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Jestliže profesoři Pokorný,Landa,Pavíis a
Eodrč sňali posmrtnou masku Klementa Gottwalf da.pak vládní výbor je jen napodobil v uspo
řádání presidentského pohřbu: pražský pohřeb
byl věrným odlitkem pohřbu Stalinova.Vláda
Národní fronty pověřila řízením smutečních
slavností tyto lidi:Zápotockého,Širokého,Ba
cí lka, Čepičku, Novotného, Plo jhara*Šlechtu,Kli
ment a a Koehlera.Osobně odpovědný,jako v pří
padě Stalinově,byl sekretář ÚVKSG Hradec.Tru
chlícím Plojharovi,Šlechtovi a Klimentovi ustoupili ze stalinského pohřebního spolku
Kopecký a Nečásek.

\ SPOJENÁ EVROPA
__ _ _ _________

Zvykli jsme si již na
skeptické pokrčeni ramen
při každé zmínce o možnos
tech vytvoření spojených
států evropských.Jak také
nekrčit pochybovačně rame
ny při představě Němce ved
le Čecha,Slováka vedle Ma
ďar a, Itala vedle Jihoslovana,žijících pokojně je
den vedle druhého v něja
kých Spojených státech ev
Protože Praha nemá
(zahraničních věcí Ču-En- ropských. Jak daleko snazší
prozatím nic podobného, Lai.Pohřební průvod vy  je představa Čechů a Slová
Jako je Leninovo mauso- šel z pražského hradu na ků, Srbů a Chořvatů,Poláků
' eun na Rudém náměstí
letenskou pláň,kde byla a Ukrajinců,"svorně" žijí
před Kremlem,ležela Go- ivojenská přehlídka.Lido- cích ve^svých státečcích .
Ale přece jen se zdá,že
ttv.-aldova mrtvola od
’vá tryzna se konala na
přichází
doba,kdy místo
pcrdě lira re Španělském Václavském náměstí.Smukrčeni
ramen
bychom spíše
sále
na
rražském
hradě.
:toční projevvtam měl n o 
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Evropy
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"T4^ 2 (politbyra poslanec Ant. jFrancie,Německo,Itálie,Bel
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^
ligie ,Holandsko a Lucembur(Novotný.Po tryzně na
Václavském náměstí byla jsko.To,co bylo v tomto smě
r a kev odvezena na Národa ru vykonáno na poli vojen;ní památník/bývalý Památ Iském,hospodářském a v poslič.
~ 5
C
1 nik osvobození/ na Vít flední době i politickém,
kově,kde budou Gottwal jnelze už přehlédnout.Evrop
ská armáda je již více nez
účaseniln delegace rus- dovy tělesné pozůstatky
ve skleněné rakvi odpo jpravděpodobná a Schumanův
čívat ve stínu obrovské Iplán na společné obhosp 0 jdařování ocele a uhlí je
Bulganin.d irskou minist r- jezdecké sochy Jana
jprvním krokem k jednotě
Zižky z Trocnova. Ve
r ~ lit— sfcsQ bj - . ,a n a ,= vládním provolání ozná (hospodářské.Zajímavý je
m i l a nejprve vláda/st.2/ lodvážný holandský/pokr.s .2/
______
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SPOJENÍ EVROPA /Pokrač./

BEZ NEP0DARK0V, BEZ PJLT0RIEK
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návrh na celní unii,který
• !ÍY minulom školskom roku sa naša práca v Pedaby se mohl stát přechod
(gogickom gymnáziu v Lučenci,každý měsiac niesla
ným stadiem k unii poli
iv znamení nějakého hesla - na příklad:"Na závotické, jako tomu bylo v
;doch bez nepodarkov.na^školách bez pátoriek",
případe německého Zollver
i’’Komsomol náš vzor",atd...
einu v 19.století.
K prvnímu kroku na do
Keby sa holy hledaly příčiny neprospěchu na
sažení politické jednoty
příklad u žlačky Aláčovej,ktorá přepadla v prvom
jstvrtroku zo Šesti predmetov,bolo by sa zistilo,
došlo nedávno ve Strassbourgu.V Palais de 1 'Eu
|že často opůšta internát,chodením s chlapcami po
rope- -se sešlo 55 zástup
večerech po meste stráca drahocenný čas...Keby
ců 155 milionů obyvatel
sa toto help zistilo,nebolo by sa stalo,že táto
šesti jmenovaných států,
■sůdružka,hoci je ešte len mesiac po uplynutí
aby vyslechli návrh ústa Iklasifikačněj porady,už má tri pátorky...Nepo- ^
vy «která by po schválení
jzřeli sue sa na skutočnost,že žiačka Aláčová ešvládami a parlamenty.všech ite doteraz nesplnila^závazek na počeší XlX.sjazčlenských států znamenala !du KSSS a Yeikej októbrovej socialistickéj revoprakticky vznik Spojených llúcie,že svoj prospěch na prvej klasifikačněj
porado nebude maž horší ako dve pátorky...”
stára evropských.Takto
SMĚNA,list slovenskáj mládeže"'
spojená Evropa by měla po
tom 268 členný,lidovým
hlasováním volený parla
KONČÍ GOTTWALDOVSKÁ DOBA /Pokračování/
ment /Erancie 70,Německo
613,Itálie 63,Belgie
30,
jin". Gottwald prý"poIže nk záchraně ELemenHolandsko 30,Lucembursko
12/H .Rozdělena 87 členné ta Gottwalda tylo vyko zdvihl brad k nebývalé
slávě: ,jeho pobyt na
ho seriitu,voleného parla náno vše,co je v lid
s k ý c h silách.Velikou,
Hradčanech bude prý his
menty členských států:
bratrskou pomoc peskyt- torií nazván "gottwalErancie,Němécko a Itálie
dovskou dobou pražskéhfi
;■o 21,Holandsko a Belgie
*" Q ó q t t q J .
hraduí;.
™
po 10,Lucembursko 4.Sená c g ’ ----~p q í r* 2
1Za Gottwalda",pokra
téměř do poslednicii liotem zvolený president by
din.’ V provolání se dá čoval Široký,"hrad pře
sám.sestavoval vládu.
I když neni možné nevi le apeluje na občany,a- stal sloužit feudálně
|by zachovali klid,a ňlu buržoasní k r a t o c h v í l i , ^
dět dlouhou řadu mocných
jví se o zvýšené ostra protilidovým a p r o t i n á ®
překážek,i ■když se staví
žitosti.Ne jistota je a- rodním intrikám a čach
v cestu staletá tradice
záští národnostních,nábo le cítit z pasáže:"^zb rům./Za Gottwalda/.,.,
rojené síly - dík Gott- na pražský hrad se cho
ženských a rasových,přece
jenom bychom chtěli věřit :waldovi - jsou připra- dilo pro moudrou radu,
s Paul Henry Spaakem:"Bu veny odrazit všechny ú- pro vyznamenání za prá
ci,a přicházela sem p o 
de třeba velké vytrvalosti,;Iklady útočníka11.
selstva přátel ze SSSR,
ale jednoho dne,ve větším j Novopečení vládcové
a slavnostnějším shromáž jKSČ a státu se predsti- lidových demokracií a z
děni než toto,Spojené stá-j.kovali ve výrazech žalu front bojiště za mír".
Ani president Zápotoc
ty evropské budou vyhláše-j(nad ztrátou Klementa^
ký n e skrblil přívlastky.
j Gottwalda.Ministerský
ny".
-n~
i předseda Viliam Široký Želel presidenta Gott
POČET OSOB,KTERÉ BEROU Y~~ :
;označil Gottwalda za
walda "obezřetného,dob
Austrálii podporu v neza- i"největší
(
postavu čes- rotivého ;starostlivého ,'
srdcím lidu nejbližšíhoV
městnanosti ,je jen 33.000.!ikých a slovenských dě-
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Teste stále se najde dost lidí,kteří věří,že .
Komunismus a demokracie mohou žít pokojně vedle
sete .Několik ^přátelských" gest se stlaný no -rfch kremelských vládců přivádí v posledních
dnech tento druh lidí do slastného vytržení.Ne
omluvil se snadvSSSR za sestřelení britského bo~
abárdéru,neule'hčil částečně dopravní spojení m e 
zi Berlínem a Západním Německem,neslíbil se při
mluvit za britské a francouzské civilisty,inter
nované v Severní Korej i,neovlivnil snad čínskou
Komunistickou vládu do té míry,že souhlasí s n á 
vrhem generála Clarka na výměnu raněných a ne dkocných zajatců?

JEDNÁNÍ^ČÍNSKÝCH A SEVEROkorejských důstojníků se
zástupci armád SN o nových
komunistických návrzích na
výměnu válečných zajatců
/raněných a nemocných/ se
konají v Panmunjonu.Komu
nisti vcelkupřistoupili.na
zásadu,že váleční zajatci
mají pravo se rozhodnoui
zda chtějí být repatriováni

NOVÝM GENERÁLNÍM SEKRETÁřem Spojených národů bude ;
"Komu ani to nestačí,at se podívá na poslední
Trygve Liem švédský zahra
čínský
návrh
na
výměnu
všech
zajatců,kde
se
jasniční
ministr Dag HaramarV/
#
^
.
_
.
.
í
/
ně přijímá zásada,hájená Spojenými národy^ že
skiold.
^ á d n ý zajatec nesmí být nucen k návratu.At si
Poslechne prohlášení čínského ministerského pře SOVĚTSKÝ SVAZ VYHLÁSIL AMnestii trestů do 5 roků.
dsedy chou-En Laie,který tvrdí,že”je čas ukon
Netýká
se 'politických pro
čit, válku na Koreji” .
vinění .
vAustralský ministr zahraničí Casey věří,že'
MAURICE THOREZ PRERUSIL
/přátelská gesta Sovětů jsou myšlena upřímně".
dvouleté léčení v SSSR a
Jiní se domnívají,že dnešní moskevská klika čeodjel s plnými mocemi zpět
kaia jenom na Stalinovu smrt,aby vztáhla přáte
do Francie, aby reorganilskou pravici k Západu.Samozřejmě že všechno to
soval Komunistickou stranu
js^assmysl.Není to poprvé- ani naposledy,co se
Francie.Po vyloučení pře
SSSr. _chová tímto způsobem,protože to náhodou vy 
dáků Marty-ho a Tillona je
d ě r u j e situace.Tentokrát je důvodem bezpochyby
KSE rozštěpena na několik
po_ konsolidaci vnitřních poměrů,otřese frakcí.
rycn Stalinovou smrtí.
.-item,kteří stále ještě věří,že by nějaká do USA OBJEDNALY VE VELKÉ ERItanii helikoptéry pro Jugo
ky--_sy 3Smr. mohla zajistit trvalý mír,by snad
slávii .
jmsye_ jelled na dloubou, řadu' porušených, smluv,
J"l5re - R e v i c i kdy uzavřeli,lJamátkou:l926~siulo- BRITSKÁ SNĚMOVNA ' Z HO- l i 
uva c neutečeni s Afganlstanem-l940 obsazena čát šila ve třetím čtení zná
afganskéhc uzemi.1930 - smlouva o neútočení,s Fi rodňovací dekrety v ocelář
r_sken-_?35 útok na Finsko. 1932-smlouva o neúto- ském průmyslu.
ceni s ?o_skBm-l339 útok na Polsko.1939 spojenec
ua srrxuTU s Litvou-1940 její anexe.1939 Spoje- PODLE PROHLÁŠENÍ PRVNÍHO
lorda admirality J.P.L.
nec“
;-T - 5 lctyšskěm-1940 jeho anexe.1939'
Thomase
je poměr námořních
spepeneemá smlouva s Estonskem-1940 jeho anexe,
sil Ameriky,Ruska a Brita
't°-2 apoieneclá smlouva s polskou londýnskou ylá
dou-1943 uznání lublinského výboru atd.Tyto pří- nie tento: Bitevní lodi:
puny jasně ukazují,že jakákoli dohoda se SSSR je 4,1 až 3, 1. Mateřské le
0, 5.
nejen bláhová,ale přímo nebezpečná.V' tomto ohle- tadlové lodi:29
Křižníky:
19,20,11.Torpé
au^se sta_inovou smrtí nezměnilo nic.Komentář J,
yyP'u_.eše H o u s k o u politiku diktuje komunistická doborce: 248,100,31.Ponor
ky: 149, 350, 37. Jde o lodi
Gom_.rina,ne osoby55.
-n«
v aktivní službě.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
NOVÁ VELIČINA
-- í
rimmmmTnrQmmmi^^^
/Ústřední výbor KSČ povolal k r,řízeZ posádky čs.dakoty,která přistála
ní
práce sekretariátu ústředního vý 
při letu Praha-Brno.ve Frankfurtu n.M.,
boru
KSČ,!náměstka ministerského před
požádali' o asyl pilot M.Slovák,tele
sedy
Antonína
Novotného.Novotný se
grafista H.Čermák-se ženou,A.Volejní- •
tím
dostává
de
facto na místo gene
ček,B.ŠUran-a B.Medič, Z -25 cestují
rálního tajemníka KSČ,jež Gottwald
cích zůstali v Německu 2.— V Práze Lu
de zřízeno museum Klementa Gottwalda, -po odstranění Slánského zrušil,a je
hož^ funkce si přisvojil.Bude tedy ko 
a bude mu postaven pomník.--Prehliadordinovat práci šesti vedoucích taku útvarov lidových, milici! vykonal
ijemníků ústředního sekretariátu/viz.
zástupca náčelníka štábu hlavného 've 
iHD 6/lIl/„Podle slov náměstka před
litelstva súdruh Kotva.--V Prahe kona
sedy vlády a ministra státní bezpeč
ly sa oslavy 50.výročie narodenín Júse
liusa^Fučíka. a dr.Júliusa Dolanského. nosti Karola Bacílka ”zasloužil
nejvíce
o
odhalení
Slánského
spiklelfcj;
--Mračna z výbuchu • zemních plynů na
naftových polích v Malackách jsou vi neckého střediska” .A.Novotný/nar . 1 9 W
Iv Letňanech u Prahy/ je vyučený stroj
ditelná až ve Vídni.--Předsednictvo
ní zámečník.Po válce byl okresnímvta5s.strany socialistické pořádalo dvou Ijemníkem KSČ v Praze.
Č
denní politický seminář pro členy před
PROCES V HOSTINNÉM
0
sednictva strany',poslaneckého kluku a
krajské předsedy„— V Tyršově domě bylo
V Hostinném u Vrchlabí se konal pro
zřízeno Státní museum tělesné výchovy
ces s osmičlennou protistátní skupi
a sportu.— V Podmoklech a v Děčíně do
nou, jejíž činnost .spočívala ”v tero
šlo k protižidovským demonstracím,— 7
ristických útocích na funkcionáře
os.zemědělství zůstalo zákrok 1952 ti
strany a lidové správy,dále pak v
síc hektarů neobděláno.Loňská sklizeň
Irozšiřování protistátních letáků,psa
stačila sotva k 50
krytí spotřeby
n í výhružných, dopisů, v různých sabochlebovin.— Pražský televisní vysílač
tážních akcích a konečně v přechová
/s dosahem 30 až 50 km kolem Prahy/bu v á n í nebezpečných zločinců,kterým
de _umí sten na Petříně'.Přístroje vyrábí
m ě l být umožněn útěk do Západního N j ^
závod TESLA v Karlíne.'— Do Prahy' při
mecka” .
w
jela 16 členná skupina sovětských f i - '
Státní soud odsoudil Karla Víta,
lologů.Přivítal je Ladislav Štoll a
Karla Resla a Václava Poláška k žadr.B.Havránek. — ALO člennou delegaci
:láři-na doživotí,Františka Kampiho
čs.žen do Sovětského svazu vedla p o 
lna 23, Bohumila Kareše na 21,Karla Jlm
slankyně R.Zahradníková.— Rumunský di jškarvadu na 20,Josefa Prokeše na 1 8 w
rigent Georges Gheorgescu a klavírista
la Rudolfa Málka na 10 let.U všech
Valentin Gheorghiu vystoupili v Rudol Iobžalovaných byla vyslovena ztráta
finu s Českou filharmonií.— Zaměstnan čestných práv občanských a propadnu
ci Uhelných skladů V.Schuster,V.Haec- t í jmění.
RIC
k e r ,V .Pipek,J.Pajer,J.Zdvíhal,F .Dr ahota a V.Albrecht byli odsouzeni k tresNÁPRAVNĚ OPATŘENÍ
tům. na svobodě od- 5 do 18 měsíců pro
Okresní soud v Kladně odsoudil sta
machinace s uhlím.— Do Itálie se b u 
vební
zaměstnance 0 .Šultyse,K.Klejzadou -exportovat zásilky skleněných
jra
a
A.Frankensteinovou
pro krádež
střepů,t. j.odpadový materiál jablonec
národního
majetku.k
trestu
nápravného
kých skláren.-~V dohodě s ministerst
I
opatření,/Odsouzený
musí
po
dobu třes
vem financí zřídilo ministerstvo Za
.
1
tu
1
do
6
měsíců
pracovat
na
hraničního obchodu.novou státní spo
soudem mu přiděleném pracovišti.Trest
lečnost ART1A pro vývoz a dovoz ku l 
,n á p r .opatření může být uložen jen pro
turních statkůJ— Do Prahy přijel m a 
vinilcům z řad pracujících./
RIG
ďarský spisovatel B.Illés, Č/Ver/RIC
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KLEMENTA

GOTTWALDA

do5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 06 6 6 6 6 0666 66& 66666
Dřív než zapadlo^víko y "bývalém památníku Osvobození na Vítkově,pod nímž
bude ležet tc^co zbývá ^z Klementa Gottwalda,ozvaly' se první hlasy těch,kte
ří pochybu:'!,ze s náhlým úmrtím prvního proletáře republiky bylo všechno v
pořádku.Limo všeobecných a mlhavých náznaků a dohadů,k nimž se většina k o 
mentátorů uchyluje,ukázal první na některé nesrovnalosti v oficiální versi
redaktor londýnské informační služby Josef Josten.
7 anglickém^článku "ZLOČIN SE NEVYPLÁCÍ" vypočítává všechny zprávy,jež
Moskva propustila do světa,-o Gottwaldových pohybech v SSSR v době od 8,7 neděli ráno^8.3./Gottwald odletěl s Bacílkem a Čepičkou do Moskvy/při
odletu přehlédl čestnou rotu na letišti v Ruzyni/.V Moskvě ho uvital sovět
ský ministr^války maršál Bulganin a dalši dva českc&ovenští ministři,kteři
odjeli už před Stalinovou smrti na- jednu z těch četných -technických misi1',
Maurer a pučík s čs.velvyslancem J„Vošahlikem.leště v neděli stál Gottwald
čestnou^stráž u Stalinovy, rakve.V pondělí přihlížel smuteční par á d ě ,před
Leninovým' mausoleem.Nebylo ale nikde oznámeno,co dělal druhý den,v úterý
1 0 ,března.Ye. středu se s ním Bulganin rozloučil na moskevském letišti.Ani
Maurer ani pučík při odletu nebyli.Gottwaldovo letadlo přiletělo do Prahy
v poledne nebo krátce po poledni.Po přehlídce čestné roty odjel Gottwald
na pražský hrad.7 pátek v poledne pak byla vydána první lékařská' zpráva .
která výslovně říká,že Gottwald onemocněl ve čtvrtek ráno/12.3./-

Jostenovou^teorií je,že Gottwald onemocněl už pravděpodobně v úterý,10.
března,Na její podporu uvádí tyto známé okolnosti:1./není známo nic o tom,
ce se v úterý dělo, 2 */na moskevské letiště už nepřišli čs.ministři,dlící
v Mos k vě?což je' jistě neobvyklé,odjíždí-li oficielně hlava státu,jehož
jsou ministry,3.^fotografie,uveřejněná v čs.novinách,která ukazuje Gott wal d a ?jak přehlíží čestnou rotu jd<d příletu z Moskvy .Gottwald jde na ní po
dél linie vojáků,jejichž dlouhé stíny směřují přímo k západu/josten si lokalisuje celou^scénu, podle hlavních hangárů,viditelných v pozadí/,Z toho
vyvozuje, že snímek není z doby jdo pří jezdu,ale před odjezdem do Moskvy/Gottwald letěl do Moskvy ráno/.Josten tvrdí,že Malenkov si asi nepřál,aby Gott'
wald zemřel v Moskvě,neboú tím by byly jen posíleny dohady západních pozo
rovatelů c způsobu léčení,jakého se dostává dosloužilým komunistickým satrapůn.pycilý převoz Gottwalda do Prahy prý patrně jen smrt uspíšil.Jostenova- oecrie ostatně nijak nenaznačuje,že by v Moskvě Gottwald byl "onemoc
něn' .Spíše se zdá,že opravdu umřel proti programu,
vm

?J13Jti::iSKÁnV0IBA”
lápctcckv byl zvolen17 presidentem
v sobotu ve 12 hodin ve Vladislavs-';
kém sále na pražském hradě jednomy
slným zvednutím ruky všech přítomných
271 poslanců.Schůzi předsedal předse
da ;:s dr.Oldřich John.Návrh Ú V KSČ a
Národní fronty přednesl Viliam Širo
ký, lim: i dne v O hodin byla v Trůn
ním sále schůze předsednictva Akční
ho -úboru Národní fronty a v jiném
sále’schůze ÚV KSČ.
Č

NOVg_MESTO_VOROŠILOV
7!Stavbári,ktorí pračujú na stavbě
nového města Vorošilova/nedaleko Dubnice^nad Váhom/,začali piaty rokv
pátročného plánu celozávodnou schodzou. ..Stavba socialistického města
Vorošilova stráca denne aj 30 0 pracovných hodin len preto,že nie je wr
ganizačne vyriešená dostatočná premávka aut,ktorýml by dopravovali robotníkov z ubikácii na pracovisko, .
vzdálené až 6 km..77
Pravda,5.2.
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Rozhlasová utopie z doby nepříliš budoucí
•SE

Ž I V O T A

A N T O N Í N A

Z Á P O T . O C K É I

0

Příštímu životopisci Antonína Zápotockého dáváme tímto k disposici tuto
-dramatickou studii.Je složena z přesných citátů Rudého práva /RP/ a Práce
/P/ z doly procesu proti Rudolfu Slánskému- a společníkům.Stačilo jenom za
měnit jméno ohžalováného«Všechnoostatní souhlasí.- Osohy:Obžalovaný Zápo
tocký, státní prokurátor, rozhlasový, reportér. Místo děje:Pankrác.čas deje:
někdy v budoucnosti.
jun
středí,které tvořili...i různí před
P r o l o g ;
stavitelé. maloměštáků,buržoasie a je
jich přisluhovačů,jako na př.Zenkl,
ROZHLASOVÝ REPORTÉR: len se podívejte
Peroutka a Sychravá.Léta spolužití v
všichni vy,kteří ve své čestné duši
•nenalézáte slov,jimiž byste aspoň tro-z této společnosti působila na mne t a k ^
že jsem ve svém oportunistickém y ý J ^
:chu postihli mrzkost a hrůznost těchto;
voji pokračoval-dále a nakonec přestá
stvůr,jen se podívejte,lidé,ňa Zápoj
val videt třídní podstatu těchto ne 
tockého.Jeho tvář je uhlazená,jakoby
přátel lidu.Za takové situace.,.jsem
chtěla zahladit ostré dravci rysy chamj
přijal v táboře funkci písaře a t l u - A
tivého kariéristy a zločince.Vypěstil j
močníka a tuto funkci jsem potom v y - ^
si ji,aby lidé přehlédli její špina
konával příliš horlivě ku prospěchu
vost ...Zápotocký jde před lavice ob
nacistického vedení tábora./Výslech
žalovaných k mikrofonu. - vidíš^jeho
J.Franka, P . 24.11.52/.
hranatou lebku.od níž odstávají velké ;
PROKURÁTOR: -Jakých válečných zločinů
UŠÍ.../RP c Reicinovi 27,11.53/
4
'
ň—,
i jste se dopustil?
PROKURÁTOR: Avšak Zápotocký nepracuje ZÁPOTOCKÁ:V této funkci jsem pomáhal
jako agent burzoasie v dělnickém hnu nacistům k sestavování transportů
tí- od včerejška.Ví dobře,jak byli v
vězňů d o vrůzných pracovních komand a
SSSR trockisté rozdrceni...Po histopfacovišňjV kterých byly podstatně ^
.r-ických zkušenostech SSSR,z nichž čer těžší pracovní a životní podmínky nef®
pá dělnická třída celého světa, nemohl•v samém táboře.Mnozí z těch,kteří by
by se postavit před masy se žádnou pro li vysíláni na takové transporty, se
lhanou platformou.Proto na oko přijímá již nevraceli.Mimo to jsem ve své
správná usnesení strany a vlády,na oko funkci při různých příležitostech
se jim podřizuje,ale provádí je po
vězně bil a tím páchal válečné z l o č j ^
svém záškodnickém způsobu.../RP o Slán n y .../Yýslech J.Franka, P. 34.11.52/.
ském 27.11.52/.
PROKURÁTOR:jakým způsobem jste v y t v á 
ZÁPOTOCKÝ: Kořeny mého boje proti lidu,ř e l předpoklady k tomu,aby kapitalis
republice a socialismu spočívají v mém; mus mohl" být re s.taur.ován? ..
oportůnismu a v opořtuhistiekém vývo j i »
Ač pocházím z dělnické rodiny,sám jsem ZÁPOTOCKÝ:Za účelem obnovy kapitalis
mu v ČSR jsme zapojili i finanční po
jako dělník nikdy nepracoval.,.Během
let jsem v maloměšťáckém prostředí na- litiku k podpoře tuzemské kapitalis
ssával do sobe všechny vlastnosti'ma tické r e a k c e ... spolu s rozhodováním o
zásobování chlebovinami,se sabotážemi
loměšťáka a přestával být revolučním
Lv
zahraničním obchodu,ve výživě a jin
pracovníkem.../výslech J.Eranka,P.24,13
de jsme jednak šířili nespokojaiost
PROKURÁTOR: lak jste se stal válečným ^mezi obyvatelstvem, jednak bránili m i 
zločincem?
lnému vzestupu životní^úrovně čs.lidu.
|
ZÁPOTOCKÝ:Za svého pobytu v koncentraci Kdyby nebylo naší nepřátelské činmes'ti,
/Pokrač.na str.7/
ním tá b oře... jsem po, léta žil v pro-
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ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČS.KLUBU V JIŽNÍ
Austrálii se konala 15.března 1953 v
;ctm úroveň pracuji- Adelaide.Zvoleni byli:předsedou E r .
lli.
.
výslech. O.Fischla.RP/iNový,místopředsedou L.Vrůtocký,jedna-w
*
.;teleni
t-.*1 tR.Mikša,pokladníkem
*) i\/r*1v/
j *1
m
JI *
T.Sladký,
:raněná, že škůdcovská
referenty:kulturním H.Kadlčík,orga:-r óimost.byla^na-i^gačním V.Otta, sociálním Dp'.P.Ma
.adnejsim životním inák,společenským
^v
v
Z.Satánek,propagač
iu?
ním J.Hofer,sportovním J,Dvorský,tis
_____ _ ;er zločinec a dopou- kovým A.Trávníček,zapisovatelem Zd.
:ř :l::irú. /Výslech 0. Pis cli- Nechleba,členy Korytář,Havrlant,Vrá
na a Hladká.
F.N.
kfPTPÍNÁ ZÁPOTOCKÉHO/Pokr./

ČS .NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE V I C T O R U
-- stupňuje sve
— ustavilo baskettballový odbor.Druž
stranické práci,
obu a používá k to- stvo se zúčastní australského nistrov
_
_
ství- '
netoč.Do publikace o
'lixVE':
--při zábavě dne 14.3.bylo vybráno na
je svou fotografii' Z' jiné
čs.děti
v Německu € 14/7/1-^
kuňce vyrobin film,. . Na
rnov „u e ."
—
ve
spolupráci
s.YWCA se připravuje
i cestě k uchopení moci je
na
vystoupení
na
!?Vše národním koruno
ná překážka «Předseda stra
vačním1
koncertu’
*,
který
se bude konat
ně ú ub 11 k y ,veškerým lidem
25.5.t.r.
v
radnici
v
Melbournei.rt - n é n zi. ickou třídou milovaný
irý luulinňv žák Klement — zřizuje se informační služba pro
1=staří se Zápotocký,zloči- nově přistěhovalé krajanyastaví^se před ]--příští reprezentační taneční večer
’
■-zastavil
s e ?. .Žábo- 2.5. v Leonard's Cabaret ,St .Kilda.
jme
“ :
J.V.
ichopný zlosyn,vytvo.,že měl ve svých
MEMORANDÁ RSC
.ó drahého presidenta
'.'Éluíff...
__ 'esidenta,
_
. který
v - o ,,v Rada slobodného Československa podý: r-f -ncu^epochu našeho ua,rpa usnesenia jej výkonného výboru vy:
27,11.52/.
pracovala a na příslušných miestach
podala tie to memor andá’
:l/ o čelení
sovietskym utokom v súvislosti s pro:~-~1R.: Proč se tahle zrů- pagáciou oslobodenia koloniálnych a
zaostalých národov, 2/ o porušení lud
..t g ~ Proč se vůbec rodí
.,; :ic-hž světem je bahno ských práv a o zločine genocidy,ktoetc
k l idný kal z r a d ,podlost i, rých sa dopustila čs.komunistická vlá
u d é i u u v í ? Protože tako*~ da tým,že nariadila hromadné odňatie
prídelov niektorým kategoriam obyva
zn a r é po d l ý ,ničemný a
i _
7v:
telstva. v C S R , 3/ o stanovisku Rady
řád.kuerý je potřebuje
k
americkoj politike oslobodenia zo
-...Jen se podivejt©!A n o ,
tročených
národov, 4/ o návrhoch na
VHP
o
inalisnuí
vedenie
psychologickéj
vojny smerom '
it _ :
na železná oponu.
Čas d.s.
)TT.A ZPRÁVA Z MOS NOVÝM PRESIDENTEM NÁRODNÍHO VÝBORU
kvy, za : d : přemístěno na svobodu 15
pro svobodnou Evropu se stal bývalý
lékařů T u : , n: _ í i iú.kteří byli zatee- americký diplomat Mr.Whitney Hart
bvinění, že pri
■ — •
— —
Shepardson.
movět ských vůdců.
zvěrlení,proč tehdy uvá- SVAZ SLOVANSKÉHO ORELSTVA BYL USTAVEN
v - ■
v New Yorku.
ae±i
:enveh.
H.
0
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0=0 = 0 = 0 =0 = 0=0 = 6 - 0 = 0=0 = o —b —b—o:—o—o =0=0=0
/od '-našeho žpravodaje MET Man/
■— MISTRU,í EVROPY I SVĚTA V vLEDNÍM"HOC- totiž rozdělena podle výrobních sekce •
key pro rok 1953 se stale Švédsko,když l ů , které mají svá jména,Na př.hutě a
ČSR odvolalo své mužstvo’po smrti K.Go•doly BANÍK,distribuce SLAVOJ,energecittwalda, aniž by dohrálo zbývající u t  ka DYNAMO,železnice LOKOMOTIVA,Všeo kání se Švýcarskem a švédském«ČSR r e  bočné strojírenství SPARTAK aid .Každý
presentovali tito hráči :Richtěr,Záhor- příslušný svaz jmenuje jednoho repre
ský,; Bílek,Gut,Osmera,Lidral,Nový,Bu-" sentanta pro vrcholnou soutěž,leterý
bník,Dánda,charouzd,Kluc,Rejman,Seiml, si po dohodě může vybrat nej lepší' hrá
Sekyra ,.vidlák «Y prvním- zápase zvítězí- če ze všech mužstev svého sektoru.Ce
lo^CSR nad Německem 1 1 :2/4:1,5:0,gjl/. lkem bude v první líze1 lo mužstev se
Střelci branekjRejman 2,Bubnik 2 ,Bílek ktorových a 4 vojenská.Kromě toho bgfc
,Dandařsekyra,seiml a Bar toň. Ve druhém dou hrány dvě druhé ligy po dvanáct^^
utkání porazilo ČSR Švýcarsko 9:4/4:0, klubech,kterých se zúčastní nejlepší
3:lj,2:3/.Se Švédském-ČSR prohrálo 3:5 mužstva všech krajů,Z první ligy se
/ 1 :5,1:0.1 -;0/«Odvetné -ulítání s Němec stoupí čtyři mužstva,zatím co z dru- '
kem skončilo 9 :4/4:2,2 :l,3:l/ pro ČSR. hé ligy postoupí vítězové obou s k u p ^ .
Výsledky ostatních zápasů:Švédsko-Švý- Napřesrok hrála by se potom liga o W
klubech a dvoukolové.
carsko'9-;2 a 9 :l,Šyé;’
d sko-Německo 8':6
a 12:2,Švýcarskc— Německo 3:2 a 3:7*Ko— DÁNSKO PORAZILO V AMSTERODAMU V K0nečná tabulka-;!,švédsko 8 b,38:11 2,
pané Holandsko 2:l/l:0/.
Něfnecko. 2 b, 17:26 3.Švýcarsko 2 b, -9:
27,Místo zápasu-ČSR - Švédsko bylo se — AUSTRALAN J ,CARRUTHERS OBHÁJIL Ti
hráno přátelsky utkání Švédsko-Svýcar- tul rohovnického mistra světa v.bansko,ve kterém zvítězilo Švédsko -8:4.7 tamové váze,když porazil vyzývatele
sehraných zápasech byli nejlepšími hrá Jihoafričana víc Toweela v 10.kole KO.
Či ČSR Bubnik,Danda a O k arouzd.Mužstvo — LUSTREM ČSR V BĚHU' NA LYŽÍCH NA 50
ČSR -bylo technicky i takticky nejlepší, Vn se stal Cardal.Krasula -vyhrál
ě
ale postrádalo tvrdost,což se projevi siezd a závod sdružený,slalom K r a j i ^
lo zejména v zápase se’Švédském»Po zá v % ,
nak.
pasech s. H i m e č K e m . a Švýcarskem byli
— VÍTĚZÍM LETOŠNÍHO ROČNÍKU SLAVNÉHO
C e c ho slevác i všeobecně p ova žoydni .z a
jasné favority«Vítězství švédská,kte veslařského závodů oxf ord-Cambridge jj*
ré "nasadilo hned od začátku ostré tem se stala osmivesliefe Cambridge, kter*-zvítězila o 8 délek.
po,bylo proto přijato jako největší
sensace mistrovství,7e skupině B,ve
— 77 EBTÁlE MEZINÁRODNÍHO TENNISOVÉHO
které hrálo švýcarsko II,Itálie,Holan turnaje v palm Beach porazil Seixas
dsko, Rakousko^Anglie a Nrancie,zvíte- Larsena 5:7,6:4,6:4,6:1.
žila bez porážky'Itálie*o tom,jakým
způsobem bylo sestaveno čs.národní mu — JAROSLAV DROBNÝ VYHRÁL DALŠÍ TURNAJ
žstvo, svědčí nejlépe výsledek'posled v Egyptě, kde ve finale porazil Austra
ního přípravného zápasu před mistrov lana" Vcrthingtona ve třech setech.
stvím, Čs.representanti prohráli v něm
s Chomutovem 3:4»
= SPORTOVNÍ KLUB PRAHA V SYDNEY
=
— K.W.— SOUTĚŽlvKOPANÉ ZAČNOU Y ČSR AŽ § pořádá dne 17.dubna ve 20 hod.
=
Íl.representační
taneční
večer
=
1 0 .května,protože došlo zase k další
reorganisaci soutěžítBude se hrát jed- = v Shellbrook'’s Hall,Double Bay =
nokolově a sektorově,Čs.tělovýchova je

A
w/ 4 A*X
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~
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ky rysliteTÍ,TěGCŮ,spiso
vatelů, uréloú a kritiků
. Zastávka na Ceyloně
od SpojaiýQt států po JaPOp^lr/p složily otevřeně
O S T R O V Ú S M Ě V U
c t á z k ů _ oc rušíme bránit” ,
0 = 0 = 0 = 0 = 0= 0 = 0 - 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =
zaútočil na marxistické
, Operetní- bájesloví poctilo sice přídomkem
poj-fti služební kultury a
"Země úsměvů" Čínu,ale dnes se tam jistě ú s m ě 
sekl ar oval: p ;Umění a kulvům
zrovna nedaří.Zato v té veliké tropické
-ura jsou nám výrazem' tíegzahradě,které
říkají Ceylon,vás ošidí tak pří
llubáí svobody” ,a zákonjemně a přátelsky jako nikde jinde na světě.1■smí-vají se na vás prodavači všeho možného zbo
Ai každý bojuje tam,
ží a služeb/nevyjímáje tělesnou lásku/,usmíva
kde soudí,ze je to spra
jí se děti,které k vám natahují ručky a půvab
vedlivé .Ale neříkejme ve
n ě cukrují "Money,master",a co více,neztratí
:'ménu Spartaka,-.že "Promeúsměv,ani když je odbudete.
uňeus je výrazem nadstav
Karnevalovou jarost měli na tváři i muži v
•útlém průvodu s rudými prapory a standartami,
by 1 »
kteří pod dozorem usměvavých policistů roztoh
Ve světě ze:tří čtvrtin
mile mávali zaúatými pěstmi,demonstrujíce pro
atomisováném si možná li
ti tomu,aby pracovali sedm dní v týdnu bez pří
dé vzpomenou hlasu Antiplatků*
g o n y :"Nepřišla j sem, abych,
Ve vesnici Kangana'za Colombem jsem zastal
sdílela nenávist,ale abych
mlčenlivý tábor lidu,naslouchájící elegantní
-sdílela lásku".
mu domorodci v bílém evropském obleku s černou
Až se na ruinách, posled vázankou,a z řečníkovy neobyčejně pochmurné tvá
ře a výhružných gest jsem usoudil,že agituje
ního strašidelného města
na Západě nebo v Rusku ob prto nelítostné rozmetání nějakého'shnilého řá
du.Teprve když mi řidič vysvětlil,že. to je Xéjeví první umělec,obnoví
kař,propagující hygienu vůbec a své osobní slu
svou starou řeč,objeví oheň a namaluje magdalenské
žby zvláště,uvědomil jsem si svoji bláhovost:
bisony.A na zemi,která ne krvelačný revolucionář by se přece radostně usmíval*
se stopy aurignackého polozvířete a stopy povale
Tyhle dvě události mi také připomněly,jak se
Asie začíná mít k světu.Na Ceyloně/který je sa
ných říší,se znovu bude
mostatným členem britského Comcionwealthu/ se
misiv- ac š u m e m vetru ti
před vašima očima s úsměvem pere nové se sta
síciletá ozvěna: ;;Nepřišel jsem,abych z toho, co
rým,kamkoli se jen vrtnete.Lidé chodí bosi a^v
je ve mně božské,učinil
tradičních'barevných sukničkách,ale bydlí v uslužku,ale abych opět
hlednýóh,často zděných domcích s plynovým osvě
vztyčil člověka, abych mu
tlením, chodí do výstavných biografů a do Colomba jezdi moderními autobusy,na kolech i vlast
tichým hlasem připomněl
ními Austiny.
jetc vslikcst” .
Stařičký Ceylonan s i c e d n e s mele koření
Referát revue 5KUTEČstarobylým žentourem,který tahají kolem dokola
dvě drobné kravičky,ale pod kůlnou z bambusu
N0S1 o Kongresu pro kul
má dodávkové auto.Venkované pořád používají pře
turní svobodu,který se
kora_L v -arazi.
historických1vozů
/pohr.na str.lo/
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Ú S M Ě V TJ /Pokračování/

se střechami upletenými z nějakých
travin,ale všichni na nich mají regi
strační tabulky s .jménem a adresou v domorodé abecedě i latince.Na opra
vdické domorodé chatrči z rákosového
pletiva je úřední vyhláška o chystáném sčítání obyvatélstvacNaproti or
dinaci specialisty,jenž zaručeně ho
jí ÍJhadí uštknutí a pokousání vztek
lými psy", sto jí činžák státní nemoc
nice, vedle romantického výčepu koko
sového piva/chutná,voní a vypadá jako
'kyselé mléko,říznuté mýdlem/ je pal
mový háj a v něm antény rozhlasové
stanice.
Na cestě do rybářské vesnice Megorn
bo/asi 50 km od Colomba/jsěm napočí
tal 11 kostelů katolických,! metodis
tický a 1 budhistióký.A to nemluvím

o ošetřovnách svátého Antonína,ško
lách Panny Marie a klubovnách decho
vé hudby svátého Josefa.staré se ov
šem nevzdává bez boje;ještě dnes se
na příklad má cena bílého pepře v Australiilk ceylonské ceně v poměru pa
tnácti ku jedné/3,50 rupie t,'j,něco
kolem šesti šilinků za libru/.
Na Ceyloně se lze usmívat od rána
do^noci?ale pomalu už.není čemu se
smát,Ani těm předpotopním tramvajím
v C.olombu ne,protože se hned při prv
ním pohledu na ně dovídáte,že až se
tu stavíte příště,budou už místo n i ^ P
jezdit aerodynamické trolejbusy.
Říká se^že Ceylon je oknem do Asie.MUsím říci,že to je příjemné okěnko.Ale nedá nahlédnout do tváře ^
skutečné Asie.
J.L./Colombo/

Divadelní Praha i.
N Á R O D N Í
D I V A D L O
V ROCE"' 19 52
xoxoxoxoxoxoxoxoxozoxoxozoxáxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
Reorganisace pražských divadel rozdělila přední scény na tři hlavní sku
piny. V první je skupina národního divadla: činohra je stále ve stavovském
/nyní Tylově/ divadle,opera v budově Národního a bývalého německého divad
la /dnes Smetanovo/. Druhou skupinu tvoří divadla armádní: Divadlo čs.armáčy/bývalé Vinohradské/ a Armádní umělecké divadlo /bývalé E ,F. Buriana/, T ř ^ ^
_tí skupinu tvoří divadla měst ská. Hlavní scénu mají v Komorním divadle, p o ^ P
..bočné v Divadle komed i e/býrv. divadlo Oldřicha Nového/,opere tni Tylovo divad
lo v Nuslích/dnes Na Fidlovačce/ a bývalé karlínské Varieté. Výjimečné po
stavení mezi pražskými skupinami divadel má scéna laureátů státní ceny Re
alistické divadlo na Smíchově/dnes Divadlo Z.Nejedlého/.
^První scénou republiky zůstává
stále Národní divadlo,byt i se soubo
rem značně nesourodým.Vedle velikých,
herců/Štěpánek,Smolík,Hoger,Glázrová.
BaldovájRašilov,Kohout,Pivec/ jsou
tam dnes i takoví,které tam vynesly
jen. vlny rezimu,ti,kteří měli na Ná
rodní při nejmenším ještě mnoho času
/Skořepová^Plachá,Mixa,Švorc/c
^Největším problémem činohry jsou
režiséři.Šéfem činohry je dnes Jaro
slav Průcha/dobrý herec,ale mizerný
režisér/. Kromě Františka' Salzra^který jde hodně dolů,a Antonína Dvořáka,
který je zase dobrý teoretik ale špat
ný praktik,to zkouší s režií kdejaký

P

herec.Y nedávné době byla na prknec
národního tři dobrá představení.
Na prvním místě byl nově nastudovaný první díl Vrchlického antické
trilogie NÁMLUVY PELOPOVY/Hippod^mie:
Glázrcvá,Peiops:Kohout,Oinomaos:Stěpánek.Yyrtil:Pivec/,v němž dominovala
"árie C-lázrová výkonem, jaký lze jen
zřídka vidět.Její ladění hlasu k Fi
bichově hudbě bylo jedinečné.Na režii
spolupracoval i voperní režisér Fišer.
Čechovův VIŠŇOVÝ SAD byl po herec
ké stránce skvěle vyváženým koncer
tem :Štěpánek,Fabiánová,Rašilov,P e š e k .
Waleská,Krulisová. Korunu večera si
odnesl František Smolík/Pokr ,-str.11
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skvělé interpretaci Eirse.-Třetím
ílýúgfetem sezóny byla další ruská
paleká hra,Ostrovského VÍNOSNÉ MÍSTO
-I^ala" ocs3-zeiií :.Štšpánek,Fabiánová,
naldová,Rašilo v ,Hoger a zemřelý Jiří..
m/y/IÚ/:ye všech .třech případech ale
zásluhy si odnesli herci.Důuiač^á^re žij ní práce chybí všude.
^ghg^espearův OTHELLO byl nastudován
,T_ ř:;0Jím' obsazení a v pohostinské reijl7 špatné/ Jana škody. Ze šesti hlavpředstavitelů, byl jen jeden,který
t h l / V z a zmínku,ale zato takový, že se
ňěj pude ještě léta vzpomínat: Piv" V j a g o . Dobrý a vznešený,že bys mu'
ržřil vlastní ženu,a přece zvíře "v
i-^ďské podobě o Jago Josefa Grusse byl
Vř-c'převzat ze Gnížkova Rozmarného
zrcadla.Othellové Krejča a Vejražka
fclabi7stQjn ® jako Desdemony Matulové
% setrovioké.

Stále ještě je na pořadu RoStandův
CYRANO Z BERGERACU, na něhož si ještě
mnozí z nás pamatují.K původnímu dvo
jitému obsazení z roku 1949 /Hoger,
Štěpánek/ přibyl Cyrano třetí: Eduard
Kohout.V tomto trojboji porazil Zde
něk Štěpánek na hlavu oba soupeře.
Štšpánkův Cyrano byl voják,básník,
fanfaron a plachý milenec v jedné osobě. Hoger na Cyrana nestačil ani
fysicky, ani hlasově, a Kohout byl
spíš básník než krevnatá figura Rostandova,
vDramaturgie Národního divadla se
točí/pochopitelně/kolem nového so
větského repertoiru,ale hraje se i
klasika.Velkým zklamáním byl Moliérův LAKOMEC,kde ani Stanislav Neu
mann ani Ladislav Pešek nedosáhli úrovne svých předchůdců.Oba výkony b y 
ly spíše clownské než herecké.
HD
... /

K a r e l
Č a p e k :
P I L Á T Ů V
V E Č E R
ó+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+ó+o+o.+č+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o
jeho dne večeřel Pilát se svým pov c cníkan,byl to mladý poručík Suza,roz Lyrenaiky.Suza ani nepozoroval,
II
růstodržitel nějak zamlklý,a ve~Iyl 3 -.-ar.il rozjařen tím,že po prvé v
IirCza zazil zemětřesení.
Ic •*sr. byla švanda," hlaholil meJidiom."Když se po obědě udělala
tj s.,běžel jsem ven se podívat, oč
- . .. než
'
se dostal za roh,už pro
4 1*5-í úprkem nějací civilisté s
■ gzz na vr:n hlavy a k ř i č í :"Hrobové
II
:1 a zlily pukají!" Tě bůh,
p o v í d á m sl ža by zemětřesení? Člověče,
: ý k si,
ty šti sekci To je přece
rest w zo _ p__rcanz u r a z ,ze?"
~"píli" : 'ky*zl.' 7elnou jsem už viděl
z m 1• -• --kl. To bylo v Cilicii,
np^ksi
- t o m sedmnáct let - tak
. -o bylo vetší”.
""In: -- zikrcnady nic nestalo,"hlás£- vv - - '• :i zz ar o s m o ."U brány k Hakel
I'i : s 3
:ill ko ašek skály-ano,a na
•nn / - :v . í :t:vřelo pár hrobů .Se di1_...
a-; v:cicmávají tak mělko,stěiz. 1 . 1 - z
:-.k j i m to v létě smrdí."

"Zvyk,"zabručel Pilát."Na příklad
v Persii vůbec nepochovávají.Položí
mrtvolu na slunce,a je t o ."
"To by se mělo zakázat,p a n e ,"mí
nil Suza."Z důvodů hygienických a
podobně."
"Zakázat,5
j mumlal Pilát."To bys
jim musel pořád něco poroučet a za
kazovat. To je špatná politika,Suzo.
Jen se jim neplést do jejich věcí pak je aspoň pokoj.Když chcete žít
jako^zveř,tak spánembohem.Ach,S u z o ,
já už viděl mnoho zemí.”
"Ale to bych rád věděl," vracel
se Suza k svému největšímu zájmu," z
čeho se udělá takové zemětřesení.Tře
ba jsou^pod zemí nějaké díry,které
se z^ničeho nic sesují.Ale proč by
se^při tom tak zatměla obloha? To mne
nejde na rozum.Ráno přece byl takový
obyčejný,jasný den -"
"Prosím za odpuštění,"ozval se sta
rý Papadokitis,Řek z Dodekanesu,který
jim posluhoval."Ono se dalo čekat už
od včerejška,pane.Včera byl takový
rudý z á p a d ,pane,/Pokrač. na str.12/
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dovede oživovat i živé: že jim vnukl
a já povídám kuchařce,"Myriam,zítra
bude-bouřka něho c y k lo n . ?!,:A mne5,’poví něco jako věrnost a čest a - my Ř í 
dá Myriam,"bolí v k ř í ž i . N ě c o se da mané tomu říkáme Virtus,nevím,jak se
to jmenuje ve vešem jazyce,Betlemáci,
lo čekat,pane.Prosím za prominutí.51
!!NŠco se dalo čekat,"opakoval Pilát ale je to ve vás.Myslím,že ten člověk
zamyšleně ,i?Víš ,Suzc ,já jsem dnes také
ještě něco pořídí.Byla by ho škoda.”
Pilát umlkl a roztržitě smetal se
něco-čekal.od rána,kdy jsem j i m vy 
dal- toho muže z Nazarethu - já jim ho stolu drobečky."Nu,nepřišli,"zabru
musel vydat,protože římská politika
čel. "Ach,Suzo,jaká marná věc je vlád
nout I"
se zásadně nemíchá do domácích věcí,
pamatuj si to,Suzo,čim m í ň mají lidé
co^dělat se státní mocí,tím spíše ji
S T Ř Í P K Y
Z Č S R
snášejí - u Joviše,kde jsem přestal?55
oobooooboboobooooóooooo
5iU muže z Nazarethu,"pomohl, mu Suza.
-- Na ^pohřbu Ivana olbrachta prornlu^
,STU muže z Nazarethu.Tiš ,Suzo , já
vil Václav Kopecký.N e jzajímavější
jsem se o něj drobet zajímal,on se
část jeho projevu vypočetla česko
vlastně narodil v Betlémě - myslím,že
slovenské spisovatele,kteří,podle
se na něm ti zdejší domorodci dopusti slov Václava Kopeckého,"šli a jdou
li justiční vraždy,ale to je jejich
s námi” .Mimo těch,kteří se už nemo-^
věc.Kdybych jim ho nevydal,byli by ho hou bránit/Wolker,H a š e k ,H o r a ,Toman,
jistě rozsápali,a římská správa by by  Halas,Biebl/ jmenoval tyto spisova
la jen b lajnována, Ale počkej,to sem ne  tele: Marie Majerová,Petr Jilemnic
pa tří.Mně říkal Ananiáš,že prý to byl ký, Vítěz slav Nezval,Marie Pujmemová,
nebezpečný člověk.Prý když se narodil, Jarmila Glazarová,Karel Konrád a Ka
přišli betlémští pastýři a klaněli se rel Nový.
mu jako nějakému králi.A onehdy ho t a 
-- "Třebaže zdaleka nemáme ještě shr
dy- vítali lidé jako nějakého triumfánutu banditskou činnost Slánského a
tora.Mhě to nejde dc hlavy,Suzo. Já
jeho lidí na poli kultury,přece jen
bych byl přece jen čekal - i;
již dnes civíme blahodárnost odhale
r'Co čekal?i:připomenul mu Suza po
ní
a nedávného odsouzení spiklencůý
chvilce.
Vzduch
se do jisté míry očistil,ro
"Že snad přijdou ti jeho Betlenáci.
zezvučela se nám jména do nedávná u~
Že ho nenechají v prackách těch zdej
mlčované - Seifert,Hrubín,Čárek a j.
ších pletichánu.že přijdou ke 'mně a
řeknou:"Pane ,on je náš člověk a něco Ruku v ruce s tím se zbavujeme mnoí|lt
pro nás znamená.My vám teda jdeme ři - omylů v umění.Znovu jsme dali sílu ^
milostné písni,řekl bych - zlidštěli
ci, že za nim stojíme a nenecháme mu
~
SVĚT PRÁCE
ukřivdit.” - suzo.já jsem se skoro tě jsme."
šil na ty lidi z hor.Mám už po krk
---Říkanka pro školy mateřské:
tich zdejších melhubu a sudiců -- A já
Náš tatíčku Gottwaldíčku
bych jim ř e k l :"Zaplat pán bůh, Be tlenáfcady na obrázku
ci,čekal jsem na vás.K vůli němu - a
;
v aděti
Ti slibujeme
k vůli vám i vaší zemi,Hadrům na holi
poslušnost a lásku se nedá vládnout.Vládnout se dá jenom
ze nebudeme nikdy lhát
mužům a ne hubám.Z lidí,jako jste vy,
abys nás měl-náš tatíčkuse dělají vojác i,kteří se nedájí,z li
vždycky hodně rádi
dí, jako jste vy, se dělají národy a
státy,Říkají mí,že ten váš krajan oži
vuje mrtvé.Prosim vás,co s mrtvými?
NÁVRH NA ÚŘEDNÍ TITUL NOVÉHO PRESI
Ale vy jste tu,a já vidím,že ten muž
DENTA: PRE3IDENT-SPISQVATEL.
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rckr a e c v á n í j V Alice Springs jsem se ivětšího žáru,když jiní odpočívali v.7 7 5=1 jen krátce.Můj cil "byl,jak jsem stínu chat a hasili žízeň"
r r e a l .Hatches Creek,kde j sem měl príHornický život je vždycky těžký,
-sle.jerrš j sem se hodlal přilepit na .
ale
tady v Hatches Creeku,kde slunce
krk.ruče-li třeba,Tato poslední výhra
praží
a vody je málo,v potu a prachu,
da £ : zýkala práce.Nevsnad,že bych po
kde
obletují
roje much a je stále n e 
i ;váni toužil, vždyt jsem v životě
bezpečí
úpalu,tady
je dvojnásob necříefl ;ar dvakrát.rychlíkem přes Most,
jemný.Než^si
zvyknete
na podnebí,pe
ala
1 jsem přijmout nějakou práci,
tite
se
dřív,než
jste
poprvé zvedli
a - Eazenes Creeku jiné není.
krumpáč, a můžete kalhoty,jež máte na
Eyl ;sen připraven na těžkou práci, sobějZrovna ždímat.Kolikrát jsem mys
nečekal jsem,že se mi wolfram bude jen lil, že se už vzdám,hlava třeštila"
syp az .;ak si to někdo představoval.By horkem,krev v tepnách na skráních a
li* z akeví,přede mnou i po mně-Není di v týle jen vařila.
vá, kdy i četli,jak ten nebo ten z wolf
Pravda,každý nemá ten život stejně
r a m rychle zbohatl,nebo jak dítě ško
těžký
ani v Hatches Creeku.Náhodou nalen povinné našlo za odpoledne za 600
irazí
na
bohatou žílu, a wolfram se sy£rzLfraru.Dokonce prý i jeden učitel
pc
na
centy
a peníze na tisíce.
Ale
ta připravoval,jak pojede sbírat ,!ten,?.
i
takový
štastlivec
musil
nejdřív
pro
vřelir an s celou třídou.
jít tou první těžkou zkouškou dřiny a
la šzěstí nebylo mým cílem,jako všt- p o t u .
1 ‘ny eszazrích,vydělat rychle peníze a
Znám tu jednoho starého horníka,
\_áziz se na jih.Chtěl jsem poznat zem dnes velmi zámožného:cena jeho dolů
a p r : z :. kelykeli jsem šel,měl jsem oči jde do desítek tisíců,má domy v Alice
na stopkách a připravený fotoaparát.I
Springs,stříhá kupony akcií,pronaj ímá
kdyby z: derails špatně s financemi,zů'druhým horníkům své šachty za procen
stane eeí aspeň to,co jsem viděl.
ta z výtěžků. Ale kdysi byly časy,kdy

Zreze jsem se necitil nijak nespoko-téměř zmíral žízní a hladem na výzkumjen, kdy i pc nějaké době mi začalo s c h á -ných výpravách na velbloudu nebo pěšky
zet ledacos a toho,co se nedalo koupit Itam,kam se nikdo jiný neodvážil. Ti,
za rohem jako v Melbourne,když' mi trebetkteří mu dnes závidí,nevědí nic o tšet
došly íepisní papíry,polámalo se pero t o trampotách a nebezpečích.
a vyschl lukensz .-Jistě tehdy moji zná
Začal jsem u něj pracovat.Než jsem
mí na jihu začali nade mnou povážlivě
nastoupil,říkáli mi Australan!,kteří
kroutit hlavami.Ani k r a j ,vegetačně vel ho znali:"He is a hard man.Aš pracuje
mi chudý,nezdál se mi tak otravný jako te jak chcete tvrdé,je mu to pořád m á 
těm,které zajímal jen wolfram a peníze. lo." Opravdu je to tvrdý člověk, ale
Toulal jsem se hlavně v neděli za nej- není neúprosný.Mhoho bylo /Pokr.s.14/
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tech,kdo přišli a prosili - nedal ni
kdy nic zadarmo, ale nabídl práci a
příležitost. Takoví jsou pionýři.
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SOVIET ATTACKS ON AIRCRAFT OTE?.
GERMANY

The destruction of a British bom
ber over Germany recently,and the aPotkáte tu také jiný druh lidí.le ttack by Soviet fighters on a US 'lea
den z mých známých kdysi pracoval na
ther reconnaissance aircraft over the
vlastní pěst.Měl za společníka Austra north Pacific area March 15,is but rhe
lana ,původem Němce.Kopali někde na p o  latest in a series of incidents invol
vrchu. Byli přece samostatní podnika ving mishap to non-Soviet aircraft at
telé, a tak nepůjdou do práce v 8 ho the hands of the USSR or its satelli
din jako ti druzí.Tijdou kolem deváté. tes in the past five years.
A v půl desáté bude tea-time.
The record of other violations shows
"Víš co",povídávjeden,"ty běž dělat
a já zatím udělám čaj’.
7
April 5 , 4 8 :A British airliner eras
hed
in Berlin after colliding with a
Ten poslechl.Čas svačiny byl už dáv
Soviet
YAK fighter,which' apparently
no pryč,ale Australan nepřicházel.Můj
tried
to
"buzz"the liner.
známý ho našel na posteli,jak čte kníž
April
8
, 5 0 :An American Navy Privs
ku. Čaj byl už studený a mravenci v
peer
bomber
disappeared over the Ba!
něm.
tic with its' crew of ten.The US bla
"Tak teá jdi kopat ty a já si ten
med the USSR.
čaj vypiji",povídá postižený.Seal si
November 5 , 5 1 :A Navy Neptune plane
na lůžko sám a vzal do ruky knížku,kte with a crew of ten failed to return
rou ten první odložil.
■from a patrol in northern Japanese w a 
ters and is believed to have been shot
Rozešli se za par o n i .Tak se neaa
dev.m in the sea of Japan by Soviet air
kopat nic,natož v/olfram.Ten starý N ě 
mec-Australan už jezdí třicet let zpět
-11
Hovender 1 7 , 5 1 :An unarmed US Air
do Evropy. Nikdy ještě nedojal.Posled -'oros C-47 transport off its course ^
ně propil peníze na lodní lístek až v -.ras forced dorm. over Hungary on a- Wgm
Melbourne. Můj známý si bez nej vydě iflight from Germany to Yugoslavia.Four
lal za rok slušné peníze. Je tu i hod crewmen were arrested and later relea
ně Italů. Za dva,tři roky mají už něk s e d after payment of a fine.
teří z nich malé jmění. Jsou to dobří
April 8,52:Two Soviet fighters
pracovníci.
up a French airliner between West U s 

Hatches Creek není žádná vesnice.Je mány and Berlin.The plane reached Ber
dlouhý asi deset mil a rozděluje se na lin with two wounded passengers.
June 1 3 , 5 2 :A Swedish training plane
tři hlavní části.V prvé doluje zcela
moderními metodami společnosti "PIONM'i Vdisappeared over the Baltic with its
.Má asi 35 členů osazenstva.. Druhá, část crew of eight,The Swedes said it had
je soustředěna kolem dolu "TREASURE-Li been fired on and blamed the Russians.
June 1 5 S52:A Swedish Catalina fly.
'NE" a je v ní i malý obchiídek.Posta a'
policie-stojí u kaluže,které se tu ří ing boat 'was shot down in the Baltic
while- searching for :the plane lost Ju
ká "řeka"?ze které se' zásobují vodou
dvě třetiny obyvatelů»Na kopci je i ve ne' 13.Seven crew members were picked
up ^
trná pumpa a nádrž na' vodu s po trub
October 7,52:A B-29 Superfort with
jež vede dolů k poště#Je' tu téměř zá
a crew of- eight disappeared off north
konem, že se pro vodu jezdí v neděli
dopoledne,kdy přiletí i letadlo s poš- ern Japar
WÁN/USIS
tou,
/Pokračování/

b ,4.1955_.
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THE SGE5LOT or THE BRITISH ROYAL FAMILY AND- THEIR PEOPLES AT THE DEATHS
CE ;YZZH VARY is SHARED BY.THE EDITOR OE HLAS DOMOVA AMD OUR CZEGHO- Z
SLOT AY REARERS-.

AH EZPRES'SlOH- OE DEEP SYMPATHY- IS, HUMBLY OEEERED TO Z

ALL b y : LOVED THIS GREAT LADY. IH HER LONG AID NOBLE LIEE 4
mrrnm
THE EDITOR.
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By Josef J osten»
inoslovak people were not told the full truth about Gottwald's
;h. Evidence is now slowly penetrating the Iron Curtain which,
Fther, as in a crime case, shows, on the one hand, the "black: whole periods of time in the official reports of Gottwald's
?ys, and, on the other hand, over-anxiety to furnish an alibi.
. 3 arurday,M a r c h ? , Gottwald rei a "5 Minute tribute- to Stalin Ihim,’are the main hangars- but the
. “ as broadcast on Saturday nightALong shadows of the guard are p ointniay,March 8, in' the e a rly’hears i n g ro" the w e s t ! This picture was
.e s c m i n g he left by plane for not taken after Gottwald's return
He reviewed the guard of
from Moscow at lunch time or in the
accompanied only by General early afternoon.
Even after Gottwald had died the
•:a
On his arrival in Moscow
.5 greeted by Gen,Bulganin and
nation was, not told a single fact
S ivies personalities.
Besides about the last hours before he became
rechoslovak Ambassador, two M i  ill.
The first bulletin, issued on
re were also present, who were
mid-day on Friday, saids "The Pre s i 
:: she delegation. ,' Later, in
dent’was taken ill on Thursday mornrule Union Hall, Gottwald stood ing with violent inflammation of the
is Stalin's catafalque.
On
rungs (pneumonia) and pleurosy.
His
temperature in the evening was 37.7C','
■7,March 9,Gottwald watched the
"aE parade from the. Lenin-Stalin This .Bulletin was broadcast, and at
Term an the Red Square.
The
intervals of betv/een two and four
a r a-as cold.
There is no refe- hours' a new report was issued.
In
s i Gottwald's moves on TuesSaturday's press three bulletins ap
peared on the front pages without a
on to Moscow, consistu single word of comment or further in 
On Sunday the entire press
himself, Gen.Cepicka formation.
was, devoted to Gottwald's death. But
Gen.K.Bacilek (State
fresh news consisted merely of an
lieved to have had
at the highest level, additional bulletin of 55 words,
which stated in medical terms the
rch 11,Gottwald was
oscow by Marshall ' ■ nature of his agony and gave time of
This
he two Czech Minister his death as 11 a.m. sharp.
t, though on the de- bulletin was signed first by an. addi
r Head of State this
tional Soviet doctor,who, though
. -lie President on . sent from Moscow, does not even ap
Prague is said to
pear to have been among those who
attended Stalin.
The 6-page papers
he guard of honour.
carried, besides bulletins, one or
South, he w a l k e d ’
two old- pictures of Gottwald.
heir line- behind
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Deportations Go
OLD

PEOPIE:

DOMOVA
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On In Czechoslovakia

BURDENS

TO

COMMUNIST

ECONOMY

Numerous reports from Czechoslo- of Czechoslovakia "by a former diplo
•vak refugees describe the recent de mat's wife.
She writes;
portations in Bratislava and Prague
"I am terribly worried about the
fate of our son. "Because of his
residents.
background., he cannot get work as ah
According to an exiled lawyer,
the main purpose of these deportation apprentice and will not be accepted
in any school.
At 16, he is working
is to make available cheap living
in
heavy
industry
and is underfed,
quarters for politically reliable
tired
and
frequently
ill.
factory workers.
We
feqf
that
he
will
get tuber
One letter received from Vienna
culosis,
which
has
spread
terribly
states that there are three main ca
among
young
people.
Now
we
are c o n ^ ^
tegories of'deporteeso
Pensioners
stantly
apprehensive,
for
deportations
comprise the first group and are •
We know
moved to the countryside for practi are going on all the time.
that deportation will mean the end
cal rather than political reasons.
Everyone is starving, and
Old people are considered burdens to for us.
Socialist economy and their liquida we try to exchange whatever properti^fc
tion is being hastened.
Pensioners we still have for food.
are permitted to choose the site of
We all ire ad the winter - no coal
their new homes and to take all their electricity cut off, shortages of alncsv everything.
Host of all-we
belongings with them.
dread the tnought of being sent away
The second group of deportees
are the so-called political unrelia- c t t he o oii c& ."
bles.
They are permitted to take
the Yougoslav radio recently an
with them ’
u nlimited amount of cloth nounced new deportations in Hungary
ing but very little furniture. Seme
and Rourania.
"he Belgrade commen
of them are allowed to choose where tator said that 1000 Roumanians had
they will live, but the majority are been deported from Constanza to Bic^fc^
assigned places in the districts of ay~d that 100 people in Ploesti and
Trnava, Hlohovec, Galanta, Nove Zám 210 in Bucharest had been arrested.
A day later, Radio Belgrade
ky, Malacky, Komárno,Nitra, or Skalice.
Those in the third category are broadcast that 5 0 0 persons had been
deported from the large Hungarian A
reportedly former high ranking non™
Communist officials and aconomic and city of Miskolc.
political functionaries.
These peo
ple are allowed only 100 pounds of
luggage and are always directed to
their new residences where they are A313E PRO "EOI'I ON BOR FACTORIES IN CSR
All industrial plants in the re
given labouring johs.
Notice of deportation is sent to gion of C.Budějovice have received
the victims about two to four weeks instructions to organise defence
in advance.
Deportees are given r e  corps on the model of armed militia.
ceipts for furniture left in their
Defence units are clearly orga
They
apartments and new tenants must pay n i s e d for the event of war.
have
anti-aircraft,
signals,medical
official valuation of the furniture
and other branches in numbers whicn
in instalments to special accounts
absorb almost all the labour employset up for the deportees.
A letter describing the fear of led, men and women.
deportation and general conditions
EOI.
in Prague was recently smuggled out
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Farmers In A Soviet-Dominated. Country
t e e
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Thrcvgnouv the Satellite area, so-called kulaks are being arrested and
tor sabotage, diversionist activities, failure to meet State deli
veries and refusal to pay taxes.
The great number of these prosecutions
a complete record impossible.
The Roumanian Communist press publiH-ea almcsv daily accounts of Schiaburs", i .e ."kulaks", i.e ."wealthy peass ’" “have been accused of delivering contaminated grain to the State. In
HÚrgarr» the campaign is in full swing, and the Czechoslovak newspapers
hercurce "the enemy activities" of individual small-holders.
s of the more interesting cases victions who, by pretending to be a
ecorded by the Czech Communist
foreign agent, enjoyed the hospita
Organ "RUDE BRAVO", which de
lity of kulaks.
ed "kulak hatred" for the State
The fact that he was not an ag
idiculed the "village rich" for
ent, does not minimize the family's
ng to become affiliated with ■
guilt.... for they supported Slavik
r members of the aristocracy.
thinking that they were helping a
foreign agent.
Mládek and his wife
reason Eor High-treason
realised that their daughter could
.ocording to the newspapers,kulak
only become a "baroness" and co
f Mládek's wife wished to marry
owner of an estate....if the capi
daughter to a nobleman. Mládek
talist regime were re-instated/....
passing through a forrest one
Taking into consideration, the court
when he met a stranger who nmtro- passed the following verdicts tend himself as a foreign agent,
years imprisonment for Jaroslav Sla
mter exchanging comments on the
vik, four years imprisonment for
arable conditions in CSR, Mládek
Josef Mládek, two years for his wife
gedly invited the stranger, who
and one-and-a-half years for the
sd himself Ivan Novotny, to his
daughter.... After this trial, Sku» When he became acquainted with tiseko farmers established a uniform
family, Novotny confessed to Mrs. agricultural Co-operativr."
•sk that his estate near Zamberk
Exile researchers suggested that
seen confiscated by the Communand that his real name was Baron Slavik was an agent of the Czecho
slovak. Secret Police and that, al
■ Barin.
The kulak and his wife
though convicted, he will never be
~ e d vo help "Baron" in his sub
forced to serve his sentence.
rue work.
RUDE BRAVO describes
venouemerv as follows t
SABOTACE BY THE VILLAGE RICH
Luiak In ^rial
Recently, other trials of kulaks
esv was simple.
The Baron
were
announced in the Czechoslovak
vo marry Ann, the daughter,
press.
RULE BRAVO reported that a
cok iv was to the family
Moravian
farmer had been sentenced
Bar:n was indicated along
to
eleven
years in prison, a fine
before vhe State Court in
of
100.000
crowns and partial con
The family was forced to
fiscation
of
his property for sabo
w e 'Baron' was neither a
tage.
He was also banned from his
Ivan Novotny, nor even an
home district in Trebic for life
e was a Jaroslav Slavik, a
w o o a record of eight con and deprived of civic rights for 10
years.
(Cont'd.pg.18)

■18THB_ KULAK .AITS_'THE
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^ LSHHIENCBS IH PRAGUE.

(Cont'd, from rage 17)
military senate of 1he
The same issue of RUDE PRAVO reported a P-^f^aSst
Court has tried a wotrial of four Slovak kulaks accused of hind
an
officer and a custom
ering the development of the co-operative system. Two of the defendants were sentenc thi'Piai for having prepared
pU: ®scare of Rudolf Slansky,
ed to ten years,imprisonment and,the other
~in__'Crmer Secretary General
two to seven years. All four lost their
tj
~ u:'e Czechoslovak Communist
civic rights and were fined and harmed from rar'ir
• .
5 on oraers received
their home district of Senec for lifej
~ 'v h US CIO. - !
Disrupting the Co-operative
was already alleged
the Slansky trial thab
"They infiltrated the uniform agricultu
:^A'y_Clo
contacted the accuse
ral co-operative in Senec-in 1949-50 in order
Daniela Kankovska
to disrup the co-operative. By spreading
:
y^y
sent
her a letter from
false reports, they tried to make go-opera
K_2Qlitieal
refugee, Mr.Hertive members lose faith in oor people’s De
Kauders,
making provismocracy ... .They dissuaded them from trans
~on^f0r sianky's escape,
forming to a higher type co-operative and
~t was up so Slansky toflp
prevailed on other small and middlé farmer? 1
L-the čare. So that he
not to join the co-operative.0.
Trpefc be sure that it was an
The Bratislava newspaper rHAvDA announ _ ---ieiai" American action,
ced that two other Slovak farmers from the
“a --: free Zurcoe was aaid to
Malacky district near the Austrian border
1 ; 7 - cr;alease at a pre-arranhad been prosecuted for damaging co-operat Sed time certain code words
ive and maintaining contacts with "emigré
wnmoh were in fact - said "the
traitors". PRAVDA reported that kulak Val aeeusation-r intercepted in
entin Varga from Sid in Central Moravia had -•ovember 1 9 5 1 and which led
been "unmasked". Simultaneously, RUDE PPJL7C ^o Slansky's arrest
said that the kulak activities were wide
A former officer of the
spread and included arson, damaging machin Czech Army, Ladislav Doubrs^^
ery, delivering infected grain, sabotaging
vsky, was accused of having
deliveries and arcusing popular sympathy by ;offered to deliver the letter
feigning poverty. Claiming that administra to Slansky. He advised Kantive measures alone were insufficient, the
-kovska how to proceed in tU*
newspapers declared'^ "Wherever there is
whole matter. Jaroslav InnS^evidence of sabotage by kulaks, Communists
mann was accused of not hav
will immediately and mercilessl report
ing notified the authorities
them, bring them to the court, and treat
;although he was fully inform
them as saboteurs and enemies."
ed about the escape plot.
The list of prosecutions is by no means
Ladislav Doubravsky was
complete. In a long article urging Party
sentenced to 16 years, Miss
members not to cease fighting.the "village
Kankovska to fourteen, and
Jaroslav Inneman to three
rich" for an instant, RUDE PRAVO declared;
years imprisonment. The
"Instead of meeting his obligations,
(the kulak)..followed the orders of the hos sentences are extraordinarily
light. Maybe it is because
tile foreign radio. The Korean people are
successfully exterminating American"vermin. :Miss Kankovska denounced
jSlansky during his trial.
We,too,know how to treat all saboteurs who
intend to hinder Socialist const©uetioň|j-c
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-— ~ v v y rnnimmmmmmmmmm.mrn.ni

— Když ;seu : :~as četl v HD, že té a té rodině
zenrel 51 zahynul otec-živitel, a že se vdova
raosí :r :s-re ini:cvim HD obracet s prosbou 9 po
moc,která |e sice slyšena,ale na kterou se časa« o i: umírním .iimu-flel jsem sám o tom, že by se
nějaký sacMlití fond mel založit .Prosim proto,
myšlenku při každé příležitosti.
-1
rval
1 aby RSoc.fond” měl své členy,
kteří 1 se sani zavázali,že budou pravidelné
; - _- e: bbnosem,který by si sami stano—
-z
Bstcfees 7r,. Předal dr.R.-Soc.f .Úetř/

19 LISTÁRNA

xsmmmcimnininim

J E T ., A d el. :Pro nedostatek
místa zařadíme odp.příště»
— L.M.,Wewak:Dík,popis po
užijeme. --Z,S.,Burnie:Náv
štěva kdykoliv večer.Event,
zavolejte předem.— K.J.,E.
Sydney :p.V.N. jsme oznámili
Vaši adr.před 2 měsíci.Upoz
ho znovu,aby Vám psal.Adre
sy hledajícím přímo nesdělujeme zásadně.— I.H.,Bondi
Zprávu jsme dostali před de
ší dobou,Je ale příliš osob
ní.— UPOZORNĚNÍ VŠEM ČTENÁ
ŘŮM: Posíláte-li předplatné
MONEY ORDERen,nezap onraate
nám zaslat jeho duplikát.
Bez něho zde pošta peníze
nevydá a ani neoznámí, že
nějaké došly.
HD

.séjší znásob.jak získán práci na New
- ■I= -— a nesele názoru inserce ve zdejším
Immra, Ir.vm Pacific Pese ,Fort Moresby,Papua/
Přá Hang
jsofcyt ne !G povoluje Dept.of Territ.
¥ : ii základě předloženého potvr: i
m n u icím pracovním poměru na -NGř.Je
_i laiation Clearance5'.Povolení
-Pa
r:
_
-rzaní : zaplacených daních je
ilinin Hern.cř Immigration,které
. I
n .pní visum.-Pro nás je nemožné,
:i í ■
rt 1 m našim lidem místa .IM,Wewak
MOŽNOST ZAMĚSTNÁNÍ
— '
í
čísle Tašieh nevin se objevil do- Na stavbách trati u Pt.Au
:_ .
. - _ :r radil,aby každý z nás vypra gusta, S„A.,mají možnost u:un_
i riii s nechal ji ověřit notářem. platnení 2 inženýři a 1 kuFin
- - Ln í i :i bych rád znal více podrob chař/plat kuchaře 36-38 £
ní n .
í n nás Jsou svobodní,bez příbuzných
netto za 14 dní/.Přijmou se
“Sí s jsem :mravdu v rozpacích,ko- také další dělníci.-Adr.a
:
zi
.. 2ň pér švestek odkázal.Bylo by
informace v HD.
J.P.
:
_.ádět osobu,která žije v ČSR,s pod
i_:
t
In: lvic odevzdáno po změně reži
joooooooooooooooooo oooooooc
ím, i1 3 Izsins z nás závět nemá a v případě
Funkcionář několika čs. c
smrti ....pr : i :ii oficielně ve prospěch vlády,
organisací v. Austrálii,
v- i
stí second-hand obchodníkům a úředp.Květoslav
Eliáš,
1 _ - : rascisi
J.T.,Adelaide
a s l . R o z u m o v s k a$
— nciiiruri- krajany v Melbourne,aby byli opaslavili sňatek v sobotu
frmi vs styks s :s ." norchlíkem” ,24 letým Miros
4.dubna 1953 v katedrále^
laves 3mná_ z Pacusrscn St.,Middle -Park. Cs.
sv.Patricka v Adelaide.
korsslán
_ney ni- již vystavil doklady k ná
Blahopře jeme.
HD
vratu 5: '17 I kdyby Jmenovaný nebyl býval vy50000000000000000000000000Í
slaným 5v_:1.
:i se předpokládat,že se bude
chfcit - nete spíše muset - zasloužit po návrap o m , POZEMKY,OBCHODY,F U M Y
tu : to, Blij nebyl crescár. za svůj dřívější úI
ANSON REAL ESTATE
těk.lučí ::::: Jistě "dávat informace" o ostat
=
B9 Cochrane Ave.,
ní : t uor :fcl1 :1 :ň .
J.K.,Molbourne
f.
CAMBERWELL,VTC .
--livi -sem četl zcrá-ru o "našem novém panu
presideiEtovi ,řekl Jsem si, že doma mají zřej = Dony od g 600 deposit
^Volejte S.Čermáka: LA 7941
mě smysl rrc ímmer. "Ušaté torpedo” na Hradě a
LA 794B
Máři lána Škleničková "první dámou republiky” - :\
tc je cme:e vrvevřídní recese! K .V .,Melbourne

HLáS DOMOVA
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ŠKOLA CHARAKTERISTICKÉHO-KLASICKÉHO
TANCE A RYTMIKY
začíná 9.3.1953 v 6 hod.več.v budově
Royal Melbourne Conservatorium,
Albert St., EAST MELBOURNE, VIC.
/vedle katedrály sv.Patricka/
Vede. prof .konserv* pí .Pano vio ho vá
Zápis vždy ve čtvrtek od 6-7 h.večer
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. 1A 5765 po 7.hod.večer
Ia. provedené
moderní zařízení bytů a obchodů
TRUHLÁŘSTVÍ PETRÁŠ & POSPÍŠIL
12 Churchill S t . , KONT ALBERT, VTC.
/přímo proti nádraží/

ÚČETNICTVÍ-KORESPONDENCI-PŘEKLADY
provedou za Vás
B E R K A
& T. 0. M A N
Box 449 C, G-.P.O.
Melbourne, Vie.
Telefon/večer/:WA 3840 /Berka/

JW 1835 /Toman/

6.4.11;

ČESKÉ KNIHY,
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy-slovníky učebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycách
dodá neb objedná
E.F.G.-English & Foreign Bookshop
18 Martin Place,Sydney,NSW.
nebo
A.M.P.yLane off Edward Street,
Brisbane, QLD
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
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
il
” 0 P T 0 ”
|j
430 Bourke S t . ,Melbourne-City jak
Telefon MU 4093
W
Otevřeno denně od 9 do 18 hodin, i
v sobotu od 9 do 13 hodin
Mluvíme česky i slovenský
DR. A. N E M/E S H
odborný evropský lékař
pro choroby dětské
/neregistrován v NSW/
poradí přátelům a známým
Bayview S t r .,BRO N T E ,Sydney,NSWj
Telefon FW 1903
Praktický lékař
DR. D. W I S E
ordinuje nyní také v
Harley House,71 Collins Str.,
Melbourne - City
Telefon F A 8122

PRONAJMU 1 zaříz.pokoje a kuchyň,s lož.i stol.prádlem,e l .ledničkou a práčkcUjZa
5 včetně elektr. ,Zn# ”Blíže Caulfield Station” do HD.
PRODÁM 2 páry lyžařských bot. Z n . ”Pánské” do HD,
^PŘÁTELÉ HLEDAJÍ :Emila Roesslera,Slavomíra Nebušku-Forstera, Jana Apače,Jana
Spírka,Josefa Trpišovského,Josefa Mergecanského,Petra Tauschera,Zdeňka Souhradu,Vlád.Schneidera a Jana a Jos.Bártovy/hledá Uruguay/.-Zjistíme-li adr;
sy hledaných, oznámíme jím, kdo se na ne dotazuje.Adresy přímo nesdělujeme.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh.adresa:Hlas domova, 4
Erin S t .,Richmond,E.l,Vi c . .Telefon: JÁ 3380 /po ůřed.hodinách/.-Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh io/ - ,jednotlivě sh 1/6,

