreml asi tolik ne tu Praha-Tel Aviv a p a  někde
v
potřebuje ;ivýkladní skříň šování Židů prostře dnicJ •20 .
Kominformy ,zvlášt jestli tvím Hagany. Zprávy o
Zásadní rozdíl mezi ná
odepsal ze svých vážných četných evýchodoněmecmi a "kra jany r-/Pokř.s .? /
kalkulací komunistické or kých průmyslových a
ganisace v západních ze technických delegacích = Published by Fr. Váňa=
mích /svědčil o tom posdo satelitních/pokr.s2/ - 4 E r in S t .. Ri chmondE.I
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- 2 STAROUSEDLÍCI/pokr./
není v důvodu,proč jsme
opustili domov,ale dale
ko víc ve způsobu,jak se
na "starou zemi7' díváme.
Hro vy stěhoválce je Čes
koslovensko sentimentál
ni vzpomínkou,která ča
sem zarámuje hořké zku
šenosti z dob kri.se a chu
doby ve ^staré vlasti .Pro
nás je Československo
smutnou skutečností..
V Austrálii je početní
poměr me.zi uprchlíkem a
vy-st-ěhovalcsm oproti Ame
rice obrácený.I mnozí ze
starousedlíků opustili
Československo z důvodů
politických,když utíkali
před Hitlerem.
Ale pět let od komunis
tického puče změnilo velmi
málo v názorech českoslo
venské australské kolonie.
Starousedlíky bude třeba
ještě'přesvědčovat., že "čas
a příliv nečekají na niko
ho".Z denního tisku se m o 
hou nejlépe poučit,jak Aus
tralané si dobře všímají,
kdo kde stojí„AŽ také uvá
ží, zda v době,kdy -na přík
lad mezinárodní právní organisace dává přednost
podpisu československého
právníka-uprchlíka před
razítkem oficielního es. ;
konsulátu,je vhodné
se
blýskat ve společnosti pa
na konsula,třeba jen honorárního. Pět let na roz
myšlenou by mělo stačit
každému člověku průměrné
inteligence.
jun
JE IBA MALÁ NADEJ,ŽE MENzies-Faddenová koalícia A
si udrží kontrolu senátu
po volbách 9.mája. Nasved
Suje tomu vítazstvo Labor
Party -v NSW a WA.
, j

E
0
L
1
E
S
B

E
R
a
iÉ

ÍR

r
lE
0
L
;i
;E
|S
B
E
ÍR
G
!E
R

E

krátce

2 3 .1 .1953'

z Au

strálie

?2?I?í?!?!?!?!?!?I?!?I?I ?]?!?!?!?!?

*

"Včera večer duchovní nezávislé církve....
Reverend Lyall Dixon.,.předříkával modlitbu
obecenstvu v divadle TIVOLI po premiéřé před
stavení Eolies'Bergére. Po spuštění opony pro
nesl Mr.Dixon sedmiminutový doslov a pak se
pomodlil.Tisíc šest set lidí stálo v hledišti
při modlitbě.Pak bylo hráno God Save the Queen.
Starosta...stál se společností v první řadě...
Během představení seděl Mr.Dixon se svou cho
tí v první řadě na balkoně...Vypadal ustaraně,
s rukou na bradě,při některých scénách,v nichž
vystupovaly polonahé modelky, ale smál se něk
terým vtipům...
V doslovu Mr.Dixon řekl:"Lidské tělo je bá
ječná věc,a měli bychom být schopni dívat, se
na ně bez pohoršení,zvlášt proto,že nás Bůh
stvořil,Není zla v lidském těle.Myslím,že
je
důležité si uvědomit,že Bůh nás stvořil,muže
i ženu,přehlédl v š e „ a prohlásil to za dobré.Nemyslím,že bychom měli být pohoršeni pohle
dem...Nevím o ničem,co se múze .měřit s čisto
tou,krásou a dobrou pověstí Toho,jenž měl do
konalé tělo, a jenž byl pokoušen,,.Vrhni se
dolů s chrámu,řekl pokušitel Ježíšovi,a celý
svět zadrží dech,a bude se Ti klaněti... Ale
Ježíš odmítl,maje za to,že je lépe se ponížiti a podstoupit! smrt,aby nás zbavil ode všeho
zlého a dokázal,že Bůh je život..."
THE SUN,MELBOURNE, 10.2.1953
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"..starci se vzpřimují před majestátem ňadra,
E
R však štasten ten, kdo okusil též jádra..."
:g
V.NEZVAL, JAN VE SMUTKU
jEREF0 LIE SBĚR GE REE OL IE S BER GERE E OLIE SBĚR GEREE 0LIE S
TĚŽIŠTĚ PŘESUNUTO /Pokračování/
zemí/špionážní procesy v
západní Evropě /kde větši
nou jsou souzeni Němci z
Východního Německa/,proud
vojenských dodávek z ČSR
do Federativní německé re
p u b l i k y ^ propagandistické
vyzdvihování vedoucí role
sovětisovaného Německa do
kreslují obraz severního
československého souseda
jako základního pilíře plá
novaného sovětského uderu
proti Západu,

Zdůrazněný antisemit
ský charakter čistky za
Železnou oponou má také
patrně příznivě naklo
nit funkcionáře a oby
vatelstvo Východního
Německa vůči SSSR,neboř
se zde objevuje nová
styčná plocha "proletářského internaciona
lismu" a Rosenbergova
"mythu dvacátého sto
letí".
vm
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PODLE PROHLÁŠENÍ PREsidenta. Eisenhowera v
kongresu nedalo se
crnáct dní rozhodně nijak nepřispělo k jasně usuzovát,c o měl
e mezinárodní situace«Incidenty větší- vlastně na mysli,když
zsahu byly téměř na denním pořádku, a
mluvil o zrušení něk
itická jednání jsou v proudu tam,kde s; terých částí dohod z
trail.
Jalty a Te he ránu.Při
první
tiskové konfe
Tel -.»Avivii protisovětské demonO
T-V
V
renci
v
Bílém domě
ily
boíůby na tamním ruském koi" výbuchem
vy
specifikoval
své pů
za tent oj 'čin zodpověděn kdokoli,Israevodní
prohlášení
na
neprospěje,a Židům za Železnou oponou
"zamítnutí
tajných
uský svaz sí za dané situace mohl těžko
stanovení,jež
dovolu
no
se není co divit., že některé
podezírají z inscenování případu so ~ jí zotročení svobod
ných lidí za Železnou
:bviňují extremistickoú organisa—i —,nebo skupinu Sternovu,budou pa~ oponou57.Přesně za 24
hodin oznámil ale
imžité přerušení diplomatických
státní sekretář Dulles,
lepřekvapilo,protože by bylo k
že vláda Spojených stá
i q o š”Lo
; i bez bomby,,
tů nemá v úmyslu za
»- Had nej severnějším japonským ostro- mítnout dřívější doho
t l o k dalšímu horkému incidentu studené dy ani v celku,ani v
trysková letadla ostřelovala dvě 'sovšt- jednotlivých částech.
erč neuposlechly výzvy k přistánícVysoRADOST ZE ZLEPŠENÝCH
nslzého mdnisterstva zahraničí Shimoda
nsko přebírá veškerou zodpovědnost,pro- styků mezi Anglií a
o americké letectvo,aby7zamezilo přele- Egyptem netrvala dlou
el nad japonským územínuJe' to prvé pří- ho .Egyptský diktátor
Naguib řekl,že Egypt
srických a ruských letadel*
nestrpí začlenění Sučluny čínských nacionalistů způsobují danu do britského spo
— obchodním lodím s nákladem pro komu- lečenství národů v ja
hl.avy blokádou přístavu Amoy , kékoli ,f o r m ě .To odpo
erne od Hong-Kongu.Britský parník XN ~ ruje prohlášení minis
•~o ostřelován,
tra zahraničí Edena v
lánský obranný pakt mezi Tureckem,Řec- britské sněmovně.
pude pravděpodobně podepsán koncem ú- PILOTI NĚMECKÉHO le
předcházely m u rozmluvy mezi tureckým tectva v-rámci evrop
'1:1-řeckým ministrem zahraničí a mar- ské armády budou cvi
čeni v Anglii.
cndýne došlo k dvoudenním rbzhovorům me STÁTY SCHUMANOVA PLÁ"1 Britskou vládní delegací„Hlavní body nu se dohodly na vol
Britská porno© francouzské armádě , ném průvozu uhlí a oI--francouzský postoj'vůči zostřené a~ cele.
r -r Dálném Východě,3./ Anglo-francoun ~
1 = Středním Východě, 4 «/Společné hospo= OD 1.2. UPRCHLO Z V.
bf_ plánování «Minister ský předseda Eran- Německa do západního
"'dln&z na zvětšení britských závazků k Berlína 19.000 osob.
rrotože se obává„že by jinak francoůz. Komunistická vláda se
tomu snaží čelit zost
^ratifikoval smlouvu o jejím zřízení.
řenou
blokádou hranic.
—Tí!
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OSTRAVSKÝ PROCES
ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
mrrnimmmmB^^
V Moravské Ostravě se konal proces
Prvním ěs.generálním prokurátorem
se sedmičlennou skupinou,jež byla,
jmenoval Klement Gottwald Václava Ale
podle zněni obžaloby,ve spojeni
s
še..— Americký velvyslanec v Praze
G.
bývalým tajemníkem britského velvy
Wadsworth navštívil primátora Vacka^a
slanectví v Praze Robertem Gardneren.
položil věnec u hrobu Neznámého vojí
Obžalovaní prý dodávali britskému
na.— V .krámě MASNY se konal veřejný
velvyslanectví hospodářské a vojen
process's "rozkradači masa a sádla". J.
ské informace. Byly vyneseny dva
Křesnička a J.Kupec byli odsouzeni na
rozsudky smrti.Jména obžalovaných
2 r o k y ,J.Benatka a P.Kříž na 20 a 19
nejsou zatím známa.
Hd
měsíců.— Na počest Zdeňka Nejedlého
Z A TRIEDNU SAMOSPRÁVU
bylo provedeno 9.2. v Národním divadle
2.000. představení Prodané nevěsty.—
Žiaci školy v Tekovských Lužanoch
Podle^zprávy ČTK vystoupila ČSR z UNES
poslali Gottwaldovi list» tohto zneCO, jež S!jako agentura Spojených národů
nia:nV Pravdě sme sa dočítali o výodmítlo ztotožnit se s hnutím "Obránců
činoch rimsko-katolickych farárov
míru" a přijalo za členy Německo,Japon
Jczefa Maršálka,Ladislava Honse.j-ma
sko a Španělsko".— Na celostátní kon
na, Ledabylá,Martina Ondřejača a uči
ferenci krajských národních výborů mlu
telky náboženstva Pavly Zvarověj...
vili ministři Nosek,Krosnař.Krajcír a
My odsudzujeme tých travičov detský||||[|
Nepomucky.— Ve věku 80 let zemřela v
.duši s rozhořčením a slúbujeme, že
Praze členka Městských divadel pražskýei
"oudeme na stráži před takými ’’vychoMarie Ptáková.--Koncentrační tábory pro
_vátelmií:.Verime,že pod Vašim vedením
ženy jsou podle posledních došlých zprá'
va za pomoci velkého 3ovietského sva
v Českých Budějovicích,Staré R c ’i i , Par
zu zvÍtazíne,-Za triednu samosprávu:
dubic íčh,Novácích,Uherčicích,Lnářích a
;Julius šáljI.í.Rajnovičová,Ján Jelen,
Blatné.--Jednotky čs.armády budou sou
L.Iičková” . List podpisáli ajvpiotěžit' o putovní P.udé prapory v rámci
r.ieri miostných maďarských škol.
akce "Za další rozvoj;socialistického
/V liste sponinsný farár J.Maršálek
soutěžení".— ČSR podala novou protest
^bol odsúdený okresným súdom v Jihlaní notu vládě Spojených států,v níž se
've k trestu odňatia slobody na 15
mluví o činnosti t.zv,amerických diver;rokov na základe udania 13 ročného 1
santů na území republiky.--Na schůzi
1žiaka-pioniera.Farár Stanislav Ledazástupců národních výborů přiznal o|byl bol odsúdený štátnym súdom v Br
pětovně předseda vlády Zápotocký kri
ine k trestu na slobodě v trváni 14
tickou situaci průmyslovou a zásobova
Irokov,0 pripadoch ostatných v list|||[||||
cí.— V nákladu 100.000 výtisků vyšla
spominaných osob sa v tlači n e r e f e ™
kniha o procesu s Rudolfem Slánským.—
irovalo./
RIC
U příležitosti 7 5 .narozenin Zdenka N e 
jedlého vydala čs.pošta známky s obra
NEJSOU 'LÉČIVA
zy Smetanova a Jiráskova musea.Y Národ
Desorganisace čs.zdravotnictví
ním museu je výstava "Z .Nejedlý-,’ byla
;přinutila vládu k novým opatřením.
vydána kniha "Nejedlý ve fotografii" a
:Vinu na nedostatcích nese "nedůsleibyl dokonce natočen dokumentární film
•né pojetí masové politické práce".
z jeho života,--ČSR odevzdala útočnou
Nedostatek léčiv byl prý způsobem
diplmhvt« notu vládě Israele.Nota mlu
sabotáží lékařů,kteří pacientům přeš
ví .o israelských diplomatech jako o
pásovali léky,které nelze koupit.
špionech a vyhrožuje následky dalšího
zhoršení vzájemného poměru obou států. ;
temu zamezilo,dostanou^n&rr-j
— V rozhlasových besedách' členů vlády {ůe _ekari^ o ^ M o t n e seznamy leču v ,
mluvili ministři Dolanský,Málek a Kraj- -^tere
- lékárny na sklade,a per
...
g
i trestem nesměji předepsat Jia4. ,em.
~~
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Á S E S T A V A
Č E S K O S L O V E N S K É
V L Á D Y
:=_=c=o=o=o=o=o=a=o=o=o=o=o=a=6=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=6=o
rysen rekonstrukce os„vlády je jmenování 9 náměstků předsedy vlá: dostává zřízení čs,politbyra pláštíku ústavnosti„Zvláštní charakgcvinností náměstků [předsedy vlády zdůrazňuje ta skutečnost, že
ilnistrů^,kteří tyli náměstky jmenováni, podrželi i nadále své mi resorty-Je příznačné,že tyto výjimky jsou generálové Bacílek a Če
řené stranický charakter tohoto předsednictva vlády způsobil, že
reka byl zproštěn nekomunista dr.J,Kyselý,který převzal minister.r.ích hmotu

(O (/!«)

T c t = předsednictvo vlády,jež bude řídit vládní práce a kontrolovat jed:Li~ú ministerstva, je složeno takto: předseda vlády A.Zápotocký,náměstko-iliam Široký/ministerstvo zahraničních věcí přebírá po něm Václav David/,
:erál Karel Bacílek,generál d r .A.Čepička,Václav Kopecký/ministerstvo infortylo zrušeno/ ,-čeněk Nejedlý/novým ministrem školství je Slovák E.Sýko.mcflanec A.:T3rctný,pcsl.T.Uher,dr.J.Dolanský a Zdeněk Fierlinger/prestává
: nimieerem kultových záležitostí/» Novými ministry se kromě výše zmíněných
L i . *_auier/ministerstvo umění/, dr .1 .Ur ban/ministerstvo pro kulturní styky
i -mrami:ím_,Ladislav Štoll/ministerstvo vysokých škol/,Karel Poláček/min.
i.a : : serejírenstyí/,J Jvlaurerc /ministerstvo pro zvláštní úkoly/,J.Ďuriš/miiesů/ jil.šmlda/ministerstvo státních statků/,V.Pokorný/ministerstvo
rámek/ministerstvo energetiky/.Nástupcem Tulia Ďuriše ve funkci
v r u povereníků se stal Rudolf Štefan.- Nynější vláda zahrnuje 35
: vrrs'57, .při čemž každý ministr má několik náměstků. Vydavatelské podLJJO
rzšeréhc ministerstva informací jsou podřízeny předsednictvu vlády
-re gramofonové nodniky a filmový průmysl se zřizují nová administraoělesa.
C/vm
1-11 _ KNIHKUPCI
restním v Praže
ni pražští knihkuptto Weis,kteří byli
1952 prodávali v
a jiné zakázané
. Zdeňka Hájka "Více
Jana Uhra '
“Několik
a také knihy o Mayka/na př.Kudela
:sl:,Soukup “Masaryk,
a "Masaryk ve foto:ček byl odsouzen k
7 let a Otto Weis k
5 let.U obou obžalo
běna konfiskace c.eléRIC

í'

OBCHODNÍ
BILANCE SATELITA
-----------------------—
f Ministr zahraničního obchodu Rich,
iDvořák napsal článek "Spolupráce tájbora míru",ve kterém bezděčně odhalujo stupeň vykořisťování Československa
Sovětským svazem.Podle; úředních údajů
šlo do Sovětského svazu z celkového
exportu 11 $ v roce 1937,30 jo v r.48,
45 fo v r.49,52 % y r.50, 60 jo v r.51
a 70 až 75 jo v roce 1952 .Procenta vý
vozu ostatních satelitů jsou ještě
katastrofálně j ší :Albánie 100 jo, Bul
harsko 92 jo,Rumunsko 79 />,Maáarsko
67 $ a Polsko 58 /.
PCI
ROZSUDKY

Technický úředník Václav Kinzl z
Brna
byl odsouzen pro sabotáž v pod
CENSURA
niku KOVOMAT na 8 let vězení a k po 
mužských čtvrtí byla za kutě 150,000 Kčs.-- Zemědělci Jan Per
de dávka pošty adresátům. nes a Jan Roter z Březí byli odsouzeni
:dává poštu u domovníka,
pro prodej 233 1 vína z vlastních zá
m o nošů bylo uvolněno pro sob do vězení na 3.měsíce a k pokutě
mu.
RIC
30.-,000 Kčs.
Veritas
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STARÁ HISTORIE
"Musím teď povědět o svých :
prvních dojmech v zahraní
čí: získal jsem je přede
vším z emigrantského;tis
ku. V Rusku jsem čítal ko
munistické noviny a poklá
dal všecko,co jsem v nich
četl,za lži.Když jsem ode
šel z vlasti,doufal jsem,
že v ruských zahraničních
novinách najdu skutečnou
pravdu.První z nich,které
se mi dostaly do ruky,jsem
“'četl přímo zbožně.S překva
pěním jsem.shledal,že jsou
plné polemik a malicher
ných hádek mezi mlžnými
:politikyva stranickými po
hlaváry.Oím víc jsem ty
noviny četl,tím víc se^upevňóvalo moje.přesvědče
ní ,že .emigranti především
usilují přemoci jeden dru
hého,dříve než přemohou
nepřítele.Viděl jsem, jak
se opakují staré omyly:po
litické strany a schůze.
Slova,slova,nic než slova!
B y l o .to všecko dětinské a
bezmocné.Kdo byli ti je
j i c h vůdci? Přece titíž
lidé,kteří prodělali vál
ku, dvě revoluce a občan
i
skou válku, a ve všech sel
halí.Oni všechno prohráli,
n e ’my mladší,kteří jsme
j.jim byli podřízeni.Nechtě
ili jsme teč od. nich nic
Ijiného,než aby šli na od)počinek a udělali místo
nám mladším.Jsou stále pře
svědčeni,že ruský lid sto
jí za nimi.V tom. se....ale
velmi mýlí,neboř v Rusku
nemají na své straně niko
ho.”
Jury Bežonov v knize
"MY TWENTY SIX PRISONS”
vydané v roce 1929.

23.3.1953

VEZME-LI VÁM NĚKDO VĚC, KTEROU JSTE MĚLI RÁDI,

E G O N R O S T O V S i l :
.5=0=0 =0=5=0=o=o =o=o =o=o=o=o =
Onoho historického dne sháněli zahraniční ’
žurnalisté informace v ulicích Prahy spíš než
na vyslanectvích,a slečna Pollingerová neměla
mnoho návštěv.Poslední novinář ji opustil sko
ro neslušně rychle,když někdo vstrčil hlavu do
dveří a oznámil:"Ozbrojení dělníci z Prahy a
předměstí se shromažďují na Staroměstském n á 
městí.Bude k nim mluvit G o t t w a l d ů
Její kancelář vypadala zasmušile,když slečna
Pollingerová zůstala sama.Skličující ticho v i t
lo se stěn,rušeno jen vrabci na okenní římse.
Co se vlastně děje ? Proč tohle všechno ? Jenom
to,co sama slyšela a od toho rána si stále opa
kovala ? Zprávy říkaly,že pro neshody v česko
slovenské vládě v administrativních a osobnící. _
věcech ministerstva vnitra podala většina demo
kratických ministrů demisi. Komunisté teď žáda
jí, aby president přijal tuto demisi a ustanovil
novou a pružnější koaliční vládu.Na'druhé stra
ně nekomunisté,a s nimi i resignovavší ministři,
by pokládali takový čin za počátek diktátu Mosk
vy a konec neodvislosti republiky.
Když se to snad bere takhle,bylo v tom tro
chu smyslu.Ale když zapomenete politický žargon
a podíváte se za závoj bezbarvých slov na lid
ské mraveniště,vzrušené neviditelným signálem, __
není v tom smyslu v ů b e c . Proč mělo tolik žen
oči zarudlé pláčem ? Pro^resignaci několika m i 
nistrů ? Proč se na nárožích opírali o zdi hlouč
ky ozbrojených civilistů ? Na koho čekali ? Pr^č
byl neuspořádaný pochodující dav jasně rozdělt
na dvě strany - v jedné ti,kdo provolávali slá
vu předsedovi vlády, a v druhé ti,kdo volali
slávu presidentovi,zatím co ti dva politikové
se vzájemně ujištovali o úctě a důvěře....
Sníh padal v úzkých ulicích.. .Pojednou z a 
stoupila Margaretě cestu mladá žena.Její oděv
byl směšnou směsicí střevíců s vysokými podpadky,sportovní sukně,přehozu ze stříbrné lišky
přes modrou lyžařskou bundu a.černého kloboučku
s umělými fialkami a závojiČkem,posazeného křivě
na hla v ě .Oddychovala těžce a její pohyby byly
vzrušené,jakoby zoufale pospíchala.Vychrlila
vzlykajíc příval češtiny,a Margareta pochopila
jen z jejích posunků,že ji ta žena úpěnlivě

‘ 23.2.195C
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BOJUJTE ZA NI TAK TVRDĚ, JAK JSTE JI MILOVALI
_ __ _ _
S E T K Á N Í - V
P R A Z E
o=o=o=o=6=o=o=o=o=oso=0=0=0
prosí o něcotco musí týt vykonáno
hned, jinak ze bude pozdě.

i-

"Nerozumím česky"’.Těch pár slov se
Margareta naučila,jak přijela do Pra
hy. Ale nešťastná žena nechtěla rozu
mět a rozčilila se ještě víc.

politický žargon s americkými novináři a kabelovat do
Washingtonu všechny zprávy,
potvrzené i nepotvrzené, o
malé zemi, jež umírala v pří
t.omnosti soucitných pozoro
vatelů? Co chtěla ta pološílená žena
od Ameriky a Američanů? Co to chtěli
českoslovenští přátelé od Margarety
Pollingerové?

Zastavila ihned taxi,jedoucí kolem
vstoupila,podala řidiči svůj adresář
"Sprechen Sie deutsch?" zeptala se ja ukázala...adresu.Sněžilo nyní hus
ité ji, t a k ž e ’na hlavní třídě bylo neMargareta.
;snadno rozeznat lidi,kteří se rojili,
Neuměla německy.Ani francouzský.
.houfovali a tlačili v této fantasticKonečně Margareta postřehla v nesro ké tisícihlavé maškarádě němých vý ikřikd.
zumitelné žádosti otázku,jíž rozuměla. |
/Úryvek přeložen z anglické verse
Odpověděla na ni anglicky,vyslovujíc
jrománu
POHŘEŠOVANÝ/.
_,;aždé slovo pomalu a pečlivě A n o ,jsem
z amerického vyslanectví".Slzy radosti
se zatřpytily v očích ženy,Jako. kdyby
Ž A L M
=
tečí Margareta mohla všemu zcela rozu i
mět, spustila novou dlouhou a naléhavou =
Paul Valéry
=
tirádu.
i Je velká žalost, vidět,
=
Co asi chtěla? Peníze? Margareta otevřelá kabelku,ale žena rychle odtáh =
jak na znamení,
=
la ruce.Ne,tohle ne.
=
nikhlí pod úderem blesku,
=
"Pojďte se mnou na vyslanectví.Zpát
|
svoboda hyne, síla umdlévá,
=
k y . ..vyslanectví.,.Američané,..přelo-žit. ...rozumíte?" Ne,ani tohle ne.
=
hlas odmlčí se,
=
^Margareta se rozhlédla po pomoci.
Ukázala prstem na blížícího se stráž
níka. Snad ten by mohl pomoci.Stejně
_ueměl pušku.

=

a celý národ ztratí důstojnost

=

=

na pouhé•znamení,

=

=

nikoli pod úderem blesku.

=

Kde jsou ty tvary kvetoucí,

=

ty oči, paže, srdcí jednota,

=

jež'byly země bytosti ?

=

Zavři jen oči,

=

znovu spatříš je. ..

=

'Hluboko pod zemí

=

všechno doufající

=

Ale oči ženy,které sledovaly pohyb =
Margaretiny ruky směrem k policistovi, =
ztuhly. Její poslední prosebné slovo
zemřelo na pootevřených rtech.Ve tvá |
ři byla hrůza a zrazená naděje.
=
Vykřikla jméno Syna božího,potom
5
pár slov o Americe a Američanech,a p o 
tom prchla. Květovaný klobouček spadl =
na zem,ale ani se nezastavila,aby ho.
=
sebrala.Margareta stála nehnuté,sklí
=
čena vlastní bezmocí.
Cc měla dělat? Co bylo její povin
ností v tomto okamžiku? Přežvykovat

=

kvasí a silou stává se.
Uvidíš.

=
t
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± UCTĚTE PAMÁTKU T.G.M. a JANA MASA- ; BULETIN MINISTERSTVA PŘISTĚHOVAIEC.+ ryka darem na sociální fond Ústře- I tví v Canbeře ,5;The Good ;Neighbour”
+ dí čs.demokr .organisací- v Austrapíš e :
+ lii a na N.Z., .který, byl založen
— Na ne'jvětší ''škole" v Zapadni Austrá
+ ve prospěch, nejvíce postižených.
lii /Perth Boys School/-, dostal v m i 
+ zdejších krajanů i čs.uprchlíka v
nulém školním roce nejvyšší vyznamená
+ evropských táborech.Příspěvky možní 1 6 .letý:Čechoslovák František Fi+ no posílat na adresu:
:scher, který je v Austrálii teprve
+ Welfare Fund of the Alliance of
2 1/2 roku P:
+ Czechoslovak Democratic Organisa:--Čechoslovák lan Sokol vzbudil v
+ tions of Australia & New Zealand,
Jižní Austrálii pozornost vynálezem
+ c/-Australia & New Zealand Bank Ltd. nového způsobu oplocování pastvin.
+ .Cnr.Pitt &.Hunter St., Sydney,NSW.
Za pomoci jediného chlapce dokáže,
+ 'nebe pokladníkovi Ústředí:
během týdne zhotovit plot delší než
+ L.Rokyta,96 Phillip S t S y d n e y ,NSW. II m í l i .
+ + + + + + + +■.+•. + '.+ rf .+ +'+ + + + +
V MELBOURNE BYL ZALOŽEN ČESKÝ vDĚTVZPOMÍNKOVÝVEČER NA T.O.MASARYKA BU- ský pěvecký a recitační sbor.Čítá
de pořádat Čs.národní sdružení ve Vic deset dětí,které již s úspěchem účin
toři! spolu-s Tělocvičnou jednotou,kovaly na vánoční besídce Cyrilometo
Sokol v Melbourne v sobotu 7.března
dějské ligy.Sbor je přidružen a poží
1953 v 19.30 v Melba H a l l , konserva
vá ochrany CML, zůstává ale sborem
toř university v Melbourne, Sydney R d r samostatným a může samostatně praco
/naproti Royal Melbourne Hospital/'.vat a vystupovat.Členy se mohou stát
Srdečně zveme všechny krajany.
P.G»
hoši i dívky od 6 do 14 let,-výjimečně
i mladší nebo starší, bez ohledu na
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA čS .KLUBU V QUEENSnáboženskou
nebo spolkovou přísluš
landu se koná dne 3.března 1953 v St,
nost rodičů.Sbor nacvičuje vždy v so
Francis House,Elizabeth S t ,,Brisbane',
botu, od 2 do 4 h.odp, v !:Catholic Mi
Začátek v 19.30 hod.
J.T.
gration Off ice7i,Elizabeth St./při St.
PŘEDSEDA ČS.NÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 'í:PRAV- Francis Church/.Informace a přihlášky:
da vítězí,r v Sydney ing.Jílek resigdr,S,Hofírek,519 Dryburgh St.,North
noval,když mu výbor^neschválil postup Melbourne,tel.FJ 5710/po 6.hod.več./i
na sjezdu^delegátů Ústředí /odchod z
R'.G.+J.B.
I
jednání/.Řádná valná hromada se bude
SOKOLSKÉ CVIČENÍ ŽEN A MŮŽU SE KONÁ
konat dne 28.února 1953.
P.
každou sobotu ve 2 hod.odp. v hale
NA ŘÁDNĚ VALNĚ HROMADĚ ČS.NÁRODNÍHO
za kostelem sv.Matěje v Prahran,Melb.
sdružení ve vietorii,která se konala
/roh High & Chapel St./.Po cvičení
dne 13.únor a t.r.,, byla znovu zvolena na nářadí se hraje odbíjená. Hosté
většina dřívějších funkcionářů.Členo vítáni,
O.T.
vé výboru: předseda St.Čermák,místopř.
TANA -COMPANY HRAJE DNE'4. AŽ 7. BŘEZNA
Michal šumic h r a s t j ednatelq jM. Volný
1953 vždy v 8 hod.večer v Union Thea
/344 St.Kiída R d . ,Melbourne.,Vic,/ a
tre
,University of Melbourne, veselo
V a r .Vondruška, pokladník O.Mikulčák,
hru Luigi Pirandella ,?Radost z pocreferenti:sociální A ,Beránkcvá,kulturtivostiSI/The Pleasure of Honesty/.
ní R.Horáková,společenský 0.Nekvapil,
Režii
má Hana Pravdová, výpravu Ji
sportovní:delegát SK Slávia/t.č, M.
ří
Pravda.
V'hlavni úloze Zdena EhrRoznětínský/,organisační B ..Kalina,zalichová a Jiří Pravda. Předprodej
pisovatelka M.Čermáková.V den valné
hromady měla organisace 317 řádných : vstupenek: telef.Windsor/LX/7689.
členů.
.J.V.
- TANA ;
V KANADĚ VYCHÁZÍ LIST "RUSÍN:;,ORGÁN
čs.občanů z Podkarpatské Rusy.
Č

ČLEN US KONGRESU E .CELLER ŽÁDÁ 0 P0! volení vstupu 328,000 uprchlíků.
Č
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.eskcslovenský vysokoškolák Y.X. píše o francouzské cizinecké legii
Nemusím vás ujiščo- bylo-li co dělat,a já sedel někde pod
isem^se snažil ho zachrájsmrčkem s kytarou,ležela u'mých nohou
a stesti se mne to “
po" “
“ 'a bez hnutí mne pozorovala.V. takových
t o u týdnech se Uviové vráchvílích byly její oči velmi měkké;
alší ?:schůze- .Ta trvala je- oči věrného psa,hlídájícího svého pá
tvla zábavnější,pokud nedo- na.
névodměně.Po několika hodí
Byl jsem s ní šřasten a těšilo mě,
m e náčelník natáhl na ru- ■ že i ona je ščastna.V jejím malém sveoušek na znamení přátelství ,tě znamenalo být ženou bělocha totéž,
.a a na slonu dar:svoji pa- jako být ženou supermana,obdivovala
deeru,snědé dítě s havra- moji bílou pleň tak,jako my obdivuje
- naivníma očima.
me exotickou rostlinu nebo motýla.
jsem se.co s ní?Ěekli:ože-{Snažila se smýt bronz své pleti-sa■—^ 1 ‘ * o n m
f q V
a rý
p a
^ iir^ X ^ l^ n
X r. « 4 - ~
h
"V
J.' jsem tak
dlouho,až
se 1 mozřejmě bez kúspěchu.Často
jsem ň se
ba
mžil.Vzal dceru,a po delší vil jejími pokusy o zdvilisování;pooukmenovci mně ožnámil,že
užívať příbory,čistit si Zuby,mýt se
vypovězení války,
mýdlem.Nikdy jsem nežádal,aby to dě
sničaňé začali naříkat,
lala, snažila se o to sama,že mne chtě
. zemi, skučet,celou ve'snici la potěšit.
akási davová hysterie.Do
Krátce po naší svatbě jsem byl od
ra :i.-Jednak o sebé,jednak velen' zpět do Niuh Hoa ke svému bata
mveré jsem měl rád,kteří se liónu. Začal i jsme stavět opevnění a
o na boha a'kteří melbarikády a připravovat se proti ne vinou trpět.Šel'jsem. pro-[přátelskému útoku.Terezka-říkal jsem
kovi,omluvil se,vzal jeho Ijí Terezka,protože jsem neuměl vyslo
uží, a slavnostně mu slíbil|vit její pravé' jméno-musila zůstat v
ice se uklidnila,a I"naší" vesnici.Byl jsem tomu rád.By
lo to bezpečnější,a mohla alespoň
■ přátelství,
tyla velmi jednoduché,
trochu pokračovat v mé práci a pomo
rávc sevženit ani cir- ci vesničanům tou troškou,jíž se přisly.Svačí oznámení ve- jučila.
.že vlastníte tu a tu žeÚtok přišel počátkem zimy a pokřtil
zené se můžete kdykoli a imě'několika-nepříliš vážnými-zranění,u která je vaší ženou
jmi.Zvítězili jsme,ztratili hektolitry
si vv nebo legie pře je-[krve', a vše se vrátilo do starých ko-r
še bezprávná služ- j l e j í .
á vyloučeno ji vzít zpátNa jaře 1950 jsem byl poslán do
»
(Dai-Long,malé pevnůstky u moře,hlítyle,jako bych se oženil
Idané jen'několika muži.Tentokrát šla
hli jsme spolu mluvit v
jTerezka se mnou.Nebylo mnoho na práiehc manželštvi,neznala
ci,většinu času jsme trávili plováním
i řeči vlastního kmene.
ja rybařením v moři,nebo lovem v džunilc.Š-esvým smyslem vybiti-)gli.Terezka uměla skvěle lovit a naen se jí namáhal říci,Byla)učila mne mnohé taktiky domorodého loe.Pomáhala v ordinaci,va- !vu.Večer jsme sedávali na prahy, cha
ins dlíky, chodila se ímou [ty,a já ji učil pár vět česky a'poč
nete jen na procházky,Ne- !tivě francouzský./Pokrač»na str.lo/

10 20PIS_Z^MD0Číiiy^Pokrač./
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FLASHLIGHTS FROM CZECHOSLOVAKIA
mmmjiimmmmmmmmmjamm^
m

Koncem léta jsme byli odříznuti,.:
)
přišel útok,nastal hlad a epidemie ty — Mrs., Clement is, wife of the executed
fu.polovička posádky pomfcla,zbytek : I Foreign Minister, Dr .dementis,has been
nás jakž takž vydržel.Onemocněl jsem
under arrest for some time,she is knovrh
tyfem až poslední,ale. to už bylo po . ■ to suffer from TB,and lately her' con
boj i,a byl jsem převezen do nemocnice.jdition has considerably worsened,In
Po třech měsících'v nemocnici Tere« spite of this she has not been even
zka á já,vyzáblý kostlivec,skoro ple transferred to the prison hospital ,
šatý, zelený, se srdeční vadou,jsme od and she is already coughing blood,This
jeli ňa poslední pevnůstku v našem.s é - j fact is known among Slovak Communists,
ktoru,na hranice nepřátelského úze m í e who point out that M r s . d e m e n t i s went
to USA in December,1949,to bring back
Opět malé opevnění u moře*Čas utí- |her hesitating husband,giving him a
kal,příliš klidný,aby mohl vydržet
personal guarantee of safety from Gott
dlouho,Čtyři měsíce odpočinku-potom
waldiThe president has thus-it is sa
rána,tím horší,že nečekaná.Tonkin.Ko- iplayed the worst trick against anothL'
nec zahálení,konec romantiky^konec na-;man. The mental torture of Mr Si Clemen*»
šeho"manželství".Žádné ženy,žádná ro tis,now realising how she was used as
mantika-skutečný boj.Odevzdal jsém Te -an instrument against her husband,is
rezku Zpět jejímu otci se slibem,že se playing a great part in her illness,!
vrátím,Dal jsem ji zpět' horám a džung — The Catholic "Veritas"information'
lím,‘odkud ke mně přišlao
bureau in Rome reports that ,according
to reliable information,Archbishop
Monsignore Beran,who is interned at
Dnes,když ležím na lůžku sanatoria, an unknown place,was requested by the
v Bretagni,a léčím tuberkůlosu,nemys Communist authorities to participate
lím na to,cím jsem prošelcJenom když
in the Vienna Peace Congress,He was
pohnu levou rukou a vidím hroudu’ma
tomdeliver there an address submitted
sa, a pahýly tam-kde bývaly prsty,přej to him by a priest, who is now in the
de íně mráz po zádech.Souvenir de Ton services of the Prague. Government and
kin .
who claimed to be acting on behalf of
- Nejsem hrdina.Hrdinové sedí v ’Lon- the Chairman of the state office for|
dýfiě a ve Washingtonu,A tak dnes,klid Religious Affaires,Mr.Fierlinger,who
ný a vyrovnaný,š tuberkulosoú,srdeční resigned last. Saturday.The Archbishop
vaplou, zmrzačený, my šlím na to, jak jo
is said to have been promised permis
krásné být člověkem,Člověkem,který v í  sion to return after' the Congress to
tězí nad tímto životem,
his Prague residence,To make his' dec
sion easier,he was informed that a siKONEC
jmilar offer had been accepted by the
;Hungarian Primate,Cardinal Mindszenty,
;and other priests in Poland and CzeI choSlovakia.The Archbishop' rejected
V příštím čísle začíná
Ithe offer,states "Veritas",
nová původní reportáž 'HED
I — Engine s ,trucks,crane s ,bulldozers,
iexcavators and other mining equipment
N E V E R - N E V E R
00000060000060000000006
blocks N W Bohemian repairshopsiAn offi
cial report said this is not entirely
o životě kopáčů wolframu
due-to the great claims made-upon ma
v centrální Austrálii. :
chinery by continuous shifts,but also
i Podle zápiska uprchlíka B.H. /'
to complete lack of care,faulty main
tenance and to sabotage,
FCI
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By Dr.L. Rozbořil
Chester Wilmot .concluded his "STRUGGLE FOR EUROPE" hy claiming that
one of the biggest miscalculations of the war was that the Viest (and
mainly President Roosevelt) had underestimated the political ambitions
of Soviet Russia,
Nothing underlines the truth of his statement so
strongly as the Communist Coup in Czechoslovakia exactly five years ago.
After the World War II., Czechoslovakia set out with sincere hopes
along the path of peaceful co-operation with both the Democratic West and
the Communist East.
Most of the time it was hard going, because Czech
and Slovak democratic leaders found themselves under constant Communist
pressure.
But the freedom of the country and the democratic system of
government were at stake and so the democrats of Czechoslovakia went on
struggling on the road leading to their doom.
But only few foresaw the
-— 'tragic end of their struggle.
The majority believed that Czechoslovak
democracy depended more on the international situation than on the out
come of domestic policies.
As long as there was peace between West and
Soviet Russia, Czechoslovakia was safe - that was the illusioil of demo
crats in Czechoslovakia and the miscalculation of democrats all over the
---world.
The Communist seizure of power class in France and Italy, in all
in February 1948 crushed that illu Europe, in the whole world.
Our Feb
sion and exposed the miscalculation.! ruary has had an importance for other
The Free World has suddenly become countries too.
It belongs, therefore
aware of the sinister threat from
;to the working class of the whole
the East.
A lukewarm Alliance was !world which is expecting its Februa
ry.
It
w i l l
h a v e
it."
being turned quickly into a Cold
War.
; ,, .......|
But the sound of bugles was
T actics And Strategy
also heard by Western Democracies.
The Communist strategy and tac When North Koreans wanted to stage
tics, which led to their victory inj their "February" in South Korea, the
Czechoslovakia five years ago, have armies of the Free World stepped in.
since become ,a school example of
Forces And Mistakes
their methods.
The Free World has
_lost a valuable member but learnt a
What were the forces, the tact
'-'priceless lesson about the. true po  ics and mistakes, which made the Com
litical aspirations of the world
munist coup possible?
Out of the
wide Communist conspiracy, directed confused mass of information and of
and aided by Soviet Russia.
The
the maze of conflicting opinions,two
Communists have never failed to un  external and three internal factors
derline the international signifi stand pre-eminent.
cation of the February Coup in Cze
Firstly, the presence of the
choslovakia.
Here are the words of Red Army on the borders of Czechoslo
Dr.0.John, the Communist Speaker of vakia.
The nations of Central and
the Houses Eastern Europe were frightened by the
"...it was not a decision con experience they had acquired by dircerning only our country but the
iect contact with the Red Army.They had
whole w o rld,.. The significance of |not much will left to resist any
February must be estimated against iCommunist violence, as the fight
the background of the liberation
Iseemed inevitably lost.
One could
(Communist" movements of the workirg
(Cont'd.page 12)
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their aims.
The Nazi occupation had
oppose Czechoslovak Communists on
prepared the ground for the unifica .
their own, but not the Red Army»
tion of Labour Unions.
Secondly, the unwillingness
Under the Germans, political
and unpreparedness of the Eree Yforld;
to help Czechoslovak Democracy with idifferences between Unions were obli
terated and replaced by the Nazi form
armed assistance - if necessary.
After the
Czechoslovak'.democrats could not hao of unified Labour front.
risked a suicidal civil war the issue; war the Mazi front was taken over al
of which was clear - an utter defeat1most without changes b y the Commun
from the hands of Communists backed iist labour leaders, and in 1945 be 
came the only unified Central Labour
by Moscow.
Union.
Control Of The Police
Not only the organisation but,
in some cases even the p e r s o n n e l ,ofi
Thirdly, the Communist control
of the Police Eorce and of the Army.; the Nazi Labour Front were taken oveiLike in all countries "liberated" by; by the Communist sponsored Central
These labour quislings
the Red Army, the Minister of Inter-, Labour Union.
were
promised
immunity
by the Commun
ior (Home Office) in Czechoslovakia j
ist
Ministry
of
the
Interior
if thei
was made the Communists' first ob
would
stand
ready
-whatever
their
*
jective in the Government.
:
pastto
co-operate
with
the
Party.
With 'it went the firm hold on |They complied.
This Central Labour
the police.
The Army's leadership
i
then, a powerful
Union
has
become,
was put in the hands of General Sv o 
instrument in the February Coup.
boda (ironically enough the czech
word "svoboda" means "freedom"), a
Undecisi^aress Of Czech Labour ,
fellow-traveller who pretended to be
___________ . P a r t y _______ _
a non-partisan personality.
However
Fifthly, the undecisiveness of
in the time of crisis when the Com
the
Socialist
Democratic Party (Czech
munist Police Eorce started persecu
Labour
Party).
This was - like the
ting the democratic parties' press
Communistsalso
a Marxist party.
I
and organisations, Gen.Svoboda shir
Though
the
smallest
party
in
CSR,
ked his constitutional duties to de
fend free speech and free gathering j they held.the balance of power.
Their 39 Members of Parliament
and washed his .hands of the whole
could,
together with the Communists'
matter by declaring that.the Army
114,
form
a Marxist majority of 1531
would not take part in any internal 1
deputies,
against the democratic par
political strife.
The way to the, - |
ties'
147.
The blunder was that the
Red Terror was open...
.j
Socialist Democratic Party was at a
Eailure Of Unions
loss what to do:
to repudiate M a r x 
ism
and
side
with
Democracy
or to
Fourthly, the formation of one
repudiate
Western
democratic
ideals
Central Labour Union.
Communist con
and
side
with
Marxism
in
its
Commun
centration on Labour Unions is.,well
ist form.
known and was a big domestic issue
This undecisiveness*was fatal
in Australia only recently.
yi
to
Czechoslovak
democracy and to the
In CSR the Communists succeeded
Socialists
themselves.
During the
where the Australian Communists fail
Coup
they
tried
to
remain
neutral,
ed: in getting power over the. whole j
thus
weakening
the
unified
action of
Trade Union Movement.
No doubt that
the
democratic
parties.
After
the
the csl.Communists w e r e ;helped by a ,j
Coup
the
left
wing
of
the
Party
desituation much more favourable to
(Cont'd.page 13)
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ZEE TRUMPET
Edward Thomas-

PRAG-UE APPEASING MOSCOW

Recent events in Czechoslovakia,
are described as a " c o u n t e r - r e f ; m tion".
There are many interesting
though very intricate sidelights.
One is that "things” happen suddenly
in breathtaking succession within
the borders-of the Soviet toe sternu."
and most civilised sartelite. “ irrin the last twelve weeks the peegle
have witnessed?
G-ottwald’s visit t:
Moscow.- Convocation of the Party
F o r g e t , men, everything
Congress.- Unanimous adoption of a
On this earth newborn,
new Party Constitution hammered cut
Except that it is lovelier
in a shockworker's tempo.- Staging
Than my mysteries.
of the Cominform's largest trial,'"
Open your eyes to the air
with 11 capital sentences duly exee .
That has washed ihe eyes of the stars
cuted.- Nationwide Congress of Gsl.
Through all the dewy night i
Defenders of Peace, with many foreigt
Up with the light.
delegations present.- Creation of a
To the old wars.
Czechoslovak Academy of Science. A r i s e , arise!
Nationwide campaign connected with
the Vienna Peace Congress.- Creation
Of a Czechoslovak Academy of Agri-THREE IMPORTANT LESSORS
(Cont'd.)
cultural. Sciences.- Cominform’s Agriclared a merger with, the Comm.Party.
cultural Congress in Prague.- Begin
ning of- registration of CSR's 12i
Three--Lessons
■- ~
million population.- Finally, "re
The February events supplied the; organisation of Government work",
Free World with 5- important lessons? - which follows, t.wo most important
A) No nation should allow the in- ;announcements V- - '..
wrnatiorral situation to develop in . ;
The State Statistical Office ad
such a way that the Red Army could'
mitted that, in.spite of the 18.3%
suddenly appear on its frontiers.
rise in production in 1952, the oyerAustralia must be defended in Korea,
all output plan was not fulfilled,
dochina and Malaya.
If the Red Ar  for only 98,5%. was achieved with two
my was allowed to get to Indonesia or most important branches - foundries
New Guinea, it might spell the doom
;iand mines - falling to 94%, and gen.
of freedom in Australia.
engineering fulfilling as little as
88%
of the target. — --B) The infiltration of Communists jj
into Trade Unions should be' constants- n
The new Min.of Foreign Trade,R.
1-y watched and checked.
Dvorak, revealed in his report the
full extent of Soviet exploitation
C) There is no neutrality in the
Cold War.
The fate of the Czechoslo of CSR and other satellites by giving
comparative figures for the increased
vak Socialists is an ample warning
trade within the Soviet bloc? CSR?that neutrality between the forces of
Communism and the forces of Democracy 1937 11%, 1948 30%, 1949 45%, 1950
52%, 1951 60%, 1952 70-75%. Figures
does not pay.
Whoever tries to be
for other satellites are? Albania
neutral or co-operate with the Commu
100%, Bulgaria 92%, Hungary 67%, P o 
nists is finally "swallowed up" by
land
58%, Rumania 79%.
In 1952 USSR
then
trade with satellites? 80% of total.
Rise up, rise up.,
And, as the trumpet 'blowing
Chases the dreams of men,
As the ‘dawn glowing The stars that left unlit
The land and water,
Rise' up and scatter
The -dew that covers
The -print of last n i g h t ’s loversScatter it, scatter it!
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— V PRAZE DOŠLO K HOCKEYOVÉ SENSACI
před vyprodaným hledištěm Zimního sta
dionu, když Švédové porazili ČSR týmž
poměrem, jakým byli poraženi dv§ dny
předtím týmž národním mužstvem CSR 5:1. Sestava Československa: Záhorský
-Lidral,Gut,Nový,Osmera - V.Bubník,
Danda,Charouzd/Vecko/- ing.Rejman,Bar
toň, Sekyra. Jednotlivé třetiny 1:0,
2;0,2:1. Čestnou branka ČSR vstřelil v
11.minutě poslední třetiny ing.Re;'nan0Porážka byla zaviněna podceňováním hos
tí a zjevným nezájmem čs.representantů
Místo obvyklé kombinace celéh 9 mužstva
omezili se někteří hráči na sólové ú~
toky, které končily většinou u švéd
ských obránců. Nejobětavějším hráčem
byl obránce Lidral z Českých Budějovic
Podle úvodníku Rudého práva mají být
z tohoto utkání vyvozeny patřičné důs
ledky.
MH, Mun.

V

C I Z I N Ě

VÝJIMEČNĚ ZA RÁMEČEK’
Na lehkoatletických závodech
v Melbourne startoval v běhu na
1=500 m nejlepší australský půlkař John Landy, který v poslední
době dosahuje světových časů»
Protože se čekalo překonání aust
ralského rekordu, a ani zlomení
rekordu světového nebylo vylou
čeno, byly pochopitelně vykonány
všechny možné přípravy,aby průbě!
závodu byl hladký.Když vítězný
Landy protrhl po třech kolech
cílovou pásku,přišlo se na malé
nedopatření .Místo tří kol s e
vlastně měla běžet čtyři-Jinak
ale bylo všechno v naprostém po 
řádku, a ž vna to, že se,časoměřiči
při zjištování času zmýlili o
jednu minutu.
kw

— MISTREM ČSR Y HOCKEYI SE STALA SPARta před Vítkovicemi a Českými Budějo
vicemi. Ostrava je čtvrtá a Chomutov
BOHEMIANS ADELAIDE
pátý. -Poslední výsledky: ČSR-Polsko
/utkání akademických mužstev/ 3:1 ,
V letním turnaji kopané vede po dru
CSR B-Slezsko 4:3.- Od 6.března hraje
československé národní mužstvo na misthém kole mužstvo Bohemians tabulku
’’modré” divise bez porážky.’’Červenou”
rovství světa ve Švýcarsku.
C
divisi vede Budapešt. V prvém zápas
--ROHOVNICKÝ MISTR EVROPY V TĚŽKÉ VÁZE proti Port Adelaide zvítězili Boha— '
Němec Neuhaus, porazil v Dortmundu
mians 3:0..Všechny tři branky vstřelil
britského mistra Williamse v 9.kole E0 knob.Mužstvo Bohemians se rozehrálo
až v druhém poločase. V druhém zápase
— VE FINALE TENNIS OVÝCH MISTROVSTVÍ
porazili.
Bohemians mužstvo Vytis 3
,
Francie na krytých dvorcích porazil
'
atak
byl
střelecky
neprůrazný.
Branky:
Budge Patty Art Larsena 6:3,4:6,7:5,
Khob 3, Betalo 1. Aúelaidské noviny
6 :4 .
‘
tvrdí,že obraná Bohemians je nejlepší
— V SERII DEVADESÁTI ZÁPASE SEDGMAN - v Jižní Austrálii a bude pravděpodobně
Kramer, v níž se má.rozhodnout o titu hrát representačnš v zápase proti Viclu ‘mistra světa mezi tennisovými pro torii v polovině března. M.S.,Adel.
fesionály, je stav nerozhodný 16:15.
SLAVÍA MELBOURNE
— PLAVECKÝ SVAZ VE V I C T O R U ZAKÁZAL
světovému^rekordmanu na 1.500 m Japon zvítězila 15.2. v přátelském zápase
ci F W U H A ^ E u U účast na všech závodech nad Cpburgem /2.divi se/ poměrem 9:2.
ve Victorii, ?!aby nebyla podrážděna Li  --Poněvadž se blíží doba zahájení
ga bývalých vojákův. Furuhaši předtím mistrovských zápasů v kopané,vyzývá
startoval v USA a na olympiádě"'v Hel S.C.Slavia všechny čs.footballisty,
sinkách. Japonci #se už dotázali ,-budou- aby se hlásili u J.Lachmana, 88 R i 
li mít na olympiádě táž práva jako ochardson St„, Albert Park, aby mohla
statní účastníci.
být včas provedena jejich registrace.
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mmmffimmmm
— Nedaří se mi lépe než loňského roku.Isem stále
hez práce, jen s tím rozdílem, že již nespím na
záchodku sydneyské university.Ani toto místo mi
nebylo-přáno. Manželka,která byla z milosti
a
na přímluvu jedné české rodiny přechodně zaměst
nána v tomto ústavě, kde mají profesoři vychová
vat občana k lidskosti a moudrosti, pracovala od
7 hodin ráno do 9 hodin večer,včetně soboty, za
3/-/-C týdně a stravu. Z-toho jí strhávali 12/sh za to, že jsem tam spal. Jednoho dne byla ale
manželka zavolána do kanceláře a tam jí sdělili,
že se musím z toho brlohu vystěhovat.protože pan
zahradník potřebuje ben bývalý kloset na nářadí^
teré prý je na dešti. Nezbylo mi proto nic, nez
''-nebrat těch svých pár ha dříků, které mi zbyly ješ
tě z IRO Oamnů, a odejít na ulici.Člověk při vší
bídě má aspoň to, že ho na ulici nebijí pendre
kem.
K.S.,Sydne
..-Historikové,politikové a.lidé viry očekávají,
že r.ok 1953 bude rozhodujícíimrokem novodobého
lidstva.Boží plány se uskutečňují pomalu,ale ur 
čitě. Je nej vyšší' čas, abychom studovali Boží
plán se světem,'vyložený v .Bibli.Připojte se k
hnutí !,Zpět k'bibli v roce 1953” . Podmínky :Pře~
číst pozorně celou Bibli v tomto roce,tři kapi
toly každý den.Můžete dostat zdarma tištěný Roz
vrh čtení Písma, když si napíšete na adresu:Bet
lémský kostely 17 Rhodes Ave., Toronto 8 ? Ont.,
Canada. Tamtéž dostanete české bible za $ 1.-,
J ,E .Z eman,J e dno ta č s .pr ote.stantů v USA a K a n .
— V posledním čísle HD .jsem- se dočetl doopravdy
skandální věc,že někteří t.zv."političtí uprchlíci"se zúčastnili hostiny s čs.konsulemuv'"M e l 
bourne. Je-li to pravda,jmenujte je a uveďte je
j i c h adresu,aby se každý těchto špinavých cha
rakterů stranil.Jiného nezasluhuji,' jsou to po 
litičtí a národnostní chameleoni. K . K . .Bathurst
— E l e g ia.
Idem ulicou a myslím,
. prečo život chcel,aby som videi Yaru Yaru
a skryte spomínal na matku stáru.
Horůci severák z zátoky Kozorožcovéj'
tiesni mi srdce i hlavu..
Doprava rachotí čertovu rapsodiu,./
...Krásné sú večery keď dáždik mrholí
a asfalt odbleskom světici až hlaholí.
Srdce ma vtedy tak nebolí.
..,Aj oči ostatných sú^dneska vlhké
'
a nielen exulantově'. - ’ó , srdce prch k é .
Smutný od Yary

M . F .,Serra:Habeš zde nemá
diplom, zastoupení.CLraíte
se na austr.ministerstvo
přistěhovalectví.— Anon.,
Adelaide:Dik za výstř.-K . K . ,Bathurst:Seznam účast
níků nemáme.— F.K, ,Flem. :
Adr.hledaného známe a sdě
lili jsme mu proto přimo,
že ho hledáte.Upozorníme
ho znovu.Nechce.-li Vám ov
šem p s á t ,nemůžeme ho nutit.
— K.S.,N.Sydney:Peroutkovu
knihu!?Hovory k domovu’’mají
v knihkup. E.F.G-.-viz.inserát.— G.T.,Marybor.:Dik za
při l .dopis.--K.S.,N e w t o w n :
'0 Vašem přip.budeme inf.Ů.
— A.H.,Brisb.:Dik za výstř.
a inf.
HD
PRÁCE
Asi deset krajanů může dos
tat práci při stavbě želez
ničních mostů u Port Augusta
v -Jižní. Austrálii.stavbu ve 
de Ss.ing, Plat 28 až 35 £
Za 14 dní.Bližší podmínky
V HD pod zn."Slušní,ihnedV
PROHLÁŠENÍ HD 0' -ČS .HONORÁR ním konsulovi p.Peacockovi
/vi z .č.3/111 HD/ přetiskl
21.2. melbourneský THE HE 
RALD.
REDAKCI DOŠLO

P.Korbel:Czechoslovak Uni
versities. Vydal RICjNew
York
Listy Čs.babtistického sbo
ru v Toronto,Canada:"Cesta
života","Pravda a slavná na 
děje" a "Betlémský kostel".
PLATÍTE PŘEDPLATNÉ TAK PRA
VIDELNĚ , JAK DOSTÁVÁTE NÁŠ
LIST ?
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VEŠKERÉ DRUHY DEKORACÍ
úpravy výkladních skříní - kresby
nápisy - neonová osvětlení
CONTINENTAL ADVERTISING SERVICE
102 Peel S t ..WINDSOR,Melbourne, Vic.
Telefon MU 6252
Návrhy provádíme bezplatně
a nezávazně
ÚČETNICTVÍ AÍORESPONDENCI-PŘEKLADY
provedou za Vás
B E R K A

&

TO. M A N

Box 449 C, G.P.O.- .
MELBOURNE,V Í C .'
Telefon/večer/.:WA 5840 /Berka/
JW 1835 /Toman/
Praktický lékař
DR. D.

W I S E

ordinuje nyní také v
Harley House,71 Collins Str.,
Melbourne - City
Telefon EA 8122
PRAVÉ AMERICKÉ MONTGOMERÁKY '
/nepromokavé s vložkou/
zhotovuje dle míry
JOSEF N E C H vV Á T A L
pražsko - vídeňský krejčí
468 Bridge R d . ,RICHMOND,Melbourne
Telefon JB 5841
Nejnovější-americké a kontin~. .styly
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OPRAVU VŠECH DRUHU HODIN
spolehlivě provede
bývalý pražský hodinář
s dvouletou praxí ve Švýcarech
BOHUMIL

S C H M I D T

7 Hardware Š t . ,Melbourne-City
/ulička z Bouřke St,,mezi Elizabeth
S t . & Queen S t ./
Telefon M U 1046
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 Plac©,Sydney,NSW.
nebo
A.M.P.,Lane off Edward St.,
Brisbane, QLD.
Vyžádejte, si náš seznam knih.
Použijte naší Lay-By služby
Z L O B Í
V Á S ^0 Č I ?
Potřebujete b r ý l e l
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P T 0
430 Bouřke S t .,Melbourne-City
Telefon MU 4093
Otevřeno denně od 9 do 18 hodin,
v sobotu od 9 do 13 h.
Mluvíme česky i slovenský

HLEDÁME Ia kuchaře/kuchářku/ a pomocnici do nového rest .podniku-. Nab. na
zn.f!Kuchař-Melbourne5ř do KD,
PŘIJMU učedníka/učednici/ cca.15 r. do optického závodu.Werner Graf, 80
Swanston St. ,Melbourne ,Víc .
KOUPÍM z-achovalé lyže. Udejte lask.cenu a popis na zn.SÍLyže!! do H D .
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Jana Šetka z Prahy,Josefa Strejce/zpráva/,FeniivRosenbergerovou/Melb.?/,ing.Neubauera,Ladislava a Jaroslava Šindlerovy, Štancla
/Varnsdorf - dopis7,Josefa Šmerdu/z Rosic/,ing.Miroslava Kotka,Bedřicha
Bruno /N.Z .?/,Luboše Hůlku,Vlácíu Buriana a F. Srolla.-Zjistíme-li adresy
hledaných,oznámíme jim, kdo se na ně dotazuje.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně .Řídí redakční kruh'. Adresa: Hlas domova,
4 Erin S t .,Richmond,E.l,Víc„,telefon JA 3380/po úřed.hodinách/.-Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-,jednotlivě sh l/6.

