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.eninské pojetí dějin
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Ma s a r y k o v i
Komentář k úmrtí <T.V.

On: sne-li objevit jméno Tomáše Masaryka v komarisoioném oisku,musíme číst noviny v říjnu.Koson-jsoe mohou,a dělají to pil n ě ,odstranit potají
viscum po-níky presidenta Osvoboditele.Jen je
čen ne.a os je 23.říjen.Nezbývá jim proto nic
no,nei se s dílem Tomáše Masaryka vypořádat
ten.s:;- neuurpělo leninské pojetí jejich dějin.

Stalina na str. 3

Ještě přiliš málo lidí
objevilo pravdu poznání ev
ho aféře další vinu:
ropského filosofa,který osc, nažity za-in je non
značil za příčinu dnešního
:kosmopolitismus."Ne
ika otřeně, Děla a houf lze podceňovat...ne
světového zmatku ’’vzpouru
u_:i na ž i j l e i Masa
bezpečí kosmopolitních davů” .
rykovy spolupracovníky a ;tendencí,na něž chce
...Členové dnešní společnos
.ii3té totiž dob inepřítel navazovat...
:
ti, vyzbrojení ledničkami,
ra Fšéí.se panátka T.G.M. :Čs.buržoasle,zvlášt v jtelevisí,radiem a všemi mož
je v IesuoSlovensku nejIéře činnosti Masaryka jnými druhy samohybů a samos1 1 ::,£ j§ - ▼ době I v ; t u r y . ia Beneše,pěstovala
chodů,j sou čím dál tím víc
Sd sžS se ::::: n apaáat Ma~ :tendence kosmopolitis {nakloněni přenechávat i své
mu...", píše V.Olivová {duševní problémy někomu jiZtett ; as zzsžkláčá k vi- -Pávová v Rudém právu. Snéímio Pak všechno záleží na
{torn,komu předají starost o
řs .i- -'si sr"k byl '"politic
Historikové marx-lejsvůj
duševní obzor.
který- nedal ■•k^ jninismu se upřímně sho1 Je dvojí možnost:bud pře;dují s duchem Emanuela
ínechám myšlení své demokra
jMoravce/a s některými
os HU.»sryk tyl zpátečník, :duchy exilu/:Masaryk a tické vládě,která to jakž
ais že Txpáo a oni ckcu '11o - Beneš zavinili Mnichov {takž obstará/nebo mne nechá
hrálo Masarykovo pojeti i"Kosmopolitní tendence '{duševně shnít/,a nebo diktá
fe^In .řilosořicky vzato, iobou těchto buržoasnícJJtorovi, který si už s mým
tvrdl 1.Marsu v 2TC7É MISLi; iideologů se projevily ;/myšlenkovým potenciálem buíde vědět rady.
|v zaprodávání naší re 
I
Y obojím případě mám myškéhc :s o : o o;ovncst.a nao- publiky anglickým a
_,lenkový pohov.Y obojím přífrancouzským průmyslní'
Ipadě se mohu vzepřít,i když
vírs nsz yslarký nát o žen kům a bankéřům!í/KP/»
v diktatuře jen v duchu a
ský rrarekter našich dějin
Rozbití Rakousko-Uhe:rfpozdě.V obojím případě
se
Zóyž osly vysvětlili sou ska naopak bylo,rovněž {mohu klasifikovat jako živá
{mrtvola./Pokrač.na str. 2/
podle Rudého práva,
_ ^
^
1
2 0
vlastně legrace :
sta^
oy_ ;_:~su na:ozensny a ze tisíce pracujících,ve
nepři sinal Palackého tvr dených dělnickou tří = Publisher: Prant. Yáňa, |
zeni o stálen boji Čechů s dou, provolávaly tehdy i 4 Erin S t „.Richmond,Y i c .=
k a n c i ,objevili pc Slánské islávu/Pokrač .str.2/
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STRANA HLASEM A SMYSLEM ŽIVOTA
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Pak je jiný druh lidí.
,;Kdybych já uměl psát” , ozval se přísně
Ti poznali přednosti a va
nečekaně malý soudruh., :;věděl bych, o čem.Právě
dy demokracie i diktaturry.
o těch hrůzách» 0 všem, co se dnes deje.,.0 nás
Zvážili,-sčetli a vážky zů
|a našem boji» 0 tom, co přijde, 0 naší budouc
staly vodorovné.Proto se
nosti.
postavili mimo oba tábory a
r‘A přijde to ? :i ptala se ho.
snaží se najít jakýkoli způ
”Přijde, já to vím.1
sob spolužití /nebo isolace/
’•Jak uo vis?"
s oběma světovými tábory.
í:V ím to,protože to ví strana” .
Jsou t o .nešíastné a nepathetické postavy: duševní e u n u  Kanila Jiroutková ve stejnojmenném článku v Li 
terárních novinách.
chové a političtí neutrálové
dvacátého věku.
Třetí skupina je nejmenší.
KOMUNISTÉ 0 MASARYKOVI /Pokrač./
Neliší se zjevně v ničem od
prvních dvou. Lidé třetí sku
'socialistické republi-stvi k lidu čjlší z t ě c ^ p
piny žijí za týchž podmínek, ce*...sesazovaly státní to slov,nahrávajících
jako skupina první:v demo
úředníky...Rakousko se do rukou Masaryka a Bekracii i v diktatuře.Sčetli
zhroutilo,samostatnost b e š e ! ”
a změřili jako skupina dru republiky vybojoval pra
Kampaň |>roti M a s a r y k ů
há.Na rozdíl od ní ale zvo cující l i d 1
.7
vi prozatím dospěla k W lili stranu.Ti jsou nejcen
'nepřátelský postoj
Když ovšem "zrádce Pe mu,že ’‘
nější .Nesou břemeno demo kra
routka,věrný stoupenec k lidu,nenávist proti re
cie a bojují za ni.Někteří
masarykovské kosmopolit volučním masám pracují
z nich zvolili diktaturu.
ní koncepce11,napíše , že cích je charakteristickým
To ale musí být jen volba
"národu spadl do klíra rysem jak pro Masaryka
d o č a s ná,Člověk,který se ne
tak pro Beneše a celou
plod práce národa za
vzdal,. povinnosti myslit,ne
hranicemi a národ doma naši buržoasii". "Náš
může, natrvalo v diktatuře
udělal tolik,že vztáhl lid " ,utěšuje se ale Rudé
žít.Projdeme-li řady proti
po tomto plodu ruku",a právo, "stále jasněji pro
fašistických a protikomuni
že "kdyby snad bylo 28. hlédá staré kosmopóliti^
stických spisovatelů,najde-'
tendence Masaryka a Bel^příjna v Praze pršelo,
me v první linii odpadlíky
nedošlo by k oné histo se a vidí, do jakého bah
od diktatury.
rické chvíli..,n ,je R u  n a vede pokračování v je
Ortega y Gasset ukázal,
dé právo zcela bez sebe:j i c h koncepcích”
vm
jak á proč se nemyslící dav
"'Jaké pohrdání lidem, ja
stal metlou celého světa.
ká nadutost a nepřátelKRÁTCE. Z AUSTRÁLIE W
Zbývá si jenom uvědomit, jak
snadno se z jednotlivce dav
Podle prozatímních vý
stává.Dav se skládá z nemys sarykovu:ačkoli věděli,
ze komunismus je násilné sledků. voleb do státního
lících jednotlivců. Jsou-li
ozbrojeni,nebo mají-li násil hnutí luz y ,připustili,že parlamentu v Jižní Aus
né úmysly,je to luza.Yýchod se prostřednictvím polin trálii zvítězili těsně
byl podroben diktatuře vzpou tických o r g a n i s e d stalí liberálové.
davem,který přenechal
Počet obyvatelstva od
rou davů/a také Německo a
myšlení politickým sekre vojny vzrástol o 2%.
Itálie a Španělsko/.Česko
tářům.Dav nemusí být ti-;:Polnohospodárska produkslovensko a satelité,' mimo
Jugoslávie,poskytli nové di sícihlavý.Osamělý,nemys ;cia iba o 1 fo.
vadlo : dav byl přemožen lu lící člověk je také dav,
Hospodářská situácia
;tím tragičtější,že v čí sa stabilizovala.Export
zou. Takto se mnoho z nás
sle jednotném.
jun 4 7 6mil.,import 39Smil.
provinilo proti odkazu Ma-
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:PŘI ANGLO-AMERICKÝCH
hospodářských poradách
I t s . lny po oficielním oznámení úmrtí J , V.Stalina
ve Washingtonu' vydali
oznámila Moskva jméno jeho nástupce«stal se jím bý
.Z.E.Dulles a A.Eden
valý Stalinův náměstek ve funkci generálního tajem
:společné prohlášení,
níka ESR Georgi Malenkov,který byl označován za "ná ve kterém vyzývají svo
sledníka trůnu”dávno předtím.
:bodný svět,aby zasta
lově reorganisované vedení'SSSR je složeno takto: v i l dodávky .strategic
ministerský předseda;Malenkov,jeho náměstkové:Beria
k é h o materiálu Rudé Čí
/také vnitro/,Molotov/zaivraničí/,Bulganin/války/ a
:ně,
Kaganovič.Do dalších klíčových posic nastoupili N á 
iV TEHERANU DOŠLO K N0stupce ministra^zahraničí:Malik,zástupci ministra
vým demonstracím proti
války:Vasilevský a Žukov,stálý zástupce u Spojených
;Mosadekovi.Bylo zatče
codů-Vyšinský/jediné vetší překvapení/,předseda
no mnoho komunistů,
jvyššího sovětu:VorošiloVjtajemník presidia NejV RAKOUSKÝCH VOLBÁCH
vyššího sovětu:Pežov/neznáma postava/,předseda' Od zvítězila katolická li
borů ršvernik/bývalý předseda Nějvyššího sovětu/,
dová strana,která zís
kala 74 mandáty.Druzí
Předsednictvo KSR :Málenkov,Befia,Molotov,Vorolov,Chnuščev',Bulganin,Kaganovič ,Saburov,Pervu jsou socialisté se' 73
in a Mikojan,
místy v parlamentě.
Předběžně se'zdá,že sovětský vládní aparát pra
BRITSKÁ VLÁDA ODMÍTLA
cuje klidně dál,V přívalu úvah,které předvídají ná
nabídku madarské vlá
sledky Stalinovy smrti^je těžko oddělit rozumné od
dy na výměnu k smrti
fantastického,Myslíme,ze nemají pravdu ani ti,kdo
odsouzené malajské teočekávají zhroucení SSSR každou hodinu,ani t i ?kdo
roristky za britského
občana Sanderse,uvěz
mávnou'rukou,domnívájíce se,že všechno zůstává při
starém.Zdá se nám nepravděpodobné?že by Malenkov,
něné ho v Madarsku v
souvislosti s případem
byt i se mu podařilo získanou posici v klidu zkonAmeričana Vogelera.
solidovat,vládl stejně dokonalým mozkem jako StaHjyn, který vždycky ^přesně věděl?jak daleko se ve
ČÍNŠTÍ KOMUNISTÉ OBVIýých výbojích'může odvážit,aniž by přivodil ote
nili Američany z -pou
vřený konflikt,Domníváme se proto,ze se změnou ve
žití plynů na Koreji.
dení v SSSR nebezpečí třetí světové války značně
Zároveň obnovili svá
zvětšilo,
dřívější tvrzení o ba
Stalinovou smrtí uvolnilo se nejen místo ruskékteriologické válce,
®Lj diktátora,ale také místo vůdce světového komu TITOVA NÁVŠTĚVA V ANnismu.Mac-tse-tung byl celkem spokojen funkcí k o 
glii byla v souvislos
munisty 'číslo dvě,pokud žil Stalin,ale je-.nepravdě
ti se Stalinovou- smr
podobné, že by se tímto pořadím spokojil vůči Malentí urychlena o jeden
kovcvi nebo komukoli jinému.Spory mezi Čínou a SSSR
týden.
by potom byly nevyhnutelné,
PRESIDENT EISENHOWER
Stalinova smrt je nesporně největší událostí od
požádal US kongres o
kc-nce druhé světové války,a nikdo nemůže- přesně před prohlášení,jež by od
yíijt její .dlouhodobé následky .Celkem nejlépe to v y  soudilo zneužití smluv
jádřil poslední ze silné trojky,britský ministerský
uzavřených v 2 ,světové
předseda Churchill:"/Stalinova smrt/...je jasně mez- vál'ce Sovětským sva
světové historie,Ale nikdo nemůže říci,zda k
zem.Jde o smlouvy v
1(
-u nebo k'horšímu".Mnoho bude samozřejmě také
Jaltě,Téheránu a P o 
Z?
st up imi ,
. tem,jestli se novému vedení podaří nahrajskou legendu legendou novou.
-n~
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Jistě se vám taky někdy zdá,že už
seytoho o komunismu napovídalo víc než
dost,a že každý soudný člověk na Záp a 
dě ví,jak se žije v sovětské říši. I v
našem exilovém tisku se -tu a tam po
dotkne, že se protikomunistická propa
ganda přehání a že méně by bylo více,
Na lodi,kterou jedu do Evropy, jsem.
se přesvědčil o opaku,Jakmile se dosta
nu do řeči s některým spolucestujícím,
hledím totiž vypátrat,co si vlastně o.
té komunistické záležitosti myslí.Není
to těžké.Jakmile se dovědí,že jsem z
Československa,začnou o tom sami.

starost, aby nebyla v á l k a ...Hor dub aloV Ú story zná celá locl, poněvadž je
to člověk družný a každému ji vypra
voval. Nikdo v ní neviděl víc, než
jímavý příběh ze života, korunovaný
happy-endem.
A Hordubal jen zářil. Až tuhle se
do něho jeden pasažér pustil.Vynadal
mu starých oslů, protože nechápal,
j ak může někdo tak slepě lézt -komu
nistům do spárů. Všecko prý mu sebe
rou a nakonec ho "ještě zavřou. .

Hordubal se^strašně rozčílil a ý
hájil'se tím, že za předválečné kriDosavadní výsledek je zarážející:' ; se musel pracovat na farmě za pou
starý Angličan,už 40 let usedlý v Aus hých patnáct:šilinků a stravu týdně,
a že Austrálie není nic jiného n e ^ ^
trálii /zřejmě skromnější businessman/
americká kolonie. Ale od té doby v ^ P
soudí,že pro dělníky a řemeslníky
je
rudý-režim dobrý.Erancouzský proletář,
padá ustaraně.
bývalý parašutista z do Gaul3.ecvy armá
To ovšem není žádné vítězství pro
dy, s dobrosrdečným úsměvem odbude všec demokratickou propagandu Západu,pro
ko, co se na Západě o komunistech píše,
tože- Hordubalův oponent byl Řek,kte
jako obligátní propagandu.Mladý Ameri
rý zažil vojnu s rudými povstalci a
čan, bývalý student a vojenský pilot, • kterému nemusí nikdo nic o komunismu
mi přizná za živého' Souhlasu své ženy,
povídat.
Josef Los
novinářky z melbourneského ARGUSu, ze

komunismus je zlý,ale hned' přechází na
námět zřejmě mnohem palčivější,totiž
protikomunistickou.hysterii v USA,v
niž vidí všechny příznaky fašismu.

SPISOVATELE 0 SLÁNSKÉM

"Ptáte se,kdo vydal na smrt miloNejdramatičtější příklad je ale sta !váného syna našeho lidu Julia Eucíka?
rý muž, kterému říkám Hordubal. Před
-Ja to jeden ze spiklenců,konfident
pětadvaceti lety odjel ze Slovenska od Gestapa Bedřich Reicin„Ptáte s e l k d c A
ženy a dvou malých dětí do Austrálie,
:způsobil smrt Jana Švermy?Byl to je-r
aby si vydělal..na vlastní usedlost.
:den z nich.Rudolf Slaénský,. .3- jakou
Když-už měl peníze pohromadě,zkazila
radostí se"dovídáme,že dělnici v Třin
mu návrat válka. Tak se vrací teá a
ci.v Kohinoora v Budějovicích i na
těší se, jak si doma postaví domek a
severu stávkami znemožňovali jejich
jak bude spokojeně trávit stará léta.
/ t ,j.spikleneů-rěd,/plány...”
Pravda, on slyšel cosi, že to u
nás není úplně tak, jak by to mělo
být, a on nemá ty ríidé zrovna moc v
lásce, ale on se do politiky míchat
nebude a od vlády nic nechce, on máj_ ■
zaplat Pánbůh, dost pro sebe i pro ze
nu. Bude si držet krávu a nějaké .to
prase, a kdyby mu nechtěli dát příděl
cukru, zařídí si chov včel. Jen má

JAN PILAŘ
"Každý měl svoji masku a všichni
byli spojeni a spjati neproniknutel
nou šiti pout.Jaká to byla rafinova
ná partie* šachu,
Jak rozestavená a
krytá.. «.Jak nás rozleptávali,jak nás
oslabovali,jak nás okrádali!"
JARMILA GLAZAROVÁ
/Oba citáty z Literárních novin-RIO ,
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__ __PĚT LET ZMĚN V ČESKOSLOVENSKÁ VLáLĚ
O+O+O+O+O+O+O+O+Q+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O
československá informační služba v Londýně uveřejnila zajímavý přehled
o osudu těch lidí, kteří v^únoru 1948 stáli v popředí československého po
litického života,je to součet víc než tragický.

President republiky dr.E.Beneš resignoval 7,6,48 a zemřel 3.9.téhož roku.
Tehdejší^ministerský^předseda K.Gottwald byl ”zvolen"v červnu 48 presidentem,
a^únorový náměstek^ministerského předsedy A.Zápotocký se stal ministerským
předsedou.Osud ministrů pučistické vlády: náměstek min.předsedyvB.Laušman
zbaven úřadu v květnu 48, je v exilu,Náměstek předsedy vlády V.Široký se stal
ministrem zahraničních^věcí/po Clementisovi/,nyní náměstek předsedy vlády.
Ministr zahraničních věcí lan Masaryk spáchal sebevraždu/10.3.48/.Ministr n á 
rodní obrany gen.L.Svoboda propuštěn v roce 1951.Ministr zahraničního obcho
du dr.A.Gregor zbaven funkce v 52.Ministr vnitra V.Nosek stále v úřadu, ale
tratil kontrolu policie .Ministr financí d r .J.Dolanský je náměstkem ministr
™ e d s e d y . M i n i s t r vškolství^Z,Nejedlý je náměstkem ministerského předsedy,po
dobně jako d r .A.Cepička/má také min.národní obrany/,ministr informací Kopec
ký/ministerstvo informací zrušeno/ a ministr průmyslu Z „Fierlinger/zbaven
ministerstva pro církevní záležitosti/. Ministr zemědělství J.Ďuriš je mi'strem lesů,ministr vnitřního obchodu F.Krajčír je^stále v ú ř a d ě ,ministr
pravý A.Petr zemřel,ministr veřejných prací dr.A.Šlechta t Jje
e ministrem sta
soc.péče jl
E..
L,xuxxxxuux
.x.A.
i.xNtNeumann
suuuaxxxx je
uxuxu spojů,ministr suu.peuc
vebnictví
,ministrpusu
poštu rdr
.jeíuxxixs
ministrem
Erban je zbaven úřadu/patrně zatčen/,ministr zdravotnictví J.Plojhar stále
úřaduje,min.výživy L.Jankovcová^je ministryní potravinářského průmyslu,mi
nistr unifikací dr.V.šrobár zemřel,náměstek ministra zahraničních věcí dr.
Vládo Olementis se stal ministrem a byl popraven 3.12.1952,náměstek ministra
národní obrany dr.lán Ševčík se stal náměstkem minister.předsedy/zbaven úřadu 1952,patrně zatčen/

«

1 ministrů.,kteří resignovali 21.2.1948 je: náměstek min.předsedy dr. P.
Ze-ví v exilu, stejně jako jeho kolegové d r .1.Stráňský/ministr školství/,
- .E.Ripka/ministr zahranič.obchodu/,d r .A.Procházka/min.zdravotnictví/,d r .
/.Kcčvara/náměstek min.předsedy/ a dr.Franěk/min.unifikací/. Ministr spraveilrcsti dr.P.Drtina se pokusil o sebevraždu a je zmrzačen ve vězení,nám,
mir.rřeésedy Msgr.dr.lan Šrámek uvězněn při pokusu o útěk spolu s ministrem
CGšťlísgr .F.Hálou/patrně zemřel/.Min.veř.prací ing.Kopecký je v ČSR, a s ním
-r- dccravy dr.I.Pietor a nám.ministra nár.obrany lán Lichner/asi zatpí
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ííumi.kreří v cozadí řídili komunistický p u č , dopadli nejhůř: gen.tajemník
KSČ 7..Slánský, mámě stek gen.taj .KSČ B .Geminder a gen.StB B.Reicin popraveni
3.12.1959.razím co velitel závodních milic l.Smrkovský čeká na soud ve vězení.
ZI1A3I7--A ~II 05LÁVU1Í ÚNOR

ČISTKA V ČSIVÍ NA SLOVENSKU

Slovenský výbor ČSM vylúčil zo
"g.=-r-~,=- l i itvá zaslala KSČ přípisl
Svazu
Františka Nemea/bolSipokrytecký
k «úzKrroTBm: .ízázství' ,a "s hrdostí
přívrženec buržoasnej masaryktDvskov z t ;crf-mag
iafaníhr r: ziódnutís:.Podepsáiil:ELojtear, @ m .taj.Geoosrot a dr. D. jbenešovskej ideologie a začatý nepriatel Svazu mládežo/,a lozefa Zá~
P o l a n s -~ : :
tritis poslali cs.
socialisté,
ar i slitují KSČ věrnost vadského a Anežku Borisovou.V novom
vedení sú Milan Rázus ako vedúci,E.
uari ž t '.Pti e z s=~ sa d r .i n g .A.Šlecht a
0^
~
**
1,1 r
22 i* 3 1 * Chutková,I.Litvaj,H.Zdražilová a A.
s
1-1
'
'
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
j
ROZSUDKY V OSTRAVSKÉM PROCESU
miTiiTrmrnminmmmmmmmmmmmmmmrmnmm
Devět lidí bylo odsouzeno v Ostravě
Novým, britským velvyslancem v Praze
jako
spolupachatelé britských diploma
byl jmenován Sir Derwent W.Kermode,do
jtů
N
.
Gardners
a D.Kainesové.Tato skusavadní velvyslanec v'Jakartě.--Gott
ipina v čele s Bohumírem Míčkem prý do
wald udělil milost 173 osobám v celko
vé době trvání trestů 227 let a promi i dávala tajné špionážní zprávy do "nrt
nul na pokutách 683,000 Kčs.— Pověře jvé schránky",odkud si je b r i t s t í d i p (lomaté,"dopadení při činu",vybírali.
ní k vru.tr a Liekavec prohlásil na pora
I
Tresty: Bohumír Míček a J.Kohout
dě v-Praze, že v listopadu bylo na Slo
(smrt, S.Ptáček a E.Keval doživotí,Po
vensku zatčeno 7.338 osob. 17 lidi prý
l á k 0 .Brzuska 25 let,L.Vlček 20 let,
zemřelo ve vězení,mezi nimi 1 žena,—
iJ.Sýsová
18, J.Ševčík 15,M U D r .Y .Pe.jša
Šéfredaktor časopisu NÁŠ ROZHLAS Er.
;12
let.
V
procesu svědčili: T.Branná,
Feigel/Gel/ byl zbaven funkce.Byl jme
i.I.SzmidtovájY.Slatinský,F.Malina,
R.
nován v procesu se Slánským.— Pachate
(Kratochvíl a M.Janáčková. Desátý "alé přepadení^pošty v Hloubětíně ,"odcho
igent" Studený prý kladl při z a t ý k á n ^
vání americkým způsobem života",byli
(odpor a byl zastřelen.
Č™
odsouzeni:V.Hrunek na 16 let,bratři L.
a O.Šimsovi na 15 let.Řada osob byla
PLENÁRNĚ ZASEDNUTIE ÚRQ
vyznamenána za jejich dopadení.— Na
Hlavným tématem rokovania boly nezasedání Spojených národů odejela ěs.
jdostatky v odborářskéj práci.Komunia|
delegace vedená ministrem zahraničí V,
jtickí odboroví činríovníci sa "ešte ™
Davidem.Bývalá delegátka dr.Sekanino(málo učia zo sovětských skdseností".
vá-Čakrtová se jenom přišla rozloučit
iZbytočne sa centralizuje práca a je
na nádraží.— Ústřední rada odborů za ("naprosto nedostatočná kontrola".Rovslala presidentu Eisenhowerovi tele
nak-o sú nedostatky i v "starostlivos
gram, v němž protestuje .proti "justič ti o zkvalitněnie socialistickéj súní vraždě" odsouzených manželů Rosenř a ž e " . Yidno to najma v baníctve a v
bergových,kteří prováděli atomickou
ňom na prvom mieste na Kladné a v M.
špionáž v USA.— První celostátní sjezd Ostravě.
zemědělských družstev v Praze dokončil
Ďalšou pohromou je absencia. V prplán úplné kolektivisace zemědělství.
vej polovici roku 1952 tíolo v primysa
Projevy:Zápotocký a Nepomucký.JZD do le neosprávědlnenou absenciou zamešká
stala nové "vzorné stanovy",jež prý u- né viac ako 1,500.000 pracovných smie:
možní "ráznější socialisaci".— Nová ze'Rovnako s fluktuáciou.Y obore paliv a
mědělská Vědecko-technická rada je slo'energetik v prvej polovici roku 52
žena t a k t o :předseda m i n .1 .Nepomucký,pribudlo 28.919 nových robotnikov,al|
místopředsedové nám.ministra J.Vodsloň v tom istom období ubudlo 84.182 ro 
a A.Klečka,tajemník ing.J.Tauber.— Zd. botnikov. V sektore ministerstva hutí
Nejedlý byl jmenován členem východoně a rudných bani za toto obdobie pribud
mecké akademie věd,Při slavnosti na po‘lo 23,734 pracovných.sil a ubudlo
čest svých 75.narozenin prohlásil řec 18.178.7 sektore ministerstva chemic
ké komunisty, za "Slovany srdcem i rozu* k é h o priemyslu nastůpilo 10.104 robot
m e m ” .— Ministr státní kontroly Jan Ha- níkov a odišlo 9.0 8 2 „Záverom postavil
rus mluvil k ostravským horníkům o "na'sa A.Zápotocký proti gigantickým stav
rušování státní discipliny".— -Na celo bám komunálnych podnikov,aké vraj n a 
státní konferenci energetiků obdržely vrhovali Slánský a Smrkovský.
Cas
ceny za nejvyšší výkony elektrárny v
ZÁTOPKOVSKÉ h n u t í
Ústí n.L.,Suché a v Brně.Elektrický
proud se však stále vypíná.— Státní na*
Nové "socialistické hnutí" tělesné
kladatelství vydalo sborník projevů V.j výchovy,organi so váné po sovětském '.um
širokého.— Zápotocký vydal novou knihu: ru.,-bylo prohlášeno za "Zátopkovské
ROH PO ÚNORU 1948.
Č 1 hnutí".
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Js.filmová dramaturgie v roce 19oS
? R 0 T I

M.D L 0 B É

náš film',píše čs.časopis KINO,
"musí icsud zápasit,přes některé naše
vynikající a nesporné úspěchy,ustavič
ně pro ti^průměrnosti,šedi,nedbalosti,
zkreslováni skutečnosti, proti mdlobě
a nudě".
Ťo ovšem není ani objev,ani žádný
div.Oficiální Hollywood by si takhle
také mohl nadepsat své zpovědní zrcad
lo. Čs. film však má pohotově lék,HollyM o d vn e .
40 "čeští a slovenští filmoví pracov
níci -přijímají upřímná kritická slova
soudruha Malenkova a jsou mu vděčni
za ně...,?,řeŠí filmovou mdlobu a nudu
J2N0. .
™
lak je dnes doma v mode,krach fil
mové tvorby zavinilý ovšem Slánského
vulgarisátoři marxismu,kteří zásadně
filmovali postavy "hodných Fridolínů,
kteří tím, jak byli moudří,asketičtí a"'
bezúhonní, jak rádi poučovali jiné a
jak neměli žádné lidské vlastnosti,ci
ty, vášně, záliby a chyby, byli divákům
dokonale protivní".Slánského nohsledo
vé prý zaváděli "falešnou typičnost” a
"bezkonf1iktnost” námětů, a tím prý
•f.cčasně odehnali některé filmové au-.
Wo tj cd přiběhů ze současného života
k látkám-méně neschůdným i méně aktuC -on.jak lze podle Malenkovova nádu filioovat proletářské hr diny, aby
byli divákům "dokonale protivní” -,nás
nejlépe poučí dramaturgický plán os.
filmeTé výroby pro rok 1953.Pražští
filmoví pracovnici dospěli k názoru,
že,pře oné o oble Halenková/” Cynické n e 
n í ' jen oo.o: Of nejhojněji vyskytuje,
nýbrž o o ?oo nejuplněji a nejvýrazněji
vyjadřuje podstata dané sociální síly
...
. ňvpicky zobrazí to,co je dnes
nesyp_:ké’ Ibz uměj i řečeno,že vsadí
k milí lepšímu technicolcrovému efektu
proletářské o'rize do brnění,krinoiiu,
biedermeieru a secese.
leseo schválených námětů /z třiceti,
jsi byly io ismy Jilmové radě/.dokreslí
celý obrázek.Ha orvrín místě stojí J M

t
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HUS, první díl plánované husitské
logie. Námět literárně zpracovali
loš Kratochvíl a 0.Vávra. Jiří Mař
Martin Přič a O.Kirchner přepsali
vu Jiráskovy PSOHLAVCE, a O .H o ffm s
adaptoval pro film obstarožní n o v e
Svatopluka Čecha JESTŘÁB KONTRA HR
LIČKA. Po Šrámkové LĚTU přichází n
řadu MĚSÍC NAD ŘEKOU /autor V.KršK
a Vlád.Vlček upravil Olbrachtovu P
vídku BRATR ZAK-pod titulem KOMEDl
TI.Marie Majerová napsala /VÝSTRAHU
předlohu filmu,který líčí ”histori
boje o Stalinovy závody se zahraní
nimi nepřáteli a domácími záškodní
Autor NEKLIDNĚ HRANICE--Miloš Fáber
má podobný námět: příběh o diversa
ské činnosti lrulackých záškodníků
který nazval PŘICHÁZEJÍ ZE TMY.Porn
v kapitalistickém Zlíně vylíčí fil
vá verse románu T.Svatopluka BOTOS
/ve spolupráci s K.M.Walló/. Trc-ji
autorů Blažek,Kadár,Klos napsala s
nario k -f ilmu HUDBA Z MARSU 'ň/pok.
M L Č E

TI

N A
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Junius
Jenom slova, nenapsaná raděj ,
neodnesla ještě lítice.
.Slova víry, čnící nad beznaděj
sedmého dne toho měsíce.
Slova, která zahrnula letíc,
moudrost starých, mudrců a bard.ů,
slova slavnostnější svící světic
hebce uvedla sí na standardu.
Těmi slovy, jimiž odzbrojil mi
navždy sán, že nemusím se tát,
přes oceán pozdravuji jilmy,
o něž opírá se starý Hrad.
Ale výčitka jak osten drábku
vryje jizvu na verš, na raný.
Srním mlčet s vámi, Karle Čapku,
mlčeti na něj, na Lány ?
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PROTI MDLOBĚ A NUDĚ /POKRAČOVANÍ/

U PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ NOVÉHO SÍDLA
iRady svobodného Československa v New
/"příběh o těžkostech a růstu závodní
[Yorku, vydal president Eisenhower po-»
kapely"/.Počet uzavírá znovu objevený
iselství, ve kterém uvádí, že česko
Vladimír Neff,zase s historickým námě s l o v e n s k ý lid,ačkoliv je nyní zotro
tem, se životopisem objevitele- krev
čený, může být jistý, že Američané
ních skupin dr.Lánského, který nazval
[zůstali^věrni svojí velké tradici a
TAJEMSTVÍ K R V E .
přesvědčení, že tyranie nepřežije tam,
Z deseti filmových námětů jen tři
kde svobodní mužové jsou silni,jednot
jsou plně poplatný komunistické sou
n í a rozhodni,. President také odsoučasnosti.Zbytek bude jen vhodně upra
:dil rabování Československa a připoven a servírován v příslušných košty-.: ■me nul, že Američané cítí s každým člomech/nejmenší nebezpečí úprav hrozí
jvěkem, ač trpí kdekoliv.
RSČ
snad Šrámkovi/.
Obrat k historismu, který ostatně
[DIRIGENT RUDOLF PEKÁREK,KTERÝ Ř Í D I A
bylo- možno poznat už loni, nevnucují
po tři dny Queenslandský symfonickv^
jen;důvody ideologické.Také příjmy
orchestr na "Čajkovského festivalu"
pokladen státního filmu nutí uvažovat
[v
Brisbane, měl mimořádný úspěch.
o změně dramaturgické linie. V minulém
[Koncertní
síň byla přeplněna jako
roce největšími "kasovními" úspěchy
[nikdy
předtím.
Na" posledním koncerl^É
filmové distribueevbyly rakouské filmy
[4.3.
předali
zástupci
Čs.klubu' v Qj W
JARO NA LEDĚ a DÍTĚ DUNAJE /s Marikou
[mistru
Pekárkovi
v
uznání
jeho umělec
Rokk/. Sekční šéf Nezval je si toho
k
é
činnosti
sošku,
která
je
dílem čs.
plně vědom,nebot na tyto filmy bylo
[sochaře
S.Chromého
/
t
.č
.Brisbane/.JT
zavedeno jednotné, a to nej vyšší v s t u p 
né 20 Kčs.
jr IPŘED DVĚMA MĚSÍCI BYL ZALOŽEN V SYD[ney čs.skautský oddíl.Členové pořádaŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČS.NÁRODNÍHO SDRU- [jí o nedělích výlety do okolí Sydney,
žení "Pravda vítězí" v Sydney se kona dvakrát do měsíce pak dvoudenní výle[ty s přenocováním v buši. 1C Členů
la 28.února.Odstupujícímu výboru bylo
uděleno absolutorium a na další funkč [již složilo nováčkovskou zkoušku.Uniní období zvoleni: předsedou Jos.Vaněk 1 forma je odlišná od australské/jakodfc
mí stopře d .. Eabok, a Rodný, j ednatelem. M. :čs./.Mimo vlastního skautingu budou
Jelínek /146 For bes St ,',Darlinghurst, [se pořádat závody s australskými
N S W ./,pokladníkem' ing.M,Doležal,refe
[skautskými oddíly v Dulwich Hill, v
renty^ sociálním J.Bruna,kulturním d r .. [Chatswood a v Ramsgate a s litevským
H l a v á č ,organisačním ing.Eis,zapisova
[oddílem v Banks town.-Máme pevnou vů!|(|
telem J.Dole žal , dále delegáty do Úli pokračovat tam,kde jsme přestali
[doma a vychovávat naše chlapce v dustředí : J.Vaněk,J.Bruna,dr.Hlaváč,n á 
ichu a ideálech skautingu českoslo
hradníky Eabok,Rokyta a Rodný.
HD
venského v rámci skautingu světového.
TAKÉ V BRISBANE SKLÁDALI VÝROČNÍ ÚČTY.
j/Uveř,článku povoleno austr.skaut.úN a řádné valné hromadě Čs.klubu v Q,LD
[středím/.
J.Turek,zást.ved.
dne 3.3. byla většina, členů výboru po
jZ VÝTĚŽKU SBÍRKY NA ČS.DĚTI V EVR0Ptvrzena ve svých funkcích i na další
období .Výbor :pře d s .dr .L.Rozbořil,místo [ských-táborech poukázalo Čs.nár.sdrupředseda Z.Grúner,jednatel J.Tuček/Box jžení ve Victorii dalších £stg 10 do
4 , P .0 . Toowong,QLD/,pokladník K.Driml, [Rakouska,odkud již - na rozdíl od
referenti:sociální Dp,A.Hrdina,kultur [Německa - předcházející dary potvrní E.W.Waldmann,organis.E .Hauer,zábav jdili a jmenovitě vyúčtovali,
J.V.

ní E.Šmatlák,sportovní S.Suchánek,tis
kový M.Trňáček,členové:J.Driml,Z.Volek, [OSLAVA 103.NAROZENIN T.G.M. V BUDOVĚ
5. Pokorný,J.Mazáček.Valná hromada také [konservatoře v Melbourne měla důstoj|ný průběh.
vyslovila důvěru delegátům v Ústředí.

Původní reportáž Hlasu domova
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Ty nekonečné,bezvodé dálky australského severu a nitra,s málo něho
o žádným porostem - slunce,p í s k y ,kameny - to je Never-Never. Kolikrát
o jsem se ptal sám sebe, proč to tak pojmenovali. Ale to se tam musí žit,
aby člověk poznal odpověd.

p
o
o
o

Když jsem sem přijel,
° byl rok přede mnou.

0

é

setkal jsem se s jednim známým, který tu už

o
’’Zůstanete tu na trvalo, usadíte se tady ?" zeptal jsem se ho.
o "Nikdy,nikdy/hever,never/",bránil se spěšně, "o vánocích určitě odjíž- o
o dip.".
o
Snad to je jen částečný výklad toho jména.Ale takovou odpověd vám
°
° dá skoro každý z těch,kteří zde jsou.Skoro každý se těší, že "na vánoce"
odjede do utěšenějších krajin, kde je život lehčí. Na vánoce! Přejdou
0 jedny, přejdou druhé, většina jich zůstává zde a čdejdou-li, tedy se
0 sem vrací, sem do osudného Never-Never.

GHAN - kdo to zná ? Každý,kdo sem
jedné straně,a prázdné lahve od piva
kdy jel. Je to ten vlak,jímž každý z jpo obOU.
ís přijel, z jihu do Alice Springs,
I pasažéři GHANu jsou zvláštní.To
pedinou železnou tepnou přes bezvodé
nemluvím o turistech.Turisté nezůsta
pouště a vyschlá jezera se solnými
nou, nepoznájí,neproniknou a nesžijí
dny. GHAN, taky záhada. Prý od slova
se.Ale ti,kteří sem jedou,aby bojova
"Afghan’ ,protože prý Afghanec byl je
li o bytí nebo nebytí,ti se liší
od
ho prvním pasažérem. Nevím. Jel prý
druhých. Poznáte je už na nádraží v
dc llarree před touto válkou ještě HerAdelaide.Jejich vzhled a chování je
gottscuellen, boží prameny uprostřed
prozradí.
pouště, jak je nazvali němečtí koloMají vaky/swags/jkotlíky/billys/ a
nisté/r
pánve/pans/, někteří pušky a jiné vě
GHA j je zvláštní vlak. Úzké koleje,
ci, bez nichž se v buši těžko žije.
široké.pohodlné vozy s malebnou loko
Chování klidné,odhodlané,přátelské.
motivou. přápomínají naše lokálky. Lo 
Mají týž cíl a boj před sebou.Lehce
komotiva má ovšem víc HP, s rozhrnonavážete ve vlaku rozhovor,nebot na
večer. sněhu v popředí proti písku
té třídenní cestě každý potřebuje
a mršinám dobytka, padlého žízní.Nic
společnost,než ho vlak vyklopí v sanevroucí tu rervívěšncu železniční
mém srdci Austrálie,v Alice Springs,
vraž.jen železní telegrafní tyče na
/Pokrač. na str. 10/
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NEVER-HEVER /Pokračování/
:=========================
Je to plných. 900 mil z Adelaide do
.Alice Springs.Je škoda se o nich n e 
zmínit ,ačkoli je to krajina od Port
A.ugusty převážně pustá.Z Adelaide do
Port Pirie projíždíte nádhernými úrodnými lány - jako u nás doma, až na
ty ploty -,od Port Augusty projíždíte
už maletmým pohořím Flinders Ranges.
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REORGANISED CZECHOSLOVAK GOVERNMENT
jí000 00 O O O O O 00 O O O O O O O0 000 O O O O O O O 0 0 0 0 0 '
I
A thorough reorganisation of the
Communist Government of Czechoslova
kia,announced recently by Radio Pr a 
gue, indicated now economic difficul
ties which have been dealt with by
jldrawing the Government closer to Mos
: cow,
A number of new ministries were
created,The
functions of the Ministry
Vlak se tam točí jako hádě divoký
of
Information
were attached'to the
mi, krásnými údolími,lokomotiva vzdychá
office of the prime Minister,and a
nad srázy a propastmi, provisorní mos-ji
ty-krása odlišná, než v horách Evropy.:; Presidium of top Party leaders was
formed.
Byl bych rád vzal. svůj batoh,pytel na n
The new political changes in Pra>^fe
vodu a kotlík a pustil se nazdar bůh. ;;
gue carry the Czech Government closer
Flinders Ranges je dlouhé pohoří a je
than' ever before to the Soviet pat ho severní strana je už pustá a bezve
;tern«While the number of Ministers
dá. Tu Část jsme však míjeli v noci.
has been increased to almost 40,the
;actual political power is concentra 1^ |
Kolem deváté ranní jsme dorazili
do Marree.To už je skutečná pustina.
in the newly created Presidium.Most^
Tady vystoupil můj mladý spolucestují of the newly appointed Ministers are
cí, letec,pár techniků,kbeří tu budou
|technicians and experts who served
las Deputy Ministers in the past.They
vyměřovat letiště,a pak i všichni ostatní,kteří pojedou dál, nebot každý are no w being made responsible for
;the direction of their bureaus under
toužil po občerstvení. Na takových
stanicích vlak staví vždycky delší do :close supervision of party theoreti
bu: vaby nabral vodu pro lokomotivu,ku cians and planners promoted' to the
chyň a jednotlivé vagony.Cestující se ;Presidium of the Government,
This device,as used in the Soviet
zatím bezstarostně rozejdou po^blízkém]
okolí. Nikdo z nich se nebojí,že mu
iiUnion,reduces Cabinet members to "the^^
:status of bureaucrats without politj^P
vlak ujede.
cal significance,although they can be
To se tu snad ještě nestalo.Až bu- i
used as' scapegoats in the event of
de pan strojvůdce se vším hotov,zapís ;failure 0
ká,říká si každý pasažér. Cestující na
No changes in Czechoslovak foreiafc
to někdy až příliš hřeší.Někdy musí
policy are expected as a result of w
strojvedoucí postrašit ty příliš bez
the appointment of a new Foreign Mi
starostné ,kteří trčí obyčejně v nádraž
nisters The current reorganisation maním hotelu,a zabafat jako doopravdy
kos the Czech' regime more like the
lokomotivou.Oni by se mu jinak asi n e 
■Soviet system.
sešli .Ale nezapomene se na nikoho. Co
However,President Klement Gottwald
by si tu takový chudák počal celý dlcu
himself retains a function which is
hý týden,než GHAN zase pojedeI
considered by orthodox Stalinists as
-•bourgeois
and de cadentn .Now, power
Po Marree se objevilo Eyrovo jeze
His concentrated in a new Presidium,
ro, plné slané vody,jež sem natekla
před několika lety,kdy se ohromné,zdán Hof which he is not a member.In view
l!of this fact,Free World observers
live už na vždycky vyschlé veletoky
conclude that the newly announced reCooper,Diamantina a jak se všechny
]Iorganisation of the Czechoslovak Gcjmenují, tady opět sešly.Nikdo před
tím už nevěřil,že tato ohromná plocha Ijvernment will not be the last.
se opět zavlní slanými vlnami./Pokr./ ÍNAF/USIS
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-"0 iays ago, all Czechoslovak exiles all over the world paused to
-link for a while.
March 7 is the day on which the/first President of the
Czechoslovak Republic, Thomas G-arrigue Masaryk, was born.
He used to be
a university Professor by profession.
When he was sixty he became undispurei leader of his nation.
When he died in 1937, Czechoslovakia was a
land of tears.
When you have finished reading the following lines, remember t h i s %
.ill the students whom you will be reading about, acted in the spirit of
their late teacher and President.
They were inspired by his example of
practical philosophy and personal courage.
The following article is not
^ i l y a tribute to the youth of Czechoslovakia.
It is a tribute to Thomas
' trriguo Masaryk.

On the afternoon of February 25, country from the Communists.
1948, P r a g u e ’s ancient Wenceslaus
Up the long cobblestone street
^kiuare was jammed, with 200.000 Com- ;leading to Hradčany Castle they marw m i s t workers.
Brought to Prague
iched, “chanting: "We want the Republic
from all the surrounding communities of Masaryk and Benes!
We want the
these regimented demonstrators para
[Republic -of Masaryk and Benes!
ded through the square under the pro
About 80 metres from Hradčany
tection of Communist police squads
[Castle the students were stopped by
and workers’ militia.
For almost three years the Co m  :Communist police armed with guns.
munists had been sapping the strergth [Obeying the order to halt, the first
ranks of students began to sing their
of she Czechoslovak Republic.
They
(national
anthem.
But the students
had seized control of the police,
in
the
rear
continued
to push for
^ o e army, the radio and the press,
ward.
^ P n y controlled the important labor
Suddenly shots were fired by He
unions and the major industries of
cue country.
For a week before Feb. [police.
Several students fell, wound 1;.'"-5 illegal "action committees" :[ed. The Communist police charged tie
1 surged organizations, government ■s t u d e n t s b e a t iňg them brutally with
fires end newspapers of "unreliable [rifle butts, throwing chaos into the
e l-it - o . » M l e heavily armed Com-[orderly crowd.
Within a few minutes
_ i .writers' militia" marched
[police reinforcements arrived, and
t h r o . . toe n o o n s shouting slogans [as quickly as it had begun, the
SIowl
_ ly Communism tighten- (rally was dispersed.
The students of Charles Univer:sity did not prevent the fall- of.their
ICoidau River, on the [country.
They never had a- chance to
outer
_
:o n s capital, between
[present their appeal to President
iBenes.
But they provided the world
with an example of foresight and
courage which is not forgotten.

•

As in other countries of Europe,
Czech students have played a tradi
tionally imoortant role in their
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THE SONG OP SHADOWS
Walter de la Mare
Sweep thy faint strings, Musician,
With the long lean hand.
Downward the starry tapers h u m ,
Sinks soft the waning sand.
The did hound whimpers couched in sleep ,
The embers smoulder low.
Across the walls the shadows
Come, and go.

DOMOVA

9.3.1953

»

stroyed.
It was a demonstration agiainst all things that were to happen,
it was a free act, in the name of
ifreedcm,

Two days after the valiant pro
test of these Czech students, the
world learned the significance of
their stand.
On February 27, 1948,
Zdenek Nejedly, Communist Minister of
Education, announced that the schools
must "be political".
Special text
Sweep softly thy strings, Musician,
books of political education were in
troduced.
A purge of "reactionary"
The minutes mount to hours.
Frost cn the windless casement weaves teachers and students began.
Fifty
A labyrinth of flowers.
professors were expelled from the
Ghosts linger in the darkening air.,. iCharles University and replaced withn
Hearken at the open door,
ardent Communists.
Anti-Communist
Music hath called them, dreaming, Headers of the student executive
Home once more.
board were expelled from the Univer
sity, hundreds of students were ar
rested, four were accused of espion
THEY ACTED IN THE SPIRIT'OF MASARYK age.
A police guard was placed ar-1
(Continued)
~
ound the University Buildings. Final
nation's political l i f e .The -students ly, Minister Nejedly announced that
pictures of Premier Stalin were to
who demonstrated against Communist
be hung in every Czefh school.
tyranny in 1948 were acting in the
600-year tradition of Charles Univer*
To-day, only those students who
sity, whose undergraduates have al are in full sympathy with the new
ways been in the vanguard of freedom. "People's democracy" are accepted by
In 1409} Charles University students Czech universities.
Thousands of
led the rising tide of nationalism
students are rejected because of a
that led to the Hussite wars. In 1848 "bourgeois background".
Thousands
Prague students began an open revolt more
students of. "working class o r ^ ^
against the feudal regime of the
g m , are purged each year because
Habsburgs.
And, in November 1939,
their"political reliability" is
Charles University students organis doubted.
ed the first demonstration against
Nazi brutality.
Five years have passed since tn Ě
Without any pre-arrangement,wi t h Charles University students marched
out benefit of press or radio,Prague ;on Hradčany Castle,,
But to-day we
students in 1948 courageously stood iremember their act of courage.
We
up against the tyranny which was ab ipledge ourselves to uphold that free
out to envelop their country. In the d o m for which they stood united.
We
words of an eyewitness, "The student ;know that the motto of their Republic
were the one group that seemed to rean phrase which serves as a guidepost
cognize clearly what was at stake aad for students everywhere - will pr e 
what was really being done to their vail :country".
T R U T H
C O N Q U E R S !
This demonstration was no quarreL
(Exclusive to Hlas domova "by cour
of faction or party, of entrenched
tesy of United States Information
interest against progressive forces.
Service).
It was the act of youth which reali
zed that its future was being de-
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Czechoslovak
” H0

Consul

P O L I T I C S "

"Hr.I.E.Peacock, Honorary Consul in Melbourne for Czechoslovakia,
said zo-day that he had never'seen the Melbourne Czechoslovakian paper
union load denied his right to speak here for' Czechoslovaks.
The paper
is Hlas domova (The Voice'of Home) quoted in The Herald on Saturday as
saying that Czechs here are "represented by the Immigration Department;
not by him".
Mr.Peacock has been Consul for Czechoslovakia since 1932
and says he has carried out his duties to Czechoslovak citizens regards
less of their politics or of changes of Government in Prague.
"Hardly a day passes Without a Czech migrant coming to me for help
or advice", he said.
"The personal attack on me in Hlas domova seems
to have been inspired by people with a grudge.
My office is non-polizxcal and co-operates with the Immigration Department".
Mr.Peacock
said that recent'migrants were present at a reception given in_his
honour last month, when a presentation was made to him on behalf of
'the Czech community."""
THE HERALD, Pebruary 23,1953•
We would like to point out that handles the affaires of csl.refugees,
our remarks on Mr.Peacock were neith- he is doing so at his own risk and we
"personal" nor "made by people
doubt,' if the present Communist Govt,
in Czechoslovakia would be pleased
th a grudge".
We have never met
Mr.Peacock and we have never wantedwith this part of his activities,.
According to the present Czechoslovak
to.
Mr.Peacock says that he co-oper laws, we are branded as "traitors of
ates with the Immingration Dept,That the People's Democratic Regime", Mr.
may be true. But he surely must co Peacock represents. This is why w.
operate with the Acting Consul Gene- we avoid all contacts with csl.offi
for Czechoslovakia in Sydney.
cials abroad.
We want to protect
r
if
Mr.Peacock
claims
to
be
a
our
families
and
relatives at home.
5v
nr- ~r-?olitical" man, he certainly
Mr.Peacock claims to be Consul
what happened in 1951 when the
jfor Czechoslovakia since 1932. After
^ÉLrlconsal General, Mr.Felix resigned
Isuch a long experience he should un
“ -'-as quote THE SUE, April 5,1951:
derstand all the changes in Czecho
fir.Helix) claimed that his re
slovakia, even if his job is "noni g n s — 0— was directly associated
,political".
his refusal to meet the Czech
wk,-:-T B M t e ' s request for secret poli
We are sorry that Mr.Peacock "had
.-cal
iron :r. Australia". n e v e r seen the Melbourne Czechoslo
v
a k i a n paper", but wonder if he has
M r .1 ea :■ec> is wrong in saying
^-rS- me mas m e right to speak for us e v e r seen any Australian newspaper
If not, we would gladly
- :f is i : prerect the interests ‘at all.
I
supply
him
with reports in the press
~'ZT s" i f ui of esl.citizens, owning
ii-^r cel.- and legal- passports and :to keep him informed about the Govern
reSxdiag ar present in Victoria. The ment he seems so eager to represent.
-Ed.p.I i - -a -:n r
:i as v a: name from

t

— DEAR SIR,
I WAS REALLY SURPRISED T
read Mr.Peacock's statement in The
Herald.
I am living for nearly 3 yrs
in
Australia
already and never heard
K
of him.
I came here thanks to IRO &
fe a rs Z so sn í 2,"b270s.i X yi6v s čt m9"fc 3-iiy
- — -m
—’
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S P O R T
D O M A
I V C I Z I N Ě
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o
/od našeho zpravodaje MH, Mun/

dou sehrány v době od 5.7.do 15.8,-t.
;r. - Domácí soutěže budou opět reor— ZAČÁTKEM ÚNORA SEHRÁLI ČS.HOCKEYOVÍ
representanti dva zápasy v Moskvě,V pr iganisováný,Liga.bude mít 13 mužstev,
vém utkání podlehli můžstvu Dynamo Mo-' bez klubů,jeř měly postoupit z niž-*
skva SiS/liljOrZjlié^v druhém 0 :2 / 0 :0 , ších soutěží.Místo nich přibude dal!ší vojenské mužstvo ÚD A,Křídla vlas0 :0 ,0 :2 /,po těchto zápasech odvolalo
Polsko náhle účast na letošním mistrov ;ti/letectvo/a mužstvo policie Rudá
ství vsvět a a* současně poslal SSSR svo (hvězda.To znamená,že slavie zůste ne
ji přihlášku,Předseda Mezinárodního'ho- Iv II,lize.,která se bude hrát ve dvou
ckeyového svazu d r 0Krantz odpověděl5že (skupinách po 1 2 mužstvech.Mimo mistse SSSR letošního mistrovství zúčast - (rovství světa sehraje ČSR 3 mezistátnit nemůže,protože přihláška došla poz jní zápasy s Itálii,Švýcarskem a M a 
dě,a že sovětští kockeyisté asi nejsou čiar skon.
pro tak silnou soutěž připraveni„V hla I— JAROSLAV DR.OBNÝ PORAZIL VE F I N A L S
vní soutěži zastávají tedy pouze čtyři (turnaje'v Lyonu Francouze Bernarda
státy:ČSR,Švédsko,Švýcarsko a Německo. 16:4,6:2.
Čs.mužstvo jmenované pro mistrovství
světa je složeno'takto:Richter/Záhor-' I— ČS,VYTRVALEC TOMIS BĚŽEL 5 K M ZA
15:28,5,Tomis se zúčastní známého z á 
ský/-Lidral,Nový,ošme±a,Gut-Vl.Bubník,
vodu
komunistického deníku L* H u m a n ® !
Danda,Char ouzd-Re jm a n .Bartoň,Sekyra^te
v
parizre
Bílek,M,KlučjSeiml,Ovsem v.ČSR dnes n e 
rozhoduje jenom výkonnost,takže byli
— ITÁLIE POŽÁDALA O USPOŘÁDÁNÍ OLYMopomenuti'dnes nejlepší čs.hockeyisté
jpiady 1956 v případě,že se jí MelbouZábrodský,Španinger,Macelis/propuštěn
|rne vzdá,
z vězení^/a^Václav Bubník,Mluví se o
I— MISTR NĚMECKA FUESSEN PORAZIL ZUEtom,že příští mistrovství světa bude
.
v^prazéjkde se na' výstavišti' staví kry (richer SC-8:4 a 8:5,
tý stadion pro 20„000 diváků.Také Vít — CARDAL SE STAL MISTREM VÝCHODNÍHO
kovický stadion bude již pro příští se- Německa v běhu na 18 a 50 Km.V sou
‘ zonu^krytý,V Českých Budějovicích byl
těži žen'na lokm obsadily prvá tři
sehrán turnaj o Pohár míru-..Vítězem se
■místa čs.lyžařky Bartáková,L e l k o v á ^ P
stali domácíjkteří porazili Spartu 7:4, Weisshautelová.RemSa skončil ve sko
Chomutov 7:1,a Ostravu 6:2,
ku na třetím místě.
— VE ^ŠVÝCARSKO" BYLO ROZLOSOVÁNO MXSTROvství-světa v kopané.Zúčastní se ho 36
států,které byly rozděleny do 13 skup i n al4 nejlepších se kvalifikuje do fi
nále .Bez boje postupuje poslední mistr
světa Uruguay a pořádající Švýcarsko, .
I.skupina;Německo,Norsko j.Saarsko.11,;
BelgiejPinsko,Švédsko,IIÍ.l Anglie,Sko
tsko,Wales a Severní Irsko.IV,:Irsko,
FranciO,Lucembursko 9V<* ;Rakousko,Portu
galsko .v í . :Španělsko,Turecko.VII,:Madar sko řPol sko.V I T I Č e s k o Slovensko ,Rumunskó 9Bulharsko,TK* :EgyptVItalie.x.:
Reckó, Israel', Jugoslávie .XI.:Haiti',Me
xiko ,USA,XII 0 *Bra's ilie, Chile .XIII.:Čí
na, Korea,Japonsko,Finálové zápasy b u 

— NĚMECKO PORAZILO V HOCKEYI ANGLICké profesionály Wembley Lions ll:5^é
a Polsko zvítězilo nad Finskem 4:2*
S.K.PRAHA SYDNEY
který se umístil v loňském mistrov
ství Metropolitan Ligy n a '2 ,m í s t ě ,bu
de letos posílen několika prvotřídní
mi čs.hráči a vysílá do mistrovství
(dvě mužstva. V 1.divisi bude mužstvo
ve slavistických a v druhé v č e r v e m (bílých dresech.-Před zahájením mistr.
lzápasů/18.4 . /sehraje SKP 14.března na
hříšti v Easton Park,Rozellé ,přát-_1.
(zápas s Pyrmont-Balmain.
J.p.Vilímek

*9.5.;
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mmmmmmmm
--Sila — rjrcncci. V súvislosti s výbornou my s 
li er.>:u ir .1,1 cz i o řila /HD- 9.2.53/ kvit ovala by
sa s t.enenin konkrétnéjšia informácia.
-1.Které osoby budil mat dispozičně právo prostriedkani založeného fondu? 2.hkým sposobom sa
bude dispozičně právo prevádzat? 3.Je snád hoto
vý aleoo sa připravuje nějaký regulativ,detailnej šle s n e m i c e ,ktoré by boly závazné pre posud
zcvanie žiadcsti a udellovanie podpor,alebo je v
pláne posudzovat každý případ individuálně?
4. Ktc a ako bude prevádzat kontrolu úČtov?
5. Je v pláne podávat širšej obci prispievatelov iníormáciu o hcspodárení.fondom a v pozi
tivnem případe akou formou a ako často?-- Je
da zbytečným připomenut, že uvedené věcné do
zy neoreba vztahovat osobné.
Céyx,Pascoe V.

«

— It is obvious that Lír.Peacock is a represen
tative of Czechoslovak Communist Government.Ob
viously it does not disturb him,that the regime
represents is responsible for tremendous suf
^rering and loss of life of so many innocent
people, he "has no politics", as he stated him
self. If he disagreed and found enough honour in
himself, he would resign his position. I wonder
in which way Mr.Peacock should co-operate in
our matters with the Immigration Dept.We are al
ways .able to fix our business ourselves.
Jiří Novák, Melb.

J.P.V.,Padd.:Další část v
příštím čísle.— "Smutný od
Y .n :Ponecháváme na jindy.—
B.H.,Perth:Podrobnosti na
adr.: National Union of Cz.
Students in Exile, 855 West
End Ave.,New York 25,N.Y.,
USA.- E *S •, E.Syd.:Dík za
inf,-A.K.,Mt.Woo.:"Malý oz
nam, "na konci listu účtuj.:
l.ř. á sh 3/-,každá další á
sh 2/6.Uzávěrka vždy v pátek před vyj.čísla.
Franks.:Dle přání jsme pře
dali.— J.Z.,Adel.:Dík za
výstř.-- "Cyril":Díky,pou
žijeme.
Red.
REDAKCI DOŠLO
Stanislav Brzobohatý:Padni
komu padni./výbor z dosa
vadní tvorby/.Vydala Edice
satiry,e/-Marie Zárubová,
180 Westbourne Grove,London
W.11,England.Cena 4/-an. sh

ZLOBÍ VÁS OČI ?
— Článkem '’Olympijský Kocourkov"/č ,3/lIl/ bavil
Potřebujete brýle !
jsem se dvakrát.Poprvé když jsem.ho sám četl a
Navštivte s důvěrou
:druhé když jsem'ho - doslovně přeložený- četl
rým australským .sousedům. Jeden doplněk k němu
krajanský
ale přece ještě mám: "Showgrounds,7nebyly prvním
místem,vyhlédnutým ke stavbě stadionu.Ještě
O P T I C K Ý
Z Á V O D
předtím vypracoval a schválil zdejší olympijský
" 0 P T 0 "
■ber plán na stavbu stadionu v Olympic Parku,
nevěřím proto ani, že M C G je posledním "defini
430 Boúrke S t ,,Melb.-City
tivním' místem.
'
J.Š. ,S.Melbourne
Telefon MU 4093
--Č t u caste c potížích,které tu máme a tak se
Otevř.9.-18,sobota 9-13 h
Vám svěřím i se svou smůlou.Poslal jsem své div
ce
: na něm tři známky.Na všech stálo:
Mluvíme česky i slovenský
PSÍípri Pídí. Pyle to náhoda, však těch známek
je tu teč tím:, lna to ale pokládala za úmyslné
Doporučujeme čs.týdeník
urazili ne - snad bude konec. Komu si mám teá
ČECHOSLOVÁK V ZAHRANIČÍ
ví z: tn t . n u : postěžovat?
E. Cl, Melb.-C.
jakož i anglické FEATURES
AND NEWS FROM BEHIND THE
-- d — tm:: n:ttetuji,ale ovšem jen proto, že
IRON CURTAIN
metr::, 'pní v l:te je zde na práci teplo.Nechal
FCI,
red.J.Josten,
u m
: vyt ..set počteru .týdně jsem si přidal
37
Tregunter
Road,London,
že .rvěme ::í:m I € z něí .jsem pěkný život.Při
S.W.10,
England
—
r—«— oj —ia mory o. X..P •, P c
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Real Estate Specialist
S P E N C E R .

J A C K S O N

341 Collins S t .,Melbourne, Vic.
Telefon: MU 7327

_

9 .3 c_ ..

Čs,národní sdružení ve Victorii
dovoluje si Vás pozvat i na
III,REPREZENTAČNÍ TANEČNÍ VEČER

který se koná 14.3.1953 v 8 hod.več.
v'Leonard's
Cabaret v budově St.Kil-Prodej starších i nových domů
da
Bath,proti
lednímu paláci s.Moritz
-Prodej stavebních parcel ve všech
ji
částech Melbourne
Convert 10/- _
Likérová licence
-Financování koupí domů a stavebních ij Reserv.stolů:Tel.U 1664/mezi 5-6 h.v/
parcel za zvlášt výhodných podmínek
Náš zástupce
ČESKÉ KNIHY,
p.A. N E S T E R E N K O
?!
r omány-beletr ie-hudebninypodá veškeré informace v české řeči. ij
umělecké knihy-slovníky Volejte tel. LA 5765 po 7,hod.večer
učebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
ÚČETNICTVÍ -KORESPONDENCI-PŘEKLALYTJ j
dodá neb objedná
provedou za Vás
E.F.G.-English & Foreign Bookshop,
J E 1 K A
& T O M A N
28 Martin P l a c e ,Sydney,NSW
Box 449 C, G.P.O.
nebo
MELBOURNE, VIC.
A-M.P. ,Lane off Edward. Street,
Brisbane, QLD.
Telefon/večer/:WA 3840 /Berka/
JW 1835 /Toman /
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
Opravy radiopřístrojů /i evrop,/ a
Praktický lékař
všech elektrospotř. pro domácnost
Š I P R

&

J E L Í N E K

Opravy přijímá ve všední dny večer
Oldřich Jelínek,5 King William Str,,
FITZROY,N .6 /Melb ourne/ ,'V í c .
Potřebujete-li poradu,napište nám
PŘIJMU šičky rukavic,

DR. D.

W I S E

ordinuje nyní také v
Harley House,71 Collins St.,
Melbourne - City
Telefon FA 812S

i na zaučení. Jarda Šuran ,Melb.,tel. U 4225

PŘIJMEME ženu na výpomoc do pánského a dánského krejčovství .Může se též zdo-j
konalit ve střihu .Nezávislé a zajímající se o dobrou existenci^a budoucnost?
mají přednost.-OZNAMUJEME,že znovu pořádáme /již po 7 . / ^STŘIHAČSKOU ŠKOLU
dámských šatů a kostýmů.Kurs ve střihu a praxi trvá 5 týdnů.Vyučuje^se. téaÉfc
v neděli odpoledne.Mluvíme několika evrop.jazyky.Kursovné £ 6 / - / - .Přihlášky?
zájemců a informace: L. Šeliga, bývalý profesor střihačské akademie v ČSR,
5 Ross S t . , Newport/Melbourne/,Vic.
_____
DODÁME několik elektr.švýc.strojků na opravy nylonových a hedvábných punčoch
za bezkonkurenční cenu £ 28/-/-.Adr.:REMA,23 Nicholas S t .,Ashburton, Vic.
PROKRM e S KACHNY a jinou masnou drůbež kapte přímo z farmy .Dodáváme až do
domu za běžné tržní ceny. F.Celnar,65 Fox" St . ,St.Albans,Víc. ,tel.LA 6883
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Jaroslava Procházku/lndoč .?/,•Karla Stuchlého,Václava Fr.iče ,
Josefa Kotrce,Vlastu Malinka,Antonína Bureše/Chebsko/,dr.Jaroslava Hráského
/Pha.XII/,Jana Špírka,Jaroslava Kováče,Josefa Petra a Soňu Kolcovou.
HD
HLAS DOMOVA vychází.čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh. Adresa:Hlas domova, 4
Erin S t . ,Richmond,E.l,Vic. Telefon:JA 3380 /po úřed.hodinách/.- Předplatné
na rok sh 37/-, na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sh 10/-,jednotlivě sh 1/6.

