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l^/:f 5 zr_a 1953 zemřel Klement Gottwald
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BEZ KAPITÁNA ?

Obyčejně se všichni zá
padní pozorovatelé sovět
---euenz -3cttv.*ald postavil jako óestná ského režimu
shodují v
s ialšioi představiteli satelitů ke tom,že komunismus je ne
-:r nikle netušil, že imi zbývá
jen lidský.Říkají to proto,že
~~ ~ T' ~ *■"—
_ __
-^ ^
■ _ __’(Jt1^ "■V ^
"V <*
zcela správně poznali, že
- ■ I.— "li i- t l;nzvnlievě r.eořitznr.osv něm státní aparát zatla
': SarolsE 3acilkeia tvořili čs, čil člověka na úroveň pra
- :5
§ .5i r :> 7 z-lstal Sena /zrovna včas covního nebo vězeňského
su. ^sricanfia vysvětlit seszrelení americčísla.Rozpoznali v komunis
mu režim,kde člověk není
nic a státní mašina všecko,
smuteční parády.Cs.tisk :
Říká-li tedy dnes někdo,že
ale dostal zprávy o Sta
po Stalinově nebo/v čs.pří
linově úmrtí později,
padě/ Gottwaldově smrti je
než západní agentury.
loď bez kapitána,lze
jen
Po skončení smutečšetrně- říci, že přehání.
zícíi
obřadů
v
Moskvě
V okamžiku,kdy zemřel Le 
~ _ __ —
;*
- ^T;_a- /a po strategických, po nin, byl v SSSR muž, který
měl po Leninovi největší
— __ * » -. radách, tvrdí londýnský
— s~ x .kds :TIMES/ vystoupil ve
autoritu,a jmenoval se
středu Gottwald v Ruzyni ,Trocký.Byli ostatně i ji
LtíČka
přehlédl čestnou rotu a ní, kteří také měli autori
odjel na Hrad,aby se o- tu větší než Stalin.Nevím, •
ZO VBJZ
;pět veřejně objevil až
zda-li všichni tito muži
plo/do
v rakvi.Ve čtvrtek byla také bažili po moci diktá
íszdily vydána první lékařská
tora. Jisto jenom je,že je
1 / 2 4 " zpráva/zápal pohrudnice
všechny Stalin vyřídil v
--V
a zápal plic/,od pátku
nelítostném boji o mocen
& pod
v hlubokém bezvědomí,v
ské posice ve státním apa
-dnkeio- sobotu mrtev.
rátu a v boji o prosazení
-S-r.2 1 ze
své politické koncepce. V
Západní tisk namnoze
roce 1953 odpadá,bohužel,
vyslovuje dohady o tom,
otázka,jestli tento vnitř
~~ o ri- ico vlastně bylo příči
ní boj oslabil nebo posí
°lřadů
nou Gottwaldovy náhlé
lil vládu sovětů.Jistě ji
2,~7~$A
smrti.Jako vždy, když
~ J f S i **
neposílil,ale také nezahuzemře některý z komu
l že:a>
bil. Georgi Malenkov má
nistických potentátů,
“Ocásek
ÍX ^ v
.
dokonce proti Stalinovi
p rsech- kolují tři verse:přirourčité výhody.Víc než čtvrt
p lesk
zená smrt,sebevražda,
století měl příležitost uř vražda.V těchto přípačit
* se všem trikům svého
^ •T á ň a , := dech jsme si už vlastpana.‘/Pokračov.na str. 2 /
ň?nd,Yic= f ně zvykli/Pokr.str.2/
*
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BEZ KAPITÁNA ? /Pokr,/
Byl dokonce dosazen do po
sice, o niž Stalin misii zé
pasit.Generace,k níž patří
i sám Malenkov,není už ge
nerací revoluční.Lidé,naro
zení nebo vyrostlí v komu
nismu a odříznutí po celý
život od ostatního světa,
budou stále spíš věřit via
stnímu vůdci,až jakkoli
krutému,než sedmdesátile
tým Kerenským. na rušených
vlnách Hlasu Ameriky.
Nemůže být řeči o tom,že
ločí. je bez kapitána.Stalin
ská svatozář/jako kteráko
li jiná/ byla vytvořena ča
sem a obratnými propagan
di sty .Nemy šlím,že b y I íalan
kov si našel horší pcdkuřo
vače než Stalin.Je ovšem
otázka,bude-li mít tolik
časů,jako jeho zemřelý šéf.
Sovětský aparát není ne
lidský jen v krutosti vůči
-poddaným,ale i v tom, že ho
neovládá žádný člověk, ale
naopak že aparát ovládne i
člověka-diktátora,at už s
autoritou nebo b e z . Budeli Západ jenom čekat na
vnitřní zhroucení korními smu, dožije so nejkrutějšího zklamání.Bez vnějšího
zásahu se dnešní sovětský
režim patrně lehce udrží,
au s Malenkovem,Berlou n ě 
ho Molotovem v čele.Vyčká
vat chyb protivníka se ne
vyplácí .Smýšlí-li takto
někdo,vystavuje si jen vy
svědčení vlastní nemohouc
nosti a pošetilosti.
jun
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"Taková byla situace po celou dobu předsed
n i c t v í Adolfa Kačera a využívaje této situace
chtěl Kačer penězi "přivést Jana Masaryka z roízunrá*/? - p .r „/ „Byla to nemravná a urážlivá vy
hrůžka Kačerova,na kterou Masaryk neodpověděl
tak,jak Hrbek článek nadepsal,ale řekl:"Ja se
Vám na fy 'Vaše peníze vys,.,!!. ,
...V dějinách ji celá řada případů,kdy vulgární
slovo bylo ku cti těm,kteří je vyslovili. Když
:se Němci v bitvě u Waterloo připravovali k roz
střílení posledního francouzského čtverhranu,
odpověděl francouzský důstojník na výzvu Němců,
aby se vzdali, slovem r,h....ÍJ a padl s ostatní
mi. Totéž udělal americký důstojník v poslední
válce v bitvě u Boldge/Bulge-p.r./. Vždyt i Hav-"
líčkův Perun,bůh hromu,vzkázal caru gosudaru,
který si jej chtěl koupit za čokoládu,že caru
.gosudaru "na tu jeho čokoládu s odpuštěním s...?.?
V prvních dvou případech vulgární slovo udělalo
z lidí hrdiny a ve třetím případě dal car Peru-—
na pověsit.Ale Havlíčkovi se za napsání vulgár
nosti nic nestalo - car byl tenkrát daleko.A já
doufám, že se mně za vypsání tohoto "vulgárního"
případu také mnoho nestane.Nejsmutnějším na ce
lé věci je,že v Československu odpravilí Jana
i Masaryka jednou a zde v Americe lidé Kačerova
druhu ještě po jeho smrti snášejí polínka na
hranic i.Každý ví, co by na jejich adresu řekl Hus’.’
V článku "Na pětácky od tvých babiček já ti kašlu"
píše Václav Eálek v NEW YORSKÝCH LISTECH, 10.1.5
e

Nárok na hrdinství/ce-li car daleko/ dále mají:
G-otz von Berlichingen,Dobrý voják .Švejk a posta
vy Célinovy,Stěinbe okovy a Hemingwayovy en "bloc.
HI
PO POHŘBU POEBPB /Pokrač./

uvažovat v obráceném
me -li možnost/vyslovenou
pořadí.Vražda:Gottwald v britském tisku/,že M a 
byl prý v nej lepšívkon lenkov Gottwalda propus
dicivještě na ruzyňském t i l v nemilosti.Pro tuto
letišti.Podezřelá je
;thesi by snad mohla svěd
AUSTRALSKÉ ZTRÁTY OD POČÁT-j také oficielně oznáme čit okolnost,že Gottwald
ku korejské války jsou 1117' ná přítomnost "nejlep nebyl nikde jmenován ja
mrtvých,raněných a pohřešo-; ších sovětských lékařů'; ko člen čs.politbyra.Po
váných.
kteří Gottv/alda ošetřo chybné.
POČET NEZAMĚSTNANÝCH V AUS-jj vali .Možné.
Přirozená smrt :Za oznátralii poklesl.T . c .je v zá
Sebevražda:Nejsou ani jmených okolností podle ná
znamu 6-9.358 neumístěných, i! nepřímé důkazy,vypustí :zoru lékařů pravděpodobné.
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Titoya návštěva v Anglii rozdělila tamní ve
řejné míření na dva tábory.Jedni^kteří si říkají
realisté,návštěvu schvalujípovazujíce dorozu mění s nim v dané situaci za nutné.Druzí ji od
suzují jkladouce slušnost a mravnost;nad sebepádnejší praktické důvody.
:

ZA^gTALINEM

SPOJENl.STÁTYi "Vláda Spo2 enýcE“š:
E á t u ’projevuje tím
to soustrast vládě Sověts
kého svazu k úmrtí generalisima Josefa Stalina.mini
sterského předsedy Sověts
kého svazu"./Mrazivý komen
Skupina první dokazuje nutnost anglo-jugosláv
tář amerického ministerstva
ského dorozumění těmito důvody:1./Západní spojen
zahraničí k mrazivé kondo
ci potřebují třicet Titových divisí na pravém
lenci :"Co chcete,vždy-Ě na
křídle obranné cáry Severoatlantického paktu,tánás střílejí"/.
hnoucí se^od nej severnější norské hranice až k
Turecku.Pád Jugoslávie by znamenal pád Řecka i
ANGLII/ Winston' Churchill
zachoval mlčení.Komentář
ITturecka a Rudou armádu na Jaderském moři,2./Po
Herberta Morrisona•"Velký
c Titovi automaticky povzbuzuje titoistická
muž,ale ne dobrý"0Casopis
hnutí v satelitech.,3./Modus vivendi s Jugoslá
vií byl by důkazem,že přátelské soužití mezi
ECONOMIST:"Svět j e -tea zdra
komunistickými a kapitalistickými státy je mož~ vější,ale ne bezpečnější".
T»é.
EGYPT/ "Modlím se k AlláhoDruhá skupina,zahrnující převážně římské ka^~ vITúbý se smiloval nad veli
kým mužem",řekl generál Netolíky,říká v podstatě to,co- jsme napsali v čl.
FRANCO~TIT0/HD 3 / I I , / /Otazka spolupráce západ guib.
ních demokracií s Titovou Jugoslávií,, .je otáz INDIE: Ministerský předsekou mravní.«.Přeběhnutí z jednbho tábora'do dru dá~NeĚru:"Pevně doufám, že
hého z neřesti ctnost neudělá".Tito lidésmezi
jeho smrt neznamená,že bu
něž patří i známý britský spisovatel Graham Gree deme postrádat jeho vliv,
ne,poukazují hlavně na náboženskou nesvobodu v
snažící se. o már..."
Jugoslávii. Politický i náboženský útlak jugo Kancléř
slávskýeh demokratů zdá se jim příliš velkou ce■"ou' za taktické výhody,třebas nepopiratelně zna- KÓhřal^AÚenáueřT"Musíme po
kračovat v práci a ne jenom
_t-é.
se fascinovaně dívat k Mos
Britská vládní politika vůči Jugoslávii má
kvě” .
plnou podporu oposiee',a o výsledku jednání se
, proto nedá pochybovat .Tito dostane své tanky, dě'- ERANGIE/ Trikolory po dva
i letadla,a Západ nového spojence na Balkáně. dny"“ň á “půl žerdi na všech
vojenských posádkách 0 Bou
Ze se Tito k něčemu zadarmo nezaváže,je ovšem řil se pařížský LE FIGARO:
zcela jasné.Smlouva- o přátelství a vzájemné pu
"Maršál Stalin nám nechává
mo ci s Anglií může být jednou z jeho podmínek,/
j iné upomínky...Jeho jméno
Vážnou překážkou této dohody zůstává ale Terst? je spojeno s bojem našich
velmi choulostivá otázka.Uzavření smlouvy s kla vojáků v Indočínš a v Ko 
usulí o Terstu postavilo by Britanii do nesnad ře ji. Sovětský svaz prodlu
né situate,jak současně udržet přátelské styky
žuje strašlivou válku,0."
s Itálií.
IRA!/ Ministerský předsepod ochrannými křídly Scotland Yardu,neprůs da"Mosadek nařídil spustit’
třelného skla a hlídacích psů konferuje veliký
vlajky na půl žerdi.Jediný,
maršál,dokonalý^Odlitek H e r m a n a Goeringa po
kdo zapomněl:americký vy- .
dobou i krutostí,v Downing Street 10 a projíž
slanec Henderson.Musil mu
dí davy Londýnanů,jásajících vstříc Mnichovu
to připomenout sovětský újugoslávských demokratů.
-nředník.
TIME

&í O oO i

BIAS DOMOVÁ

4
Ž E R T Y

H R A V É

I

D R A V É

= 7.Ss T = J = T = T = T = T - 7 = : T = j = J = T = T = I = T = ! - T : = T

Aprílová pohádka ze světa atomových zbraní
Bylo to v jedné da...leké zemi,o které nikdo
z nás nesnil nad školním
atlasem, proto že "byla moc
.vzdálená:a nenápadná.Ale
ta země najednou objevi
la, že se v ní nachází Ra
ketové pohoří.To pohoří
bylo důležitější než Mag
netová hora.Nelítal sice
nad ním ještě zlý pták
NOH /Neomezené odborové
hnutí/,ale obletoval ho
krutější pták KSÁ/Komunistická strana Austrá
lie/
Oproti pohádkám v té
zemi sice panovala krá
lovna, ale byly i volby.
Začíná zápletka:!!Vyšší
bezpečnostní úředníci
jsou okamžitě posláni do
Woomery"/Herald 12.3.53/
Zlý pták KSA oblétává ko
lem.Ale není se vlastně
čeho bát."Mnoho obyvatel
Woomery prozradilo, že
hlasovali omylem pro k o 
munisty ve státních vol
bách minulou sobotuf?/Herald 13.3.55/.Austrálie,
země zítřka a úsměvůI
"Je pravda, že z 540
hlasů na Woomeře 107 by
lo pro komunistického’
kandidáta...",říká Mr.Be
al e ,ministr zásobování,
jehož resortu Woomera
podléhá„Woomera je místo
. v Jižní Austrálii,kde se
zkoušejí kouzelné střely
/jako třeba Los Alamos v
USA/.
Protože situace byla
vážná,ohlásil muž,odpo
vědný za výrobu kouzel
ných střel,že to sám po
jede obhlédnout.Jenomže„
jestliže pojede,namítali
druž i ,bude -to vypadat,

jako by se něco stalo,
inevěděli,koho volí. No
a vzhledem k tomu, že
:dobře,namítl neštastný
;situace je vážná,bylo
:laboristický poslanec,
by lip dělat,jako by se
ale teč mi vysvětlete,
přeco jen nic nestalo:
(proč zrovna v té urně,
;"Na první pohled se to
kdo volila "top brass"
i zdá znepokojující,ale
i a vyšší úředníci s roi zahájili jsme vyšetřo
dinami,těch hlasů proti
vání, a kandidát Labor
;mně bylo 8 0 / H e r .12.3.53/
Party sám prohlásil,že
:To přece nejsou nevzděmnoho hlasů bylo proti
!lanci nebo umazaní mon(Labor Par ty, ale n'e pro
táři?
(komunisty"/Sun,12,3.53/. ‘ ) Tu se zatroubilo na i
[Nejlépe bude si namluvit, :poplach:"Mimo Woomeru
lže těch 107 hlasů^pro ko (komunisté nezískali v
munisty je jenom žert.
(žádném volebním okrsku
Jenomže nedávno,povídá' [víc než 2 %. 1.62 % v
i jiný moudrý muž,si uděla NSW před několika tý- i
li angličtí vezíři taky
dny bylo skoro o 1 0 0 %
takový žert^a nepustili
víc než v předešlých
nikoho z našeho Raketové- volbách...Co řekne naše
vláda vládě britské a
ho pohoří k tomu,když
:zkoušeli kouzelnou střelu americké o tom,jak neu
;na našem ostrpvš Monte Be- držela jediný"top sec
ret" podnik v Austrálii
llo.
! To vlastně nebylo správ v tajnosti?"/Sun 12.3./
Konečně povstal veli né, protože, když se to na 
kovezír a pravil:My ví 
konec spočítá,”pro komu
n i sty vědomě hlasovali nej me všechno,máme zprávy
výš 4 lidé"/Her.,12.3.53/. a metody.Proti komunis
tům ale nezakročíme.ne
:Intermezzo:"Ve státních
ivolbách v roce 50 dostal
bo t bychom jim- odhalili
ive Woomeře...komunistický to,co víme/Her.13.3.53/.
ikandidát j e n o m 31 hla Každý pořádný špion by
sůtf/Her.13.3.53/.Předseda nevolil komunisty, ale
korun.strany v Jižní Aus spíš konservativce. N a 
trálii k tomu dodal:"Komu
psal ■•Herald v redakčním
nistická strana nemá ve
článku:"Ve Woomeře
je
(Woomeře organ isováných
pravděpodobně malý po
(členů".
čet obyvatel,k t e ř í , i
Pohádka pokračuje:V R a - ■ :když nejsou činnýni ko(ketovém.pohoří přece také (munisty,aspoň s komunis(pracují civilisté a řeme- :mem sympat isúj í".
jun
isiníci.kteří vůbec nemají
(co dělat s kouzelnými stře
= VOLBA PRESIDENTA V i
lani,a naše bezpečnostní
=
^
ČSR
=
(opatření jsou přece zcela
(=
Čekáme
na
pos.leddmí
(na výši.Komunistům dali
zprávy. •
=
(hlasy jenom neinteligentní != v
i_QÉ§í§_E§_straně_14_=
;konservativci,kteří ani'
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l - Ú ^ T p ^ l d zemřel■opravdu na zápal plic,pak tu osud nahrál do ruJ~:i^ald totiž nebyl Titem/a nelze ho podezírat,.že by jim byl
'7 -^ 7 -'la tu stále možnost,že by se .jím někdy ■v budoucnosti mohl
'£-: I
'-7 žitního státu, třebas i toho^ne jposlušně jšího, měl' už pře~c -^'hc noci v r u c e .Malenkov jistě slyšel o jeho smrti s tajným
:lehem nevěřili,že se Moskva jistě chopí dané příležitosti,
rynžila k rozdělení moci, již si Gottwald za. .svého života
— I' nastřádal pro svoji osobu.

7

z n-kclik jmen nožných kandidátů n a vúřad presidenta.Na čtvr7' 11 nai Gctůvaldovou rakví Viliam Široký.Je slepě poslušný
ak a jako bývalý předseda bývalé komunistické strany Slo- 7 7 hynula 2 — C. je ve stranické - nikoli mocenské - hie- n r e l k ' T i l l n o tcýoylo by to také gesto vůči latentnímu
:ýnalé 133. Široký by proto byl zcela vhodnou figurkou
7 dsvlivnén úřadě presidenta satelitní komunistické repub~ kandidáti: Nejedlý,Zápotocký,Čepička,Bacílek. Ale ani tím
c Ir:sri kandidatury vyčerpány. •
dsnavivelen moskevského vedení bude ale jistě nově "volený”
ni bude zbaven možného oponenta-vůřadě^generálního ta-nvald zrušil. KSČ má ted šest tajemníků s oddělenými resor•nradec ,3.Kohler ,V.Krutina,E.Nečásek a J.Saiga.Největší asřfické místo-mají zřejmě Zápotocký,Čepička nebo Bacílek.
~1ekéko řízeni po Gottwaldovi bude tedy jistě decentralisasnsvského rozkazů.
vm
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PŘED SOUDEM

ŠTEFilNIK-FRANCČZSKY AGENT

.senátem nej vyššího
NIMiró Hysko napísal v Pravdě:"Národ-9- útěku Slánského
ná politika slovenskéj buržoázie vsa
--děla Kaňkovská prý 1 dila na kartu ezponentov západných
~ůdauta H .Kauderse,•V imperialistov - Masaryka,Štefánika a
ý-C r ,do kanceláře
■Beneša - a spolu s českou buržoáziou
Pomocníkem byl prý
ůohodia sa s francúzskymi imper ialistV-k ladislav Doubrav- mi na vykořistování českého a sloven_spolupůsobil take
ského^ludu.,.Kam sa poděla národná
-Pnemann.-Radio Free
hrdost'buržoázie,o tom hovoří na pr.
y rý v listopadu 1951 skutočnosí,že za ideál národného hr:1 Slánského utvrdilo ,dinu postavila francúzskeho agenta,
ýs podnik GIC.Hesla
generála Štefánika,ktorý si svoj n á 
r- a tím byl Slánské- rod vážil-tak,že ešte ako minister
-•Rozsudky: L.Doubrav ■vojny štátu Čechov a slovákov pohrdal
ý-yská 13 let,J.Inne- čs.štátnym občianstvom a ostával radJNdVy jsou nápadně
šej francúzskym občanom s francúzskou
ý usvědčovala Slánské -generálskou u n i f o r m o u . ”
Čas d.s.
~ Procesu./
Č
PŘEHLED STÍTNÍHO PLÍNU 1952

U PROTIFAŠISŤICKÍCH
p- - dr.A.Rašla byli
Pismu, oportunismu a
-Qicinem.
Č

Ministerstvo zdravotnictví splnilo
plán v rekordu/lll °Jo/,1 průmyslu vede
těžké' strojírenství /104.4 %/.
RIC
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Novým místopředsedou Sboru povereníků je A.Nedvěd,šéfredaktor Pravdy.
Finance:P.Majlinger,stavebnictví: J .
Ga jdošik,školství:0.Klokoč 0pracovní
síly J.Hojč,lehký průmysl:S.Gážíkou
mání :dr .L.Bakoš ,věc i církevní:K.Fajnor .Místopředseda 1 iMjartan,pověřenci
ing.S.Takáč a 0'anečková-Murlnová byli
zbaveni funkcí.— A.Zápotocký se účast
nil slavnostního zasazení 70 tun těž
kého kvádru do 25 m vysokéhovzúkladu
Stalinova pomníku v Praze.--ČSRíruzavřela obchodní dohody s Maďarskem,Ru
munskem a Albánií.ČSR vyveze hlavně
výrobky těžkého průmyslu,doveze suro
viny ,potraviny a zemědělské výrobky.
— Velvyslancem ve Východním Německu
se stal ing.J.Linhart,přednosta ně
meckého oddělení ministerstva zahra
ničních věcí.— V Domě umělců se kona
la první slavnostní promoce dělníků
na doktory práv.— Nový čs.autobus ty
pu ŠKODA 706H má motor o_145 HP při
1800 obrátkách a pojme 3o osob.— Svaz
pro spolupráci s armádou vydává nový/
časopis "Obránce vlasti" jako týdeník.
— V CSR je t.č.23 knihkupectví Sovět
ské knigy. Za 3/4 roku 1952 bylo^za
koupeno celkem 1,720.000 sovět ských
knih.--Za svého pobytu v GSR promluvil
severo-korejský generál Kim-Von-Bon k
dělníkům v Opavě.--Ceny města Prahy
obdrželi: za zhospodárnění výroby elek
trotechničtí dělníci J.Skočdopole a J.
Hudeček^hudební d r .1-Vycpálek,literár
ní V.Kána a Géza Včelička.— S okamži
tou platností byl nařízen zákaz vývozu
časopisů do zahraničí podezřelým pří
jemcům. Kont rolu provádělo ministerstvo
národní bezpečnosti a vládní úřad pro
tiskové věci.— Ředitel stavby slapské
přehrady Kašpar byl zbaven funkce a
vyloučen ze strany.— Konference hospo
dářských referentů krajských národních
výborů přiznala organisační nedostatky
a špatnou jakost výrobků.Dlouhé dodací
lhůty,přemrštěné ceny a plýtvání mate
riálem vzbuzují prý zbytečně roztrpčenost spotřebitelů.— Vláda schválila
stavbu uhelné velkotřídírny a briketár
ny v Tisové u Sokolova.
. Č/Veritas

PROCES VE VSETÍNĚ
Před soudem stála skupina "teroristů
a špionů".Vedoucím byl prý jistý Fajkůš a dalšími členy byl Josef Vašek,
Jan Lukáš,Karel .Dosoudil,Václav Synek,
Josef Zrnik,Matěj Stodůlka,Karel Ku
čera, Josef Paďour,N .Adámek a J.Cabla.
Byli obviněni,že od roku 1949 prová
děli ve vsetínském okrese sabotážní
činy,rozšiřovali ilegální letáky a
byli ve spojení se zahraniční špio
nážní službou.Fajkuš,Vašek a Lukáš
byli popraveni,Dosoudil odsouzen na
doživotí "a ostatní k trestům na svo
bodě od 16 do 23 let.
RIC
EMIGRANTI PROTI NÁRODU
Je to název publikace o 220 stra
nách, která vyšla v Praze.V části"Panoptikum zrady" jsou portréty "asociála Zenkla,kolaboranta Feierabenda,
chameleona Peroutky,zrádce Majera,
obdivovatele habsburské monarchie
Ripkyjkosmopolity Osuského,defraudanta Papánka,štváče Tigrida a slovenské
ho fašisty Prídavka".Autoři:Č.Suchý,
J.Hochman a J.Brejchová.Kniha obsahu
je mnoho informací o exilu a citáty
z exilového tisku.
Č
POLO VACKA NA R0LNÍK0V
Rolníka Michala Kolesára z Kuzmíc
odsúdili pře neplnenie dodávkových
povinností na 5 mesiacov vázenia a
na 50.000 Kčs pokuty.Piatich bratov
Cvikovcov,rolníkov v Nitrianskom
Hrádku stihol podobný osud.Rolníka
Ondřej a Bujdáka z Velkej Máne odsúd.*li na 1 rok do tábora nútených práč,
na 50.000 Kčs pokuty,n a .zhabanie ce
lého majetku a "vystahovali ho navždy
iZ obce Velká M á ň a " ,lebo sa prehrešil
joproti zásobovacím predpisom.I Flori
án Maděr a Rudolf Juračič,rolníci zo
Záhorskej Bystrice,boli odsúdení,pr
vý na 4 mesiace a 50.000 Kčs pokuty
a druhý na 6 mesiacov a na 1 0 0 . 0 0 0
Kčs pokuty.
Čas d.s.
"NEJVÍCE STÍŽNOSTÍ A OPRÁVNĚNÉ KRlil
ky je vznášeno na kvalitu chleba a
ostatního pečivá5;, píše brněnská RO V 
NOST.
Veritas

—. .

T --

PRATO V2HKI
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H o f f e r : The True

Belleyer

iivých postře tak nezbytný,, že nesmí být ze žádnou
'*"T“ni snu zvlášú cenu zničen úplně„třebaže je zároveň
;/ l/íi THE TRUE BELIETER
nutno neustálo pokračovat v dobývá
z ňýrszického sociologaní světa3aby "vojáci, revoluce" nez'"'-Tera/býval dělníkem
:tratili vědomí stanného práva a ne
dopřáli si mírového přepychu indivi
duálního’ myšlení a kritiky.Nejspole
rozbor všech hlav hlivější
oporou totalitního režimu
'.".troudů v dějinách lid
je
ovšem
totální teror„Propaganda do
33J : '
:tismem/Mo j ží š/,kře s káže
utvrzovat
přesvědčení jen těch,
pokračuje reformací
kteří
už.
věří/skór
o větší význam, prý
oút.lTsrou revolucí 'a konče
má jako bubnová palba.před útokem na
:o
1 kemunismem. Závěsnah o osvobození ko starý řád/
- v J. _

^ 1

Každé davové hnutí má náboženský
ráz.ai
po stránce obsahové/křešían~
;T|"to případech jde-podle
stvi/nebo
formální/svátý symbol srpu
rpl^phutí,jež vznikají v
a kladiva,posvátné obřady nacistic
nivňcL,pracují stejnými
-I:/ soejný typ lidí.Nej- kých přehlídek/.I když revoluce v y 
:LÚ7'-"ěrnými jsou prý li- táhne. do boje pod praporem svobody a
bratrství,přinese vždycky jen krev?
oo'l^T normálním životě n.ehlad a útlak.Skutečný pokrok přichá
své ambice .Davové
zívá /při jde -li vůbec/teprve když r e 
dá rozhřešení za
voluce začne odumírat/liberalismus
:so""s^c tím,že je přesvěd- po yelké revoluci francouzské/„Re
:i 'vibrující Společenský
voluce sama jen odstraňuje zetlelý
r ň ú ? zničen .Kromě toho
starý řád a ukájí uražené a poníže
odpovědnost pro
né.
js podrobí železné
'il^r^ganisace.jejíž Vůdce
Je v existenčním zájmu davového
hnutí,aby hned v den vítězství vy 
střídalo své fanatické vůdce a pro
i je totalitní,faroky
novou garniturou praktických,
.Svým stoupencům'
chladnokrevných
správců/stalin/.Prů
vznešený ideál ,
kopnic
i
nové
víry
se takřka bez vý 
zemřít/věčnou bia
jimky
stávají
bludaři
a končívají
íšijbeztřídní spotragicky„Noví
vládci
už
nechtějí od
mnošt odříkání,tedavů
nadšení/poněvadž
to
může být
rdí,že totalitní
vrtkavé/,ale
slepou,solidní
posluš
poddané v křiklanost
»
rně,protože jinak
šek,zdráhali by se
ky a zachtělo by
totalita udržela u
jiné vymyslet nějaby své pravověrné ůHitler zvolil Židy,
.perialisty .Ďábel je

Hoffer také správně připomíná.že
pravoverní velmi snadno přebíhají od
jednoho revolučního praporu k druhé
mu, třeba zapřísáhle konkurenčnímu,a
že mají překvapivě blízko k t.zv.řeakcionářům,ktoří se při svém hledá
ní "ztraceného času” také rádi uchy
lují k nezákonným,násilným,revoluč
ním prostředkům. /Pokr0na str.8 /
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HLAS DOMOVA
PRAVOVĚRNÍ /Pokrač./

Nepřeklenutelně daleko zato mají ti i
oni' k lidem tolerantním a svobod oiiiysl
ttýme

Ó.

c i-A?v

SPILEK KOMERČNÍCH INŽENÝRU V ZAHRAllí
čí žádá všechny kolegy?aby se přihlá
sili na adresu: ing.A.Ťalacková, 4
Grey -S t „, Caulfield/Meíbourne/, V i c ,,
která sdělí bližší informace.
T,

ČS, NÁRODNÍ SDRUŽENÍ "PRAVDA VÍTĚZ I5?
--podává informace denně/i večer/ v
restauraci -"Bohemia” ,11 kings Cross
R d . .Kings Cross,Sydney,telef.FA 1387,
kde je též možno odevzdat přihlášky.
Členský příspěvek 5 / - roč n ě ,členové
rodiny bezplatně,
---v nej bližší době bude odeslána dal
ší zásilka obnošeného šatštva,prádla
a obuvi pro naše strádající uprchlíky
v táborech-v Evropě.Prohlédněte své
šatníky a prádelníky a odevzdejte
zbytné součástky na tuto sbírku.-Zá
silky v Německu a Rakousku přejímá a
'■ /Eric HoffersTHE TRUE BELIEVER, vy a. spravedlivě rozděluje American Fund
Ih Sochor & warbury Ltd,,London 195s/ « for. Czechoslovak Refugees.Sběrna v
Sydney:K.Rodný,c/~American Fur Co.,
3 , p .,80 Market S t .,C i t y ,tel.MA 2184.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V SYDNEY ZAČs.n.s.PV
hájí pravidelné cvičení mužů. i žen ve
KONCERT REPRODUKOVANÉ HUDBY POŘÁDÁ
čtvrtek £«dubna v 7.15 h.večer v St.
John's Presbyterian Church Hall,Oxford CML Melbourne v neděli 29,března 1953
S t »,Paddington /jedna stanice e í .dráhy o l/2 8 .hod.večer v klubovně CML,Church
Se
St.,Richmond /vedle kostela sv.Ignáce
za Paciuington Town H a n / ,co'+vtAi n e m
za
tenis.dvorcem/.Na programu Libuše a
V . V.
mohou zúčastnit i nečlenové,
Slovanské
tance.Vstup volný.Hosté vítá
-í JEDNOTA SOKOL V MELBOURNE
TĚLOCVIČNA
ni ,
CML
— pořádala 2 0 ,3.dobře navštívenou'so
ČESKÝ DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR V MELBOURTT
kolskou besídku, na které byly m.j.
cvičí pravidelně v sobotu od 1 0 do 1 <^
předvedeny krátké filmy z Afriky a z
hod.dop.v učebně školy při kostele sv.
Canberry,
" "“
/1 1 ;
Ignáce v Richmondu.Přijímájí se při
— pravidelně cvičí v sále vedle koste
hlášky dalších dětí.Cvičí se nár.písně.
la sv.Matěje v Prahranu /roh High &
Chapel St./ každou sobotu:ženy 14-14,30^ČS.BOHOSLUŽBY PRO PROTESTANTY SE b S ^ _
muži 14,30-15, děti 14-15/
dóu sloužit o,velikonocích 5,dubna ve
— -tamtéž se hraje potom wolleyball do 3 hod.odp. v Presbyterian Church, Le13 hodin,
,Richmpnd ,Vic.
.
J .11.
— hledá dobré hráče table; tenisu.Přihl
.Kubová,89 Westbank T c e .-.Richiru DNA £0.2.1953, B0L0 V NEW YORKU USTApni
— v nedělí 5.dubna pořádá výlet auto-' vujůce shromaždenie novej organizácie
busem na Phillip Island.Přihlášky:tel o /Jednota za svobodu a demokracii v
LA 1631/Vosáhlo/, nebo písemně na: adr, Československu".Medzi rečníkmi bolí
B.Chaloupková,603 Rathdown St.,Carlton sdr„J.Černý,dr.Bohdan Chudoba,Míroslav
— knihovnice s.J .Matysov á ,5 Eltham St. 'švestka a gen.J.Ambruž.Predsedom sa
Nevtíiarket, půjčuje knihy denně od -17 do stal p r o f .dr.Fr.Král, I.jednatelem
19,30,v sobotu, od 9 do 14" hod.
:B,Ch.- dr king.J.Eger.Ostatnych funkcionárov
si' předseda zvolí.Stanovy nechávájú
U MIí GAMB jER, J . A . ,UTONUL PŘI KOUPÁNÍ
dveře otvorené nielen Cechom a Slov.Č.
čs.uprchlík Boris Mareš ve-věku ;33 r.
Koffer nechce ani hodnotit ani ře
šit ,nýbrž jen vykládat.Proto hází"vše
chna davová hnutí do jednoho- pytle s
třebaže pokládá osobně některá za po
krokovější než druhá/na př,Velkou /fran
couzskou revoluci a reformaci/oAby■0 «
pravdu mohl shrnout všechny revoluce
"v podstatně jeden a týž společenský
jev,musel se dopustit nepřesností a po
opravd, které sám omlouvá citátem z m
gehotai”chcete-li osvětlit nějakou zá
sadu, muSíte mnoho přehnat á mnoho vy-»
nechat” »
ar*S®.

Podle zápisků B.H.

.- C L ,

i z vlaku
smutné
ilé hory.

rádně hrklo,začaly padat kufry, mnou
to hodilo částečně na stěnu,částečně
na spolucestujícího,a za okamžik bylo
ticho.

^rcrru vyznačuji
'řeholy v nodobě
Nic se ovšem nestalo,nikdo raněn
— . v údolí lezi
nebyl.Ale sedm vagonů sedělo bezpeč
ozváni usazené so- ně v písku až po nápravy mezi rozsed’ha s lákavými le lými kolejemi, a my seděli až do rána
ads vykouzlí jen
u táboráků. Bílí zvlášt,černí zvláší,
se z okna a,divždyt jsme v Severním Teritoriu. I v
’a za krása, až
poušti demokracie někdy pokulhává,
en nějak visí ve
jZdálo se-však,že nikdo z pasažérů vysi tu falešnou
kolejením překvapen nebyl.Asi všichni
ti,co sem jedou,počítájí napřed s po
dobnými pionýrskými případy.
-odnadatta - pár sta_ áál na východ začíná
Té noci jsme řádně promrzli.Udržo
i li Simpsonova poušt, val jsem nezištně táborák :a dokonce
hý střed Austrálie,
jsem se přistihl,že zimou zpívám só
né bouře,kde se vedra lo.Kritika byla dobrá,přestože to by
ý=~/ větry a kde vzdu lo mé první /a zatím poslední/ veřej
še'::. zatemnění slunce né vystoupení. Že by sem přijeli ně
jací reportéři,nebyla ovšem naděje,
jednak nejsem Gigli,jednak je to tro-:
nekde v polopoušti,
3sne
nranici Jižní Austra !chu z ruky. V zimě jsou tu noci hroz
ně chladné,a stálý vítr zimu jen zvy
lia a 3 '
feritoria.Leží sice
př©3 afigi preflouhé mile k cíli cesty, šuj ©.Nejvíc na tom prodělá ten, kdo
sem jede jen v letním prádle.Bude mít
ale ^srarica -i ;e jenom jedna - Alice
za
vyučenou,až sem pojede podruhé,
Srrlrgs.Ití er re77klopí-li vás vlak
vrátí-li
se kdy zpět z Never-Never.
předělme *ek: se to stalo 'mně.
je en
cekal tehdy,když jsem
s ne iuTěrin pohlížel na úzké kole'je,
uležené r písku, a pochyboval o jejich
stabilitě.úl: nincionní dunění kolej
nic — = nelinee ukolébalo o,!To se nám
ieis” říkal jsem si zrovna, když
:•
~ó s m á l i nekně s kopečka, až
_
1 'Hj 17 > 1 1 1 n|těly_.Pak to najednou po

A tu si vzpomínám na onu cestu z
Alico Springs do Hatches Creekujmého
nynějšího domova.Jedete na vrchu těž
kého náklaďáku mezi bednami.Je to tři
sta mil,skoro Praha-Bratislava.Najed
nou vás vyklopí u Murray Downs přímo
y buši a řeknou vám,že tam můžete pod
širým nebem přespat.
/Pokrač.s t r .10/
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NEVER-NEVER /Pokračování/
že jste na půli cesty.Vítr fouká po
nechráněné planině,tu a tam jen^něja
ká stará mulga /druh stromu/, třesete
se zimou u táboráku a Hřejete se ča
jem z rezavé plechovky.Jeden Austra
lan si vzpomněl na dny relativního
blaha rozkodrcaného GHANu a zafilosofoval si:"So you see, ještě včera ve
vlaku samý ubrousek,samá vidlička a
pivo v jídelním voze.8.Tady tě vyklo
pí v buši na zem,nemáš se čím přikrýt
a starej se!” Nakonec přidal štavnaté
všeaustralské ú s loví.
Jen jeden z nás spal tehdy bezsta
rostně: celou cestu pil rum.Svalil se
vedle táboráku a celou noc mu nic ne
scházelo .Ráno nám pak vypravoval,jak
ve snu přikládal na táborák.Od té do
by si nejsem už tak jist tím, že rum
je potvora.
Ještě jsme ale v Alice^Springs,kam
jsme se z pískových závějí konečně do
hrabali.Vlastně to je omyl,jaképak Alice Springs. Stuart, tak se to úřed
ně jmenuje.Alice Springs,to bylo pů
vodně tam někde u pramene za nádražím
Lidem ale ten název přirostl víc k
srdci,a marné bylo úřední označení.
Jen na mapách je dnes najdete, a to
ještě jen v závorkách.

23.3.1955
2S„REJECTS_CZECH_PR0TEST

The United States has again rejec
ted a Czechoslovak protest over the
American program to aid refugees from
Communism and expressed determination
to continue this assistance.
The US reply said the Czech Note
contained "various false charges about activities of the United States
Government under the Mutual Security
Act” o
"Convinced that the entirely huma
nitarian program maintained under this
authorization for the relief of the
victims of Communist oppression willtji
be recognized by world opinion as the
very antithesis of the pursuit of agressive purposes",the US Note said,
"the United States is determined to
continue this vitally needed assista^
ce to refugees from the countries be
hind the Iron Curtain in Eastern E u 
rope" .

"The Czechoslovak G o v e r n m e n t t h e
US Note continued,"apparently consid
ers anyone who does not willingly ac
cept such conformity as an "American
agent" and one who seeks escape from
it by._a "freedom train” ,a "freedom
duck”: or by anyone of the many vehi
cles which human ingenuity has utilisj
Alice springs je metropole austral■zed for reaching freedom as an agent
ského středu jiná dva až tři tisice oby•or a victim of kidnapping” .
vatel a leží*pěkně v horách' /říkají,
The US Note said, the protest of
že v kráteru vyhaslé sopky/.Má skuteč'the Prague Government will be recog-,
ně malebnou polohu,červené skály kolenihiized as part of a "frenzied campaign
ohromné gumovniky s bělostnou kůrou v to maintain its rule by means of po~
ulicích a ve vyschlém korytu řeky.Ten'lice controls,show trials,propaganda
hle australský vtip jsem už znal. Ve iattacks and other measures to impose
vlaku jsem se chystal,jak si ofotogra-'absolute conformity of behavior and
fuji největší řeku střední Austrálie, ;opinion, ”
Pinke River.Číhal jsem tehdy dlouho u
"In acóord with its traditions the
okna vlaku,připraven stisknout aparát,
jakmile se pod námi objeví hladina řeiAmerican nation feels profound sympa
ky .Pak mne jeden známý taktně upozor thy for any people,who,deprived of
nil, že ta řeka je tamhle těch pár eu- its freedom,remains devoted to its
kalyptů a ten navátý písek okolo."Te lost liberties” .
WAN/TJSIS
še jen když prší",dodal.Zrovna nepršel
lo.
/Pokračování/
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By One Of 8 0 «000 Refugees»
the Czechoslovak community is roughly divided
Migrants with Czechoslovak issued passports (either by
t z l h u il a s t
cr later -exactly since February 24?1948— by the Commin CSR.
These Czechoslovaks, if they are keeping their
alii and up-to-date, are to be considered as fellow-tra•esent Communist regime in Czechoslovakia»
You, Sir,
scire of the above-named regime, are legally authorised
. Inere is no doubt about that.
The second, and by far
: :f migrants are refugees of Czechoslovak origin, with
©cognised refugee status, people who do not want to
iraric opinions and democratic way of life and who oppos fr:m cue very beginning.
They had to run for their
: m c r u m m y , cliich became a hell for them.
These mig.passports and came here either with contracts and group
u t s
Issued by the International Refugee Organisation,or
inrerim passports issued by Governments of Western
uey declared themselves exiles (Belgium, F r a n c e ,Holland,
.s T r a lia ,

c
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3aaslovak escapees are

n n
_:r
oaament f o r h ig h fcrfc-2, P r o t e c t i o n o f the
. -

Act -

:;.ř:r

as sees having

:ate-d, their relatives
I belong to see second group of
....

present 3zechosíovak Go-

I say, Sir, that I hardly
=1A«
I .: t ary Gzech Ccnsui could
reej teriun position without following
the
iitical and economical instruc
tions aef tfee r re sent Czech Govern— enr in. I re cm:sXcvaki a .
R e m ny : a experience I know
fairly n UL, that Czechoslovak Con-'
suls beef secret files concerning
every single refugee whose name be 
came faulliar a: sken.
These rec^.u
^regularly passed on to ■
Prague.
In this connection it is
rather iaearaetirg news to me if you
emphasize your connections with
"recens migrants'’. Bearing in mind'
your tffacial connection with the

Czechoslovak Consulate Generale in
’Sydney, I admit I feel an ice-cold
(shudder running down my spine at the
(moment.
From the economical point of
view, you, Sir, are promoting trade
;relations between Australia and Cze
c h o s l o v a k i a according to the Austra
lian-0 zec’hoslovak commercial agree
ment.
Sewing-machines, gr ammo-.discs,
1pianos, projectors, plywood, furni
t u r e , cut-and kitchen-glassware,
(China and kitchen porculain, cars,
motorcycles, chocolate, sweets,beer,
liqueurs, canned cucumbers and,last
but not least, propaganda-laden mot
ion pictures pour into :Australia.
In return for these imports, CSR
is-getting, thanks to your, co-opera
tion, Mr.Peacock, wool, hides and
..other raw materials.. Baok in my
country, my fellow-citizens, my re
latives ,maybe, are compelled against
their will to produce goods for Rus
sia and, do not forget this, for
Chinese and Korean Communists .....
There were over 100.000 men,
fighting for the United Mations,
killed already on Korean Battlefields.
(Cont'd.pg. 1 2)
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.PRESIDENT GOTTWALD IS DEAD

It would take considerable time if
There is little to be added to
those dead boys were to march past
reports in the daily Press,
He died
your comfortable Melbourne office,,
iso
unexpectedly
and
so
suddenly
that
Due to my experience with Czech
everybody
was
caught
by
surprise,
inConsuls in Europe, you, Sir, are
icluding him.
to be considered .a.serious menace
Western reports are calculating
to any Czechoslovak refugee. ...
three
reports; murder, suicide, natur You, Sir, cannot represent the
al
causes.
So far, we believe that he
second group of the Czechoslovak
was
neither
murdered,
nor that he com
community and be at the same time
mitted
suicide.
We
think.that
he ju
loyal and faithful to the present
just
died.
Even
this
sort
of
thing
csl.Government, to 'which we, Cze
It is
choslovak democratic refugees, now na n happen to a Soviet puppet,
a
bit
extraordinary,
but
it
happens
stateless,' are strongly opposed.
i
|
The hands of all Communist bosses isome times,
He directed the Putsch in Czecho - 1
in Prague are smeared with the
islovakia five years ago.
In June 194:
blood of many innocent people. If
he became President óf Czechoslovakia
you, Sir, are shaking handw with
For five years he impersonated all we
them, you cannot do so with us at
hated and all we feared.
His time haj
the same time.
You might he the
come now.
There is no remedy agains
Honorary Consul for Czechoslovakia
;death.
since 1932.
Do you understand the
In his presence, Stalin's body
meaning of the word "Honorary"? It
lay
in
State.
He hurried home immedimight have something to do with
ately after the funeral.
He stepped
honour.
Hive years ago there ceas
out of the plane, full of health and
ed to he any honour in your kind
returned to th e Castle of Prague.
of 3 0 b.
Three days later he was dead.
A Latin
That is, for instance, why .
proverb says:""Do not talk badly abouz
nearly all foreign Honorary,and
the dead"".
Well, we do not.
But, a;
even paid,Consuls of Czechoslovak
'you will understand, no tears for him
nationality have dropped their of
Ed.
fices, which,under present circum
stances became, from a moral point
"SAVE ROSENBERGS" CAMPAIGN
of view at least, as dirty-as they
e®©®®®®®®®©®©®®®©©©©®©®®®®®®
could ever have been.
The purpose of my letter, Sir,
Reports received over a long per'i®
is to reveal some facts to you;
:iod about Czechoslovakia's military no
there is no intention to attack
:air preparations, from the point o: r:
your person.
I do not deny.you
of material,training and psychology,
the right to represent a few fel have given clear warnings of possicl:
low-travellers of Czechoslovak na  incidents of the kind reported from
tionality in Australia.
You car,
Regensburg (Germany) last week.
Inc:
do your 3 0 b, if you so wish.
But
trination with hatred for the "vies:: r:
I would appreciate it, if you
(imperialist world", especially Anern:
would realise as soon as possible,
has s-urpassed anything previuosly
that you are definitely not en
(known in conditions technically srali,
titled to. represent us Czechoslo
considered as "peace".
In conneeoi:n
vak refugees.
_with the death sentences passed on ::
atomic spies in USA, a letter ■camp e_jr
was begun recently in which organisations wrote to President Eiser.no
_
warning him on "consequences" if "he and America continue the crime-— o-r.
Needless to say, the campaign is Communist- s p o n s o r e d . Eli,
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Stalin' s death, caugjil
wen the press rather
lei ay Moscow's war1 FOR STALIN'S LONG1
173 r ART IG IP AI I ON
5, few ireant that

k/

Í7FS ZEI érs

- "7

.liii'd l

appeared still
~ n.s news

948,

hich w i

U) p|,o

imt a 131.3 A (Moscow
• :ruing rhe revof~The Czech CP
re' nestings' were
Sm
or lay iollwing
a:::;- addresses
=h t loudspeakers,
o:o that rue majofound it diffileir true foelinga
tings of the Party
o u t ocation of the
: The Central Com
piled Nat.Front. v
Tali addressed the
d i e , and announced
r
oce Government
wit
Here the pre
m e n t of "National
oely given u p ,and
nieniIP'S
tj members were
'1
TTTT
esides Gottwald,
5! c s c ow
bo wares General
it.7 Premier and
A. ' _ - _
Security, and Gen
ia. Deputy Premier
oional Defence
-Law).
of delegates
slief that the
I Communists would
A . talks in Moscow.:

A proclamation issued' in Washing
ton by the Council of Free Czechoslo
vakia on the death of Marshal Stalin
said, among other things?
. .."The rulers of Kremlin have ann
ounced to the world that Stalin has
It is the death of the originator of
unspeakable poverty and suffering,
the organiser of the slavery of nat
ions, the undertaker of human rights'
and human dignities, the most brutal
imperialist of all time."
"His death offers a great oppor
tunity to shake off the Soviet yoke,
and fresh hopes for liberation from
slavery."
"The tyrants in Moscow have lost
a leader to whose authority they bow
ed.
They have now no new authority,
and every one of them, hopes to catch
the steering wheel which has fallen
from St.alin1s hand.
Their is no le
gitimate heir.
After the departure
of the successful usurper the new
self-appointed rulers will fight each
other in order to achieve supremacy."
"Stalin's death badly shakes up
Soviet despotism, which has arrived
at a critical junction, because it
has made Stalin the- embodiment of the
Communist system, the symbol of all
successes and the source of all wis
dom."
"It is impossible to transfer
Stalin' s power to :his- successors who
ever they may -be.
Stalin's death is
the beginning- of the end of Soviet
despotism.
How soon Soviet tyranny
will collapse depends very much on
how energetically'the' opportunity of
the dictator's death is exploited."
"The dictator has died, but the
dictatorship remains.
Further deve
lopments in the Soviet empire and in
the entire, world depend on the atti
tude d of the Soviet people and of the
subjugated nations, and also on the
attitude of the free world."
]pcj
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PRESIDENT ZÁPOTOCKÉ
— AUSTRALANKA J.DAVXSOVÁ PŘEKONALA,
světový plavecký rekord na 1 míli vol
ný způsob časem 22:51.6. Starý rekord Čs,parlament "zvolil jednohlasně" pre
■Dánky Ragnhild Hvcgerové byl o 19.9vt.: sidentem republiky jediného kandidáti,
dosavadního ministerského předsedu á_n~
hor š í .
tonína Zápotockého. Ve své první pre— JIŽ PO TŘETÍ SE STAL JAROSLAV DROBIVÝ
sidentské reci Zápotocký zdůraznil.ze
mistrem Egypta,když ve finale kladce
nikdy nezapomene na svůj proletářský
porazil Němce von Cramma ve třech, se
původ a že bude pokračovat systematic
tech.
ky v gottwaldovské politické linii.7
— DO FOOTBALLOVÉHO MUŽSTVA V I C T O R U
Československu není a nebude místa pr:
pro mezistátní utkání s Jižní Austrá ;5'západní kulturu a zvyky".
lií v Adelaide byli zařazeni čs-.hráči
Na uvolněné místo ministerského pře,,,™
František Moučka,Josef Lachman a Ka
’sedy byl jmenovánýViliam široký.vPrel
rel Roubal,
denten se stal muž,kterého KSČ vždycky
používala ke špinavé a nepopulární prá
— NA TENNISOVĚM TURNAJI N A FLORIDĚ
porazil Art Larsen Gardnara Mulloye
ci.
6:3,6:2,6:3.
Po zprávě z Moskvy, že Malenkov se Jllin
--MISTREM AUSTRÁLIE NA TVRDÍ CH DVOŘ cích se stal Lewis Hoad,který porazil
v semifinále Keňa Rosewalla v pěti a
ve finale Johna Bromwiche ve třech
sadách.

vzdal místa generálního tajemníka ko
munistické strany Ruska/nástupce:Chrněcev,. ,jež ve stranickém řádění odpovídá
-funkci předsedy KSČ, bude zajímavé,kd:
převozme po Gottwaldovi tuto funkci.

— V SERII ■PROFESIONÁLNÍCH ZÁPASU KRAmer - Sedgman vede nyní Kramer 31:20.

d ::e 2 2 .b ř e z n a . 1 9 5 3 z e m ř e l č s .h o n o r í r n í
konsul v í leioourne Mr .E.H .Peacock. ITe— DALŠÍM UCHAZEČE!.! 0 POŘÁDÁNÍ OLYKpijských her v roce 1956 se stala Bel bereme zpět nic z toho,co bylo^napsár:
v předcházejících i v dnešním čísle.
gie.
Přesto se omlouváme,nehoř jsme netušili!
li, že polenísujeme s umírajícím muzei
S.K.FRAHA SYDNEY

účastní se o velikonocích 6,a 8 „dubna
footballcvého turnaje na stadionu v
Canterbury,Blick Oval, Další účastní;
ci: holandský team SYDNEY AUSTRAL/loňský vítěz Southern ligy/,Perencvaros
/2.v Lize/ a.Hakoah, S.K.Praha je t e 
dy jediným mužstvem z Metropolitan
Ligy,
J.P„Vilímek

ČS.VEŘEJNOSTI V SYDNEY A OKOLÍ

Cs.demokratická organisace PRATI . 71TŠZÍ v Sydney byla založena proto. Ar
na nadstranicko-politické základně sir.
žila všechny demokratické Čechy,Sl:vir;
a Podkarpatské Rusiny v Sydney a ck:li
a pracovala v jejich prospěch p ř e t r u _z
S .E ,SLAYIA MELBOURNE
na poli kulturním a sociálním. Presinu
konal 17,března řádnou valnou hromadu. vás^n e m á m ě t e nad ní silou zvyku :i
Zvoleni byli: předsedou 1 .Honkyš,m í s  savadních předsudků rukou, K n e júspsi
topředsedou OS.Čermák,sekretáři Eogl a ně jšinu splnění všech úkolů a cílu
M.Rožnětínský,pokladníkem L.Ereíwolt, Přebujsne všechny vás jako členy a s: správcem inventáře L,Lemelká,členy v ý ilupr acovniky =J .lanek,p ř , M .1 elínek
boru Volný a Mikulčák^revisory F.La
vička a P.Křišta.Adresa:S»E.Slavia,-225 ÍPROHáJMCJ 2 pokoje a kuchyňku, září z _
Barkly S t .,St.Kiláa/Sdšlte b r .Brázdoví Frigid..,pračka ,7č ..1,1 5.D o t . Inn.

23.3.1953
i>:i i s t
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--Síla své pence i , Cdpověá značco Céyx,Pascoe V.
č.5 III.Zd : l.Iaktické disposiční právo pro
středky Scc.for.au Úsrředí čs*dem.organisací v
Áuscr.a I . I . najírpředseda L.Rozbořil,pokladník
L.Rokyta e e::.re ferent ing.M.Doležal,2.disposi
ce “lže lýc provedena pouze na nříkaz soc.refe
rent a dle rczňcdnutí výboru Ústředí,nebo přímo
soc.referente»,jedná-li se o jednorázovou podpo
ru d: výše £ o . - v k a ž d ý soc.případ bude posuzo
ván indlvidueIrš.Žádost o podporu může podat
každý ře.pcd uprchlík v Austr. a N.Z.- 4 kont
rolu rondu provádí revisoři Ústředí.-5.došlé
příspěvku i udělené podpory budou uveřejňovány
v krajanském tisku nejméně jednou za čtvrt roku.
Pedrcbncsti o rondu sdělí: ing.M,Doležal, 21
kfcberrson Place ,Wat sons Bay, NSW. Dr.R.,Brisb.
— Na chodbě komunistického kina New Theatre ví
talo pět obrazů Stalina, před promítáním filmu
a e k jeden z funkcionářů,který také zval přítom.L k aktivní spolupráoi. Ten dále řekl,že laska
vostí zdejšího. p.čs.konsula bude se promítat
brzy další čs.film "ze života lidí v lidově-demokratičké republice".— Týden předtím pan konsul prohlásil,že jeho funkce je naprosto nepo
litická. Znamená to,že p.konsul je takový^poli
tický analfabet,že si neuvědomuje,jak pomáhá
komunistické propagandě?
F . Z .,Hawthorn
— Nastoupila jsem na zkoušku jako prodavačka v
obchodě,ale neobstála jsem.Po několika dnech mi
ápditel sdělil,že jsem příliš zdvořilá,příliš
-obře vychovaná,že mne sám.několikrát viděl,jak
jsem se uklonila zákazníkovi a že jsem se moc
snažila,což kritisují ostatní prodavačky.To vše
- prý se v Austrálii nesmí dělat.
X.,Melbourne
Dostal jsem se sem za poslední peníze,alevv y 
platilo se to...Je to zde velmi prašná poušt,
ale vody dost a výdělky velmi slušné.Týdně se
dá lehce ušetřit £ 10 i víc.Pracovní tempo
je
velni pomalé...pan ing.X.se divil,že nepřijel
plný počet lidí,které mohl umístit.To prý není
víc lidi bez práce ? O.R.,Pt.Augusta/dř.Brisb/

A.P. ,Mt .IsajUvítáme inform,
místní i-z'časop.Dík za och.
— R.M. ,E .Sydney:Dík, "Form."
použijeme příště.— I. J . ,Dar
win: Na N.Z.nevychází t.č.
žádné čs.noviny.Žád.adresa:
EORUM,Tygodnik Polski,126 a
Flinders S t .,Darlinghurst,
N S W .— I ,V . ,Adel. :Zpr. zajím.,
použ.--A.G.jHealesv. ^ ’Přáte
lé hledají" je službou čte
nářům a zdarma.Chcete-li,
přiložte jen známku na vyř.
— J.K.jDarlingh.:Dík,dobré
ale ne nové.— M.S.,St.Kilda:
Dík za inf.a adresy.
HDČLÁNEK "THREE IMPORTANT LESsons"od dr.Rozbořila/HD.č.4
z 23.2.53/ otiskly austral
ské noviny v Perthu,W.A, HD.
BASKETBALLISŤÚ,
hlaste se ihned na adresu:
M.Volný,344 St.Kilda Road,
Melbourne, telef.MX 5068.
Za čtrnáct dnů již začínají
mistrovské zápasy.
Z.
Praktický lékař
DR. D.

W I S E

ordinuje nyní také v
'Harley House,71 Collins St.:
;

MELBOURNE-CITY
Telefon E A 8122

| OPRAVU VŠECH DRUHU HODIN

|j

spolehlivě provede

— Po strastiplné cestě,kde skoro na každé sta
bývalý pražský hodinář
.|
nici bylo pivo a koňak,jsme sem dokodrcali...
Je tu vítr,který cloumá stanem třeba celou noc. j s 2 letou praxí ca Švýc.
Mimo to ten vítr zvedá spousty prachu,kterého
BOHUMIL S C H M I D T
zvláště ve dne u lopaty máme za chvilku plný ob
ličej .-Je-li silnější,tak chvílemi není vidět ani 7 Hardware S t .,Melbourne
/ulička z Bourke St.,mezi|j
na^tři metry.Nepřítelem číslo dvě je,že tu není
Elizabeth St.& Queen S t . / u
koňak, ale zato*spousty much.Někdy si myslím,že
si dělají na ných zádech letiště.-I.L.,Pt.A./Mel
Telefon MU 1046

HLAS JjOMO 'i/ii
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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
Prodej starších i nových domů
Prodej stavebních parcel ve -všech
částech Melbourne
Financování koupí domů a stavebních
parcel za zvlášt výhodných podmínek
‘ ' . Náš zástupce
;p.A« N E S T E R E N K O
podá veškeré informace v české řeči,
Volejte tel. LA 5765 po 7,hod,večer
THE LANSDOWNE COEEEE LOUNGE
^26 Collins St.,Melbourne-City
pořádá každou neděli odpcl.a Večer

ČESKÉ KNIHY,
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E .E.G.-English & Foreign Bookshop,
28 Martin Place,Sydney,NSW.
■ ' nebo
A.M.P.,Lane off Edward Street,
Brisbane,OLD.
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby

Oa

— ^

PRAVÉ AMERICKÉ MONTGOMERÁKY
/nepromokavé s vložkou/
zhotovuje dle míry
JOSEF N E C vH V á T A L
nražsko-vídeňský krejčí
468 Bridge R d , ,RICHMOND, Melbourne
Telefon JB 3841
Nejnovejší americké a kontin. styly
Z L O B Í
V Á S
0 Č I ?
Potřebujete brýleí
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 9-18, v sobotu 9-13 ii
Mluvíme česky i slovenský

SEZNAMOVACÍ PARTY KRAJ A M
Příjemné prostředí, kontinentální
jídla a zákusky
Nejlepší kafíčko v Melbourne
Karel Maršišek

Jxj •

X
uoa , ESTADRACE B O H E M I A
882 Russel S t .,Melbourne-City
Telefon FB 2614
0 "Y— 0 O0 V*3 \

M a n ž .Mohrovi,dříve kav.Jericho,Sydneý
V a ř í m e
d o b ř e
Výhodná předplacení:
8 jídel á 3 chody za £ 2/-/-.
Denně podáváme 1 kompl.jídlo á s 3/6
Ú ČETNIC Tvl -KORZ SP ONDENCI -PŘEKLADY
provedou za Vás
B E R K A

ác

T O M A N

Bern 449 C, G.P.O.
Melbourne, V i c .
Telefon/večer/: W A 3840 /Berka/
JW 1835 /Toman/

PŘIJMEME DÍVKU 15-18 roků'/jun./ k zaučení strojnímu vyšívání /Corn./:
.Stitchard Embroidery C o . ,391 Inkerman 3t. , St .Kilcta/Vic'........ ,.... -_
HLEDÁME ZAVEDENÉHO ZÁSTUPCE,který by převzal pro Tasmánii - event.i pro
jiné státy - zastoupení v galanterii.Bližší na a d r , : Munit.Area No.50
Build. .Rocklea-Brisbane, QED. Pište česk y . ________ __ _____ ,
HLEDÁME SKLÁŘE odborníka. Hlaste se na

z n

.,:Sklář--íelbourne’? do HD.

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Ant .Prokeše,Lad.Pazderu, 0 .Povu,G.Patera/dop./,Karla Trlicu,
Fr.Ráčka,Rud.Svobodu,Vojtěcha Svobodu,Jana Sokola/dopis v red./,ing.Hrocha,
Štefana Gajdoše,Tomáše Drukera,Machovce/hot.Ambass./ ,Elli Jílkovou/dop.v r./
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně=Řídí redakční kruh, Adresa: Hlas domova,
4 Erin S t . ,Richmond,E .1, V i c t e l e f o n J A 3380 /po úřed.hodinách/.-Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh Í/6.

