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Po bouřích v satelitech
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vDomníváme se,že jsou
tři hlavní důvody,jež vel
ly k dramatickým dělnic
kým demonstracím a stav- •
3 s.15 litníml zeměmi jde vlna nepokojů. Nemine
kám
v Československu.
skine den,aby nebyly hlášeny nepokoje z té neb
První
a kapitální byla
oné země sovětského bloku.Pravděpodobně tu jde
bezpochyby
drastičnost mě
o fetězcvcn reakci,jež byla zahájena českoslo
nové
reformy.Měli
bychom
venském příkladem. Případ Východního Německa
být
realističtí.Lidé
jsou
je orae» vý;in:čuý.Na obou stranách německé hra
ochotni
jít
proti
samopa
nice je oslík vzájemné infiltrace,že lze těžko
rozeznán, zda sragnerovské všoněmecké akordy Ade- lům daleko spíše tehdy,
jsou-li rozzuřeni,než mazersrovke
začínají v Bonnu a končí na
f ^ voleb
^* __ SJ
jí-li v hlavě vznešený ideál.Ke stávkám a demons
tracím v diktatuře vede
Československem prošla spíš zoufalství než vlas
důs:druhá vlna stávek,jejichž tenectví.
ledke
Y komunistickém únoru
e Ma- Istředisko bylo tentokrát
l v mosteckém kamenouhelném 1948 se část dělnictva oreviru.Zatím nepotvrzené zbrojila samopaly a eskorči .
tovala své soudruhy na ná
zprávy mluvi dokonce o
městí,kde
všichni vyslech
spěšném
zrušeni
zákona
o
„
V 1V 1
~ _ Z S il - Q ^ _ porušováni -pracovní dis
li hrany za demokracii re
;a clizko
cipliny, jako důsledku de publiky .Nebylo v tom ani
JLda byla
stopy po sociální revolu
monstraci.
Le rydat že
Bouře v satelitech ne ci. Byla-li to revoluce,
byla to revoluce kořistnic
:e
scátničh
.•^
• jsou ovšom zdaleka tak
ká,v níž část dělnictva
•významné jako bouře v
Kremlu.Po měsících dohadů hodlala získat něco,co jí
ri-;,lcdá}l° se konečně snad vyjasňuje nabízela KSČ.
Pět let stačilo ^ v y s t 
První muž moskevského cen
už
:-T5. 3 T O j — tra/podle moci řazený ja.-v řízlivění .Doufejme,že
nikdy nepodlehne žádná
ii a zapal o ko číslo dvě/,všemocný
1 CO 2 3 D ^ ,
šéf tajné státní policie část národa ilusi,že může
> —> »
:asxa rol- Lavrentij Beria,byl vylou uplatňovat zcela beztrest
zoráTy
o čen z Komunistické strany ně své požadavky na úkor
•*
v«
n:e cumos- Ruska a označen Halenko všech vrstev ostatních.
vém za nepřítele lidu a Lhali bychom si,kdybychom
si zapírali,že část děl
: albánském agenta imperialismu.
nictva
neupadla do osidel
Jca jí zatím
Pokud lze ox post sou
satelitu
/Pofcrač.str. 2/
:;,t nioiiž dit,Beriův boj s Halenko
jen čilé
: křídlo ko vém/ nebo jinými/začal už
střídE ■>= a ■
Published by Er.Yana,
’any čistí přod Stalinovou smrtí.
munis' ické
4 Erin Street
acinar
sku
druhé.
Dnes se Malenkov zbavuje
Richmond
,E.1,Molt cur r :■
teatrálně/Pokrač.str.2
/
je nek Lid,
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svůdných «’socialistických'
Podíváme-li se na chrám,má půdorys strojúhelakcí A.Zápotockého a Reinníkový.Laď
chrámu má- tři křídla .Také nás nejvíce
hardta Heydricha.
zajímá
‘
balustráda,na
které měl Karel IV.v úmyslu
Druhý důvod je naciona
což
také
učinil,že
na
ni vystoupil a ukázal lidu
listický.Kolik nadšených
klenoty,které'byly
jinak
vystavovány na Karlštej
komunistických mániíestanně.Karel
IV.
jezdil
sem
do
Norimberku ča-sto,vydal
tů nezapomnělo' na ohnivé
tady
roku
1316'^Zlatou
bulu
sicilskou.Nebudeme se
prctiněmocké projevy z let
ivšak
pouštět
dál
do
historie.Popíšeme
vám zatím
45-47,tolik jich musilo býi
orloj.-Orloj
prodělával
své
osudy.Figurky
se bu
zklamáno čs.-východoněmec
kým scudružstvím let 50-52 dou- klanět císaři Karla TV. Je krásné počasí tak
Byla-li komunistická devi- že zdejší obyvatelstvo má dvojí požitok-po boku
§a před Únorem/a ještě po Karla IV.jsou dva vojáci,kteří troubí na fanfáry
Únoru/:5ÍAmeričané vyzbroju- a dva městští vyvolávací mávají^rukama.Karel TVy
jí Němce/,co si asi myslil má velký dlouhý hustý vous-,který známe z obrázv;l
komunistický dělník,který a jemuž se zdejší obyvatelstvo směje.Tento orlo^
svařoval pláty tanků pro ačkoliv není tak krásný nám poněkud připomíná or
východoněmeckou ’’policii” loj pražský,který sestrojil profesor matematiky
na Karlově ’universitě Hanuš, jak o tom krásně pí
v roce 1952?
Třetí důvod je čistě psy še Alois Jirásek ve Starých pověstech českých.^
chólogický a nelze ho pro Nyní se objevují figurky,což dotvrzuje, předcho^r
kázat čísly něho daty.Podle Informaci archiváře.Tento obřad se také nazývá
všech zpráv,jež přišly od Orloj běh&jícícn mužíčků.Figurky rytíře a turka
března do června 1953 ze sc zdatně bijí dc zvonu.,.Figurky také byly čerstvě
větského imperia,lze usou natřeny,což dosvědčuje jejich lesk.Ještě bychom
dit : Stalinova smrt nezna vám chtěli říci - vážení posluchači, tím končíme
menala jen smrt diktátora. přímou reportáž z Norimberku.V podvědomí.každého nespo Doslovný zápis zvukového pásu Radia Free. Europe
kojeného člověka znamenala
patrně něco víc. Co,to - se.
ještě nedá přesně vyjádřit.
30TH.-J ' ZPdj.'LC/'^ ^ c k ra c o v á jií/
Nepochybně je správný výroí
že "diktátor zemřel,dikta
■Dp-****?- -p V iSlV
íin—
tura zůstala” .To platí §~
lékařů.Ti byli zatčeni
všem jen o jejím mechanis *73 a i , S 3 6 3 ? iO T O U p GULO<3i y na rozkaz -Stalinův, Byl
mu. Poddaní snad přece jen
potichu zoauit svéiio ú- to táli proti Ber iovi, ja
-se zbavili části hypnosy.A iilavního nepřítele,An- kož policejní aparát mj!1
nejen poddaní.Dav otroků,o- drel^ Žlanc-va-Zatíč. ne- být z diskreditován .-Tehdy
ale byl ještě Berla pev
vládaných odborovými- organi
7* o
qr*
-!■""
p
ně v sedle.po Stalinově
smrti Beria lékaře prono,aniž by nevěděl,že někde
pustli, a hodily davu na
z bossů svnim
symratisule
^
V ."
•*
Ú
pospas svého zástupce,
‘- S C O 2.S*CCZl — ~c Tz?~ "'nr. /_ q
listky'v Grúzínsku,rod
né zemi Stalina i Berii.
mě j.y poacbný průběh,Př ii
co.cc
nelze zaznamenat
/
Staline vým -ůmr t im byli
•čištěni'1.Sérioví přáte
A v ^ ^j 0
*
s _
'_
lé v aparátu strany, z:
Stalinové smrti byli za
iun .nočník a .policista z po se se slávou vráceni i:
úřadů.Na Ukrajině byl
Volání/. - Prvniz nic:.
P Ř E D P L A Ť N t ?
je' episoda krenelsko'cl. zbaven úřadu/Pokr.st.5
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^vropě .více než jeden důkaz toho', !.— KOMUNISTÉ PŘIJALI NÁ nck^cie dostane do slepé uličky,, .vrh gen.Clarka. na obnove
i nstavu asi není démokrat.ičtěj - ní rozhovorů v Pan mu r-jo 1: než ňěsíc bez vlády„Téměř vši- •■nu bez ohledu na stanovis
ÍTÍkcyé;5Reynaudem počína je' a 3i - ko^ jihokorejské vlády.Je
— konce, snažili se marně slátat dnání zvláštního Eisenhoi se to konečně podařilo J.Lanie werova vyslance Robertsom
nt I,kdy Francie byla světu pro
s presidentem Rhee skonči
měla ministerského předsedu pro
lo zatím.bezvýsledně.
r~oiskou kbnferenc-i oPolitické sí— BERMUDSKÁ KONFERENCE SE
tozii rozděleny téměř rovnoměrně pro
stav brits
ývalé gaullisty a strany tak zva- kéhozdravotní
ministerského
předse
:ó~č základem jsou I.BP/křeslánští dy Churchilla odkládá
na
liszé a radikální socialisté.Na - neurčito»10.července zača
raní Jednotlivými tábory‘z dají se la ve Washingtonu schůzka
a situací ještě ztšJpř >. «z© ani- zahraničních ministrů Vel
řr au o :uz ské politiky,"třetí síl-SP ké trojky®
základních otázek Zajedno/Němec
iz az z ./jTení •proto divu^že jedna — PODLE ODHADU AMERICKÉ
•onou již po několika měsících, a vlády má Sovětský svaz
nebude asi vůjřrkou.NůsledeksVhi- asi 130 atomových bomb a
os, mezinárodně úp&dok na mocnost' bombardéry schopné bombar- '
n:znamená,že by snaď s francouzsk dovát kterékoli"místo v USA.
zlo něco v nepořádku,Právě naopak — VÁLKA NA KOREJI STÁLA '
enz mrze ii jenom p otvrzuj i ,
zatím Anglii 50 mil.liber.
.t u s -- pcstavily poslední vdlby
— FRANCIE SE ROZHODLA DA.iční koalice ve prospěch komunisti iti státům indočínské Unie
■TUjnecfasistú a monarchistů ne - /Viet-ňam,Laos a Kambodža/
rihc u moci s většinou pouhých 16 větší samostatnost tSoučas
ně zdvojnásobila svou ppt í socialisté s 19 mandáty jsou
přivodit pád vlády,již jsou cle- sádku v Kambodži,kde král
.1 tlak na přijeti Nenniho skorou, Norodom ' Sihanouk hrozí
ly clro De Gasperiho'je tdko v ý 'po- revoltou,
ŤrosTC nepřijatelnýma bude se pra b r i ť s k JL OBCHODNÍ .DELEžnuv nosti chližeti po podpoře u
gace/bez. vládní podpory/
on rétů ’.i když se proti nim v mi- uzavřela v (Jíně obchodní
cstře postavil-„Proti Francii má
dohodu vfe, výši 30 milio
i:dinou'výhodu.Téměř všechny de~ nů
liber,--■=Ou soustředěny v kresúansko-demi
— SOVĚTSKÉ VOJENSKÉ SOU'egi mandát/a není zde proto tak
~osol.jako v případe francouzské dy ve .Východním Německu
"-■i by bylo zjednodušilo .kdyby -bý odsoudily k trestu .smrti
ci skaly nadpoloviční většinu,kte- .zastřelen5.m 18 rudoarmšj- -véno zákona dála .380 z 590 míst cůjkteří- odinítli střílet
"té.že demokracie 5která je na ro; ido demonstrujících němec
-n oút gordické uzle,které^sama. vy -kých dělníkůo
o s t a oky 0Ale hlavni kámen ^úrazu -ne> ‘— MOSKEVSKÁ PRAVDA OBVINÍ£w;íako vládní formě3nýbrž v lide- la USA,že- nutí Spojence
a rro ni ještě politicky nevyspi- k přijetí své.zahraniční
- n *>- politiky,
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Z referátu předsedy zastupitelstva RSČ dr.Štefana Osuského,.předneseném
na schůzi zastupitelstva v New Yorku ve dnech 23.-24.května t.r.,který je
uveřejněn v HLASU ČESKOSLOVENSKA č ,5-6/HI, dovídáme se podrobněji o oficiel
ním názoru na nynější situaci.HLAS ČESKOSLOVENSKA uveřejňuje také přehledy
o činnosti jednotlivých referátů RSČ„Z referátu dr.Osuského uvádíme několik
výňatků:
randa,adresovaného ^prezidentovi Ei
0 donově
senhower ovi,a týkajáceho sa osloboOu februárového puču uplynulo pat
denia národov za železnou oponou...
rokov,za ktorých provedené "boly pod Přechováván hltoké presvedčenie,že
statné zněny v' poneroch a živote na ~
srae bezpečno na ceste,ktorá ve die k
šich ludí dona.Radikálně zněny ponorov aslobadeniu. nasej vlasti .Výkyvy , k t o ^
v ktorých je. náš nckonunista nutený žit rj^ch ;sne
čápů na čas svedkani.necn
najú neodvratný vplyv na jeho^snýšlanie nás ^nenýlia„Rozpútané životné1síly
a^cíteniejktoré zase ovlivňujú. utvára- majú neodolatelný spád,ktorý žiaden
júce sa poměry.7 porovnání s týn,čo bo jednotlivec,ani žiadna"skupina jednolo před pučon,náš člověk stal sa a čin tlivcov,ani tých najvyššie postave
dalej stává sa revolucionářon nielon
ných,už zažehnat ani zastavit nemožsT
proti konuniznu,alo i v ponore k tonu, Události už překročily Rubikon*Sto~
čo bolo před komunistickým režinon,
jím" na prahu pre nás významných událostí.Organizačně nerioda exulantskej činnosti sa blíži«Síly sa sústre
duju
a nyšlienky sa konkretizuje, i
Stalinova smrt znanoná prelon v dyna
Z
á
p a d e Na našej národněj kázni,
namickej expanzivite sovietov a konuna
správnon
politickom hodnocení uniznu.Totalitárna diktatura quadrumvidalosti
a
na
smysle pre zodpovědnost
rátu Malenkova,Beriu,Molotova a Bulga
záleží,čo
spravíme
z příležitosti ,
nina je nesnysel.Bud sa celý systén soktorá
sa
nám
naskytne
«Bučí ju chytím^
vietskej říše tak uvolní,že přestane ^
a
nepustíme.kým
nám
nepožehná,alebo^i
byt efektívnyjalebo hlavní činitelia
nusí sa vyvraždit až na jednoho,Totali- zanedbáme nenávratnu historická pří
tárna diktatura podlieha určitéj záko ležitost .Jednanie vás sáných a cho vanie sa čs.exilu vobec,dá na tuto onitosti ,'ktorej moskevsky quadrunvirát
tázku odpovečL,
^
neunikne,,.Europani sú přesvědčení,že
ked Europa zostane rozdělená,nusie to
Z jednotlivých referátů
viest k vojně...
BSČ zá. nyní 304 členů,kromě 8 2 ,kte
O^exilu
ří se ještě nevyjádřili,zda členství
Vzdialený z vlasti,vykořenoný a od přijímají.Zastupitelstvo Rady má 79
luč ený od ryšlienkovéhc a citového pro členů...výkonný výbor Rady má 25 čle
cesu, ktrý naši dona prerívajú.ná poli nů. ..výkonný výbor přikročil k rozpuš
tický exulant elenentárnu povinnost,u- tění bývalých oblastních sborů Rady v
by sa dobré podíval,či ten svět,který Londýně,v Paříži a v Kanadě,..V uply
si on v batožině do cudzinyvodviezol , nulém období došlo k významné změně ~~
je svět,po ktoron zostavší Češi,Slová organisaci práce Rady tím,že počína
ci a Podkarpatorusíni túžia,..Exulant jíc únorem 1953 byla zřízena také ů : ské organizácie národov zpoza železnej celář Rady v new Yorku,kde je obstará
opony po dlhých vyjednávaniach sjedno vána převážná část nynější' její i v /Pokrač.str, 8/
tily sa na redigováni společného měno- dy.
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_e^zpráv o nepokojích a stávkách v Československu,jež byly dohrou.kata
strofální ^měnové reformy, jsou nej významná jsi dvě.Za: první je nutno pokládat
rozhodnutí předsednictva ROH o vyslání 4.000•odborových funkcionářů do-do
mů, "aby pomohli komikům5-?.Druhá souvisí s první,Komunisté se snaží na kaž
dém kroku zdůraznit, že demonstrace byly inspirovány a vedeny "zbytky -reakč
ních živlů".Obě okolnosti pak ukazují neklamně k jednomu závěru»Červnové bou
řo byly'záležitostí po výtce dělnickou.Neznamená to,že se jich účastnili jen
dělníci,ale bylo to poprvé,kdy se dělnictvo jako celek/jako třída v.marxis
tickém slovníku/po stavilo veřejně proti komunistů ..
vědomo vážnosti situace.Nemůže si zrovna tel dovolit
nutí tak,jak by to jinak bylo obvyklé,s procesy,žaláři.
oto půjdou nespolehliví odboráři "dobrovolně".na nové
do dolů .dlísto nich, podle staré poučky^ budou stát před
é,továrníci,obchodnici„Je to první veřejná,byt i nopřizitiky KSČ^tak i její ideologie.Komunisté dnes nemohou
vodce bouří.Oběř měnové reformy se postavila proti re.ictva ROH se účastnil také president Zápotocký.Nebyl pří
,který je toho času titulární hlavou odborového hnutí,
ky z rescluce :"Všichni odboráři pomohou horníkům tím,
atším čase 4.0Q0 svých nejlepších funkcionářů a členů
lů.Ie čestným úkolem odborového hnutí postarat se o to,
gád se stali dobrými pomocníky horníků v bitvě o zvýše
ny,jež byly už častěji kritisovány,se opět' projevily.Ufunkcionáři nejsou revolučního -smýšlení...úkolem odborevai všem neoprávněným zvýšením platů.Odborové hnutí
~av cd ředitelů továren a odpovědných techniků,aby vyiky jako nástroje ke zvýšení produktivity práce'...Odboet anarchistické a sabotážní akty jednotlivců...Odboro,takové porušení discipliny,jaké se stalo v některých
é reformy".
FCl/vm
ZDÍTE TÍ30R ESS

govič
tész,
I .Zem
preds
Z' UT
K.líoš

ORGANISÁTOR! NEPOKOTOV

Po měnove j reforne trvala pohoto
vost
SNES týždeň.Ministerstvu štát ~
■
— - }— ~^ ~2 • r > *->•
r^d;.Banko, F.Divičan, nej bezpečnosti boly nepřetržíte po
.mori šová,P .Dzuroska, dávané referáty o situácii v priemy- eriancová.Š .Gazík jslových oblastiach.Ostravska NOVÁ SVO
čík ,Z .Chutková,E .Mu- ;BODÁ uveřejnila měna organisátorov
'J- odnoc,3 .Kombr a ,F .
nepokojov.Na šachtě Václav,Žofie a
ůeač ,L'.Ličkó,íT.íieta- Pionýr bol to F.Rezek,Kaplita a Groňmj cr,S.ďagy,A.Nedvěd,}ková.V Bohumínských železárnách M.
Smida, v .SolIár',Y0Sal-1SlunčíkjDobrocký,JoKula a R.Koenig,
ebe-štá,J.Šén,J.Šol - B.Repiskýa Šolc.V žeieziarnach Stát
-cár,dl.Tomášek,I.Valo,;lingrad v Lískovci Hertenberger a Jo.a všichni členovia !sefus.Behom nepokojů zakročovala v
--SS/viz' HD 1 3 / l H / .' Libni,Žižkovš a Košířích závdná milípadli:Š.Baštovanský. cia spoločne s policiou.V Bratislavo
a.
čas d.s.
a Košiciach boly tiež stávky.
Č
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POTVRZUJE SE ZRUŠENÍ PRODEJEN DAREXU.
ZA DOŠLÉ ŠEKY PRO DÁREK VYPLÁCÍ STAT
Sbor pověřenou jmenoval řádnými čle NÍ BANKA HOTOVOST v POMĚRU 1 £stg„za
ny nově zřízené Slovenské akademie věd: 20.10 Kčs.
Dr,J .Bako še ,D .Bia škovic e ,I .Braunera,dr,
BOUŘE V KREMLU /pokrač.se str.2/
L .Dérera,dr.j .Hronce,I .Hrušovského, D .
Ilkoviče,O.Pavlíka,S.Schwartze, J.Vašátka a dr.h.c.P.Votrubu.--83 letý předse předseda Ukrajinské komunistické
da čs.Sokola dr,1.Truhlář se vzdal ze strany Melnikov,a místo něho byl jme
zdravotních důvodů své funkce„Zůstává
nován soudruh Petrovský,jenž byl z
nadále čestným předsedou,úřadujícím
téhož úřadu odstraněn v r.1938 pro
předsedou je J.Abraham a místopředse
buržoasní nacionalismus.Zajímavé by
dou lan Pešek,— Náměstek ministra vnit bylo také vysvětlení náhlého úmrtí
ra G.Spurný řídil porady o zásobování
jednoho z osobních Stalinových stráž
masem a masnými výrobky,jichž se zůčast ců, generál -major a Kosikina v p o l o v y
nili:nám.předsedy vlády Uher,ministryně ně února.Je;také' třeba si připomenout
JankovoovájICrosnař,Krajčír,Nepomucký a že Malenkovův švagr Kruščev se stal
Šmíd,zástupci ÚRO,státních statku a din -Stalinovým nástupcem v úřadě gener,
tribučních podniků,--Věznice na Borech tajemníka KSR/s generálním sekreta
bylavpřejmenována na Ústav nápravných
riátem a s politbyrem je teď úzce
opatření,Plzeň-Bory.--Národní podnik
spojeno i dříve poměrně nezávislé
Aero ve Vysočanech vyrábí spolu s Leto kádrové oddělení :'orgbyro,J/.To vše
vém -trysková letadla KEG 15,--".' Orbisu jsou ovšem jen dohady.Víme jen to,co
vyšlo druhé vydání Dokumentů o prccili měl ýlalenkov a soudruzi na mysli,
dové a protinárodní politice P.G.Masa když neustával varovat před "nepříte
ryka .Redigovali :F.Nečásek. J.pachta a Z, lem zvenčí a zevnitř’'.
vm
Reisová.--Těžba v kladenských dolech za
prve pololetí roku 1953:Nosek 63.lh.MeLIDOVÁ JUSTICE
jedlý 91.2%,Zápotocký 100.Sy ,Gcttvald
95.7%,Rako 102.4ý,Čs „armáda 92 .4 .Zisr- — V Eraze byli souzeni pro špionáž
linger 98 Afo.Průměr :9 5-i.--Novými členy ye nrospěch USA čtyři vedoucí Bapt:y^Slovenské národní rady se stali J.Scan- tú.Beiitel koleje i .Procházka odsc^p
čík a J „Martan,jenž byl ihned zvolen
zen na 12 let}stařešina J.Říčař na
námě stkem před sedy»— Novým čs.myslancsn -8 let ?tajeanik C.Burget na 7 let a
ve Švýcarsku byl jmenován prof.ďr .l.Svo stařešina slovenských baptistů M.Kejbodá.— Cs.charge d'affaires v Zel Avivu šiar na 5 let žaláře.
A .Bartušek byl odvolán dc Prahy,Negaci — lidový soud v Praze odsoudil host .1
řídí J.panec.--Ninistři Nosek a Uher na skálo -Jar.Mašina pro hromaděni zásob
řídili organisování.zvláštních brigád
a úspor na 4 léta žaláře.
na plení lnu.--V Praze wchází novv mě --Lidový soud v-Chrudimi odsoudil 1.
síčník,který se j m é n u "0e s m Čme"_eis:- Susi-u na 3 roky' žaláře pro zatajeni
Redakci má dr .Par .Nurž .— N trestními
stíhání okresní prokurzmare v hostu by --lidový soud v Pardubicích odsoudil
li oznámeni J.holísek a N.hikcdém pro ne 5 let žaláře zaměstnance firmy les
zameškání šesti směn. — T komárenských
la .recinu pro zcizeni národního naloděnicích byla odevzdána Sovětskému,
svazu loď GRLEXA a loď
,— Vojen — Pře ukrývání zásob byla zatčena na
ská chemická výroba a výzkumný ůsvav
šHadně arogistka B.Oškrdálová.Jelíri
jsou umístěny v Zemijanských Kostclaspolirtitmíky byli hostinský Pospíšil
noch.Pobočnj1- závod je v hořákách.— V
z Kjrocenlav a Stárek z Dubí,
Michálkovicích na Ostravsku se konalo
--_a tarasitv pro hromadění zásob
přelíčení s pěti mladými horníky, z dolu li veřejně označeni :P, Vacek z Dolní;
Petr Cingr,kteří zanedbali 291 směn, G rřezinkv a •_,Halena z Drážko vlec .
ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

BLA3 D0M8VA
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Hudba,divadlo ,poesie-^W E L L I N G T O N ,

N E W

Z
Z; S
E A L
L AA NN D-D

U v á ž í m e - l i , že t e p r v e asi před sto
žíroval 'Russell-Raid,který ra, .hojné
l e t y s e z d e usadil p r v n í bílý člověk, zkušenosti z Anglie a působí ve Wel-a b y b o j o v a l s d o m o r o d c i a p ř í r o d o u , n e : lingtonu jako divadelní kritik. m ů ž e m e ^ s e divit,že jen nedávno se ta
Dalším zajímavým uměleckým zj'evemto z e m š j t a k v z d á l e n á o d všech, kultur-:
je
Maria"Dronko,říšská
Němka,která se
n i c h v l i v ů , začala zvedat.

tu usadila před deseti lety.Působí ja
Přiznávají lóyálně,že k to- ko' režisérka a dramatická instruktor71 lit?~e-P'?ao~li přistěhovalci.A takí ka.Má velmi dobré umělecké jméno a
— -ec ílfilington svůj národní or spoustu žáků.Před časem režírovala El
cn_•s;r .íuranecvaný vládou, jehož umě- liotovu COCTAIL PARTY s velkým úspě
:a kazaou sezenou
chem.
...
.sty Pořádá s hos-

Předtím skupina Repertory Theatre
a monaji se ro1
uvedla
americkou hru Elmera Rice ERONT
ecrích dílech.Vi®
PAGE,kde
skoro-pořád mluví nejméně dvě
eity College má svůj hu- j
osoby
najednou.Člověk
cítil,že by byl
-■úle existuje College Mu-i
každý
z
nás
potřeboval
jeden dodateč
bi;
které právě pořádala tři 1.
ný
pár
uší.
pro
ten
večer
.Ale byl to
ha,Beethovena a Bartoka. |
dobře udělaný i?fun,?,který skončil prá
-a příležitostí je tu po-! vě včas,než. si .někdo uvědomil,že už
---- pres -reca měsíci tu |by toho mohlo ,být dost.
uke spears Ueuorial Socie-i
Wellington Repertory Theatre Pro
-rěu, jiř náte příležitost.'
duction
zahrála;hru s francouzským
i~h vystoupení v Aůstra- !
nádechem
TRAVELLER"s JOY/autor Arthur
oř.jezdu tu bylo smutno., j
Macrae/.Hlavní
představitelka,Lynda
-_se stala další histo- ]
Hastings,si
zcela
přisvojila lehký
ní událostrutvořila se
francouzský
charm
a tvořila se svým
profesionální divadelní
anglicky'
gentlemanským
partnerem roz
ú_si říká prostě New Zea-I
tomilý
pár.
._ahajovalí hrou J.Dow - i
ttooa YOGNG ZlIZABETH/bě-í
Na letošním večeru novozélandských
ti_její filmová verse pod ibásníků,kteří si sami četli svá ‘díla,
— ---CC
f * h *t o O""
jsme si porovnali,v čem se dostali od
" s m í večer,Druhá jejich loňského roku dále.Chováním zůstali
tra je komedie BANDU DIQK. stejní jako lonirpřirození,četli pros
’levém Zealanau.Finanč-!tě, jako by poesie byla docela všední
r~-jí 2 členských přispěv záležitostí.Každý z nich přišel ve
ků,.
svých všedních šatech s nacpanými kap
sami,lulku položil na stůl,přečetl,
vu několik ochotnických
co
chtěl?a šel s podia.Velmi se od
Qivalelmí
skupin-.Unity Theatre hránich^lišila
už zmíněná Maria Dronkor
lo TEE WS
"Upsal ji v roce
která
básně
dramatisovala.Čtení poe
1612 John
per,neprávem, zapomína
ný současník li! iana Shakespeara.AČ- sie bylo protkáno privátními inter
keli je jene rnna plné vražd a nási-j mezzy básníků,když se střídali v ná
eesie,tlumočená krásným] stupu nebo jeden-uváděl druhého,Za
áaz? yyj--- -2--a,jasná řeč jen plynu- stoupeni byli:James Baxter,Anton Vogt,
la , ns ^?n zlejších amatérů'.Scéna i A.R'cD.Fairburn,D.Glover a Louis J o h n 
son,, ■
_ „
kostvny
- - ; n p dokonalé.Hru re
“ U J

j

-L
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;TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V SIDNEY ZVE '
srdečně.všechny krajany na II,taneční
Sídlo Rady s příslušnou činností, zátavu,kterou Lude pořádat v soLotu
zůstává nadále ve WashingtónějD.C., 1.srpna 1953 v 8 hod.večer v Maccabekde sídlí' také všichni vedoucí funk an Hall,Darlinghurst Rd.,Kings Cross.
-t:E.V. ,Sydmy
cionáři. ..výkonný vyhoř Rady i v mi
nulém roce soustředil se na svůj při ASI PŘED 14.DNY .SE ZDE'ZAČALI SCHÍZET
měrní úkol,jak ho definují stanovy, 'Lidé dohré vůle'*.Toto shromáždění na
t.j.na protikomunistický hoj a'na o- šich lidí dobré vůle nemá být žádným
bnovu cs.státní samostatnosti.../Ze spolkem ani or^anisací a také. nemá mít
zprávy výkonného výbpru PS 5/.
žádné funkcionáře. Účelem je scházet
Skutečný počet Čs.politických e- se aspoň jednou za měsíc a zabývat se
xulantů-přesněji osob,odešedších z t otázkami politickými,kulturními; a zá
ČSR po komunistickém puči v únoru 48-bavními.Na dosavadních dvou shromáždě
není znám.Statistiky .IRO zachytily keních bylo vždy asi 30 lidí.-A.W,,Perth
lem 55.000 těchto exulantů...Podle
;ČESKO SLOVENSKÉ ^NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE V ] #
stavu ke dni 15.března 1953 bylo v Zéborii svolává členskou schůzi na pátek
padním Němécku/včetne Berlína/v evi I7..července v 8 hod.večer do Berkeley
denci Sdružení čs.politických uprch iHall, 11 Princes StSt.Kilda.-Po vyří
líků v Německu celkem 2.389 čs.exu - cení
spolkových záležitostí budou ^
lantů. .'.V -americké zóně žilo z tohotc^předneseny výňatky z časové literatu-^P
počtu 1,120,z čehož ve Válce 545, v' řy.
Výbor oKSV
Berlíně 218,ve francouzské zóně 224,
v anglické zóně 282..,.Podle stavu k 3.K. SLAVÍA MELBOURNE koná dnev22.Čer
31.březnu j'e v Rakousky, v naší evidervence 1953 v 8 hod.večer mimořádnou
ci celkem 1.1691 uprchlíků.Mimo jméno valnou hromadu v restauraci Katharina,
/'naproti Luna parku/, St,Kilda. M.R.
váné členy Sdružení je 189 Čechů £
105 Slováků...V jižní'Itálii bylo jic!hÚSTnlDÍ GS.DEMOKRATICKÝCH ORGANISACÍ
podle stavu koncem', r .1952 celkem 12^'*v .Austrálii a na N.Z.. zaslalo 9.7.53
Y fTerstu bylo v téže době 204 uprch připiš americkému ministru zahraničí
líků...Ve francii bylo v evidenci so’ John Poster DullesoVi,ve kterém vyciální péče celkem.2.160 dospělých a ! jádru je dik za jeho nekompromisní stA
133 dětí...koncem roku 1952 milo v Hc| novisko k otázkám,týkájícím se zemí ^
landsku celkem 664' Čechoslováků,z če‘ za Železnou oponou. -Text dopisu uvehož' bylo nových čs.exulantů/pc puči/ řejr.ta -v příštím čísle
2 2 8 ,../zpráva sociálního odboru RSČ/.
RSČ ZASEDALA V NEW YORKU/Pokr./

D
x - ,
Bie-ly don, Washington,22. jiína 1953
Radě slobodneho Česko slovenská
*
’
2051 P.ark R oad.ří.W. ,Washington,D ,€ .
=
Pánovia,obdržal son Táš list zo dna 25.mája.
#
j=
Ako Ty,i ;a sa sešin na deň.ksd národy strsdnej a východněj Európy
získajú plni slobodu na základe prinerane převedených volieb před zrak- =
ni celého svět a. lete :':-,ake dceře vise e.vrúcne že lanie priatelov sloho- =
dy všade; je a z; =záva i naci;; ezályn ci.len,aby sa mierovými prostned- =
káni vytvořily pednienky ,za kterých by sa také volby, mohly previesi.
Znakcn slabosti každého vodou e ,zí~ inieza^podvoliž sa slohodnému
=
rozhodnutiu Indu.Ty v slotsoctnou svete p-re sviedčaae sa o takto preýávenej =
slabosti u vodce v Vaše; krajiny.leh snrach před volcu íudu je mora dlon =
= ducha odporu vc-či tyranii,ktorá vládne v podmaněných krajinách. i popři
vse ornému ^.oiliu -L ...ch ras
ýpr p: - :-2 váš Dwight D.Eisenhower ,':,r
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Původní reportáž Hlasu domova

LOMOVA

Podle vyprávění F.Š.

loken šoni, Zprasenost bývá většinou
velkoměsta,jež se mísily s vůní připá
:
"'dL a taková je i no je z Hatches
lených. karbanátků a pálených slečen.
..č:Zra.Dokui člověk: nemusí,nikdy neví, Nad tím vším se vznášel démon alkoho
cc všeum: vydrží a snese.Je o tom sta lu a povědomé mlaskání plátýnka.
ré přísloví c nouzi a Daliboru.Ale oJunáci z Hatches Creeku se měli k
pravdové Štěstí udělá tam nahoře jenom
světu.Vždycky'
.'byl kolem roj pohotových
+ n.kdo
oro divočinu narozen,To nemládenců,ochotných
zasednout k cizí
iL nr: : případ,Dá vin,že kolem Alice
lahvi
ohnivé
vody,vždycky
byly kolem
Springe je m o n o nevyužitých příležislečny,jejichž
úsměv
se
odhadoval
na
t ceo i .koelých iy es jiný chytil oběma ideset funtů brutto,vždycky se už už
rukama,Pr: m e ale by to nic nebylo.z zdálo,že se.karta obrací.Aš syn na
3yl ;'een a zůstanu jenom obyčejný a
jednou začal pokřikovat,že se mu ztra
sořízlivr obmaoel ne sta.Dobrodružství tily peníze.Poněvadž se je přes obě
tavé vyšetřování nepodařilo objevit,
byla povolána policie,jež se dostavi
la /jak zlí jazykové tvrdí/ za dva
A:venrn bvli srravedliví k pustině dny. Poněvadž ale' v těchto dvou dnech
i v e m n e v z, grips au z jsme si jeste
ani kartičky ani slečny nezahálely,
neměla, policie příčinu vyšetřovat dru
Dr přijeli z Hatches Creeku do Mel hý případ.Generál byl oholen celkem
bourne- řve měněni.hladoví civilisace poctivě.
a kultury.Ježncem z nich se říkalo ^e'Pokud se týká otázky spoření dvou
prospektorů z Hatches Creeku,ušetřili
teuhénn r n a n e b y l ro jeho syn/Byla
ši aspoň další trpké zkušenosti,netot
to boková nerozlučná dvojice,jaké jen první kurs si odbyli rychle a bez bo
cizina a r:úlky dávají dohromady.Kaž lesti. Sebrali mezi sebou přesně jízd
dému z ni:_ re vzdouvaly kapsy čtyřmi né do Adelaidy.Nahoru do Creeku se
stovkami řunrn.
pak.už nějak dostanou.Ale civilisace,
kultura,levné
domácí obědy? No sir,
Her re r r o m n rozhlédli, po velkoměs
never,
never.
Konec
tě,stál: k= di-no z nich rozhlédnutí...
přes padarát ohnul. Protože uznali, že
by to - -> ~f dál nešlo,usnesli se dvoj
V příštím čísle začíná
hlasně, ňe o i reiioa se začne šetřit. Po
nová původní reportáž
takovém, předsevzetí ale každému vytráví,a prořeže se rozhodli šetřit,rozje
Hlasu domova
li se o an,kde se svůdně nabízelý"kursy
C E S T A
K
M O C I
levného svravování .Když vstoupili na
ono pohostinné místo,ovanuly je stíny
i*

•
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BRUSHLESS SHAVE
QOOOOOCOOOCOOOO

'The difficulty of buying the most
Zatím.oo dokončujete v HD vaši re
portáž ,l-iatoiieš Creek je v agónii.Cena basic consumer goods in Czechoslova
kia is illustrated once again in this
wolframu náhle katastrofálně klesla.
Mnoho horníků přestalo pracovat okam refugee's story of an attempt to find
žitě, jiní ještě setrvali^v ptáci,jen
a shaving brush! .;
aby -dskončil i stanovený úkol,a zůstá
"In'my search for a shaving brush,
vají jen ti nejvytrvalejší.Ta největ
I
went
from shop to shop and every
ší společnost PIONEER byla první,kte
where
received
a ^negative answer.One
rá zastavila stroje a propustila osa
shopkeeper
took
pity on me and told
zenstvo .
me
to
buy
some
hog
bristles from a
Hatches Creek postihl osud mnohých
private
farmer
and
to take the brist
hornických měst.Wolfram sice ještě
les
to
a
certain
pensioner
who supple*trochu platí,ale poklesne-li ještě oe
ments
his
pension
by
making
shavings
na,bUde definitivní konec.Není to po
brushes
on
the
sly„His
brushes
were™
prvé .stalo s'e to už před druhou svě
not
very
good,but
better
than
nothing,
tovou válkou.Svědčí o tom hroby,roz
as the next delivery of factory-made
troušené mezi travou a kamením, a obrushes
could not be expected before
puštěné šachty...Z našich původních
August
1953,Another
told me t o ^
sedmi'Čechoslováků tu jsme už jen dva. get hold of three or clerk
four
old shaving
Důvod,proč tu ještě jsme,je prostý :
brushes and have them made into new
můj soudruh je Optimista,a já sleduji one in a shop which caters to such
ještě jiné cíle.I když je smutné dí ; customers„Finally I wrote a letter to
vat se na známá,dnes už opuštěná.mís
;the editor of the local Bratislava pa
ta,není čas na sentimentalitu...
per and was advised to buy,for the ti
Malý a praktický námět:střední Au me being,a small shoe brush which in
strálie němá skoro vůbec čerstvou ze an emergency could be used as a; sha
leninu, vajíčka, mléko .To' všechno se do ving brush.So I lathered my face with
váží z jihu přes pouště.Trochu podni- a shoe trush.lt was painful,but better
than going around with a beard,"
kavosti,práce a peněz,a živobytí je
zajištěno.Nutno sř ale pospíšit,než
::"'fnen (Jebhard,the secretary of the
nás předejdou jiní «leden Mačíar v Mur
ray Dawns už docílil hodně v zelinář National Committee„ruled the mining
community of Drinov,he quarrelled with
ství. Jen Alice Springs'uživí 2-3 za
the local barber. Prusa„who finally w£
hradníky ,dále ovocnáře.pomerančům a
driven away to Chomutov where he bei
citronům se tu daří výborně,! vinným
hroznům,představte si,že byste odsud
came a leading member of the barber's
dodávali na jih nádherné hrozny o ce cooperative«Bitterly.he vowed that as
lý měsíc dříve,než je sezóna.
long as he couldPhe would prevent any
barber
from working in Drinov.Two
A co takhle slepičí farmu a dodá
years
have
gone by and the faces of
vat těm v centru 5,home made eggsn?
the
miners
in Drinov are hidden behind
A nějakou krávu k tomu?Yody je v Ali
straggling
beards.as
the nearest bar
ce Springs dost úž v hloubce 3m,po
ber
is
over
two
miles
away „Almost 4,
zemky se neplatí,ale. stát jje dá ve
i
000
citizens
are
forced
to make pilformě nájmu.Ovšem,citronovníky ů oran!
grimage
no
barbershops
in
Ervenice c:
žovníky potřebují 5 let k růstu.Ale oChomutov.They
fervently
hope
that s c .
pakuji:tak docela svprázdnou sem ne jl higher authority will take pity o n
jezděte,abyste aspoň měli čas se roz
hlédnout dřív.než budete nuceni vzít- them and allow a barber to set'
Drinov*.
g a p PRACE/Prague
nějakou práci!
B.H,
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A Suggestion For Those Who Worry
A B O IT T ■ -THE'

P' O' S' S I B L E .'T R "J C É

IE

X 0 R E A

(This is the facsimile reprint of a page from THE MACHINIST, official
organ of the International Association of Machinists. -IAM- an Ameri
can trade union affiliat-ed from the American Federation of Labor).
By courtesy' of the United States Information Service.
If the world ever needed proox ol i
;capture of" South Ko-rea- Tout as a re-he peaceful intentions of the Unit !
;suit of their Korean adventure, re
ed States, events of the past two
armament' of the United States and
'the entire Western World has been
weeks have provided it.
__ few gestures from the Kremlin
stimulated.
an! most Americans are ready to beSmall wonder that, the Kremlin may
■fare that pesos is on the way. Con- now have decided to disengage,to stop
m e s s r e r start talking about cutting the. s.hooting. Hence this latest "
?he defence budget, union officers peace".offensive.
This Communist operation began
start worrying about lay-offs in dewith the. announcement of Stalin's
fence n.:ovaries . And, in Wall
~~reea. =a:posedly ir.hacited only by death. Whether it was a plan all
v-amoitzsrsi stock prices start drop- prepared to be kicked off or whether
the announcement of Stalin's illness
~~Irere"s art an .-merican, unionman and death was part of the planned
program to impress the world, we
or stockbroker. who believes that
cannot be sure.
->e —- 1 r s i States Government will
We can examine' carefully what is
c — j_■-H_ -i: shooting war in Korea
happening. We have the invitation
for *a~=ontie iav if tie Sc m u n i sts
to exchange sick and wounded prison
ers, previously held in violation of
If the rulers :f the Kremlin.do
international
lav;. We have the re
dearie toot it is to their advantage
turn
of
a
Smallgroup of French ci
to n i l off tneir adventure in Korea
vilians
illegally
held since the Com
■
m urjhey also ieciie for the mommunists
began
their
Korean offensive.
er_- - aimed aggression elsewhere
We
have
an
offer
to
renew truce talks.
ir ' * i s ;,rli will not be to their
We have a much-publicised party in
a d v e n t are - ices that mean peace?
The b&rd fact is taat a truce in Lloscow for visiting American news
■ r-= i= not z 2 ins' to bring peace to papermen (attended by four carefully
-ha w;rli.
lur world is locked in a selected Russians). We have a Russ
ba =i'- -trutrle t r determine whether ian offer to discuss ways to stop
iiaals'sn- principles that have Russian pilots from shooting down
m i d - d Is stern peoples for the past British planes flying the air corri
ppr"’---;-: =
-- be replaced by a
dor to Berlin. Do these events prove
system ruled solely by force and fear, any change of,heart in the Kremlin?
rji^g 1 ■- in Korea is only a small
Will a disenegagement and truce
tart of toot struggle. It was a war in-Korea indicate that the men in
tbaT V--S21 iiEer Communist troops,
the Kremlin.are going to order the
re-writing of Russian textbooks, that
traired_an Siberia and armed with
Russia:' equipment, marched into Sadh they are going to stop teaching Russ
Korea. ~ Ion almost three years later ian children that Communists are go
the Communist armies are back where ing to rule the world?
they started. Hot only have they
In our opinion, the struggle b e t 
failed'to aoaieve their objective - ween Communism (Cont'd.'r ag

-

12-

HLAS
SOMEONE IS THINKING OP YOU
Patience Strong
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> IrTTTTTrTTTTTTTrTrrTrTTrTT
‘WITNESS ILYA EHRENBURG

Some curiously candid admiss
Though, you are miles from the home that ' ions about life in Communist CSR
you love- •appear in DEVYATA (The Nineth
A strange soil "beneath you,
.WAVE), the latest novel by Ilya
A strange sky above I Eh.renburg, PRAVDA correspondent»
Morning and evening and. all He day through- ! •winner of the Stalin Peace Prize,
Someone is thinking of you.
.! and one of the most favoured of
In danger and darkness,peril and pain, j' the Communist Party's literary
elite. In this novel (which as
In moments of danger, when life seems
a
whole, .scrupulously treads the
in vain- |;
.Party
line), a dispossessed ownForget' not these things that are lovely|j
.
er
of
a
Prague cafe declares:
and true- j;
Someone is thinking of you.
jj
"The Communists say that th|fe
Someone remembers,'and someone cares.
> have made the people happy. B utt
. look at the cafe which used to
Your name is whispered in somebody's
In the old days there
prayers. j; be mine.
was not an empty table from morKeep the bright hope of the future in
view-1, :ning till night. People sat f^|
'hours sipping coffee with whipped
Someone is thinking of you.
; cream. At the entrance there
were newspapers, ten or twenty
THE POSSIBLE TRUCE IN KOREA ,n , . _ , i of then, of every political per
suasion. I even used to suband the free world will continue.
.scribe to RUDE PRAVO (Communist
Whether or not it develops into a
j daily, formerly illegal)....
world-wide shooting war, an atomic war,
Now my cafe has been requisidepends entirely on the Kremlin. Mean
•tioned*- I ask you to drop in
time, let's keep our defences strong an
and see what it is like. Th.e
our powder dry. We are winning this
papers are gone and only the
jk
struggle but it's far from over.
wooden holders are left. What
matters is not. that I am bank'rapt, but that I no longer enjoy
TROUBIED AIR IN CZECHOSLOVAKIA
!going to my cafe."
Eor the first time in many years the
Another character, a French|J
polish and Czechoslovak Ambassadors in
! journalist,who becomes.converted
Moscow, instructed by their Governments, ito the Stalin "Peace Movement",
have asked Soviet leaders to reconsider ;ventures the remark that in the
the Soviet policy in Eastern Germany.
!shop windows of Prague "there
Both Governments fear that Soviet-ordered[are more portraits of Stalin
statements admitting ideological and ad ;t h m goods. "
RI0
ministrative mistakes will be understood
by workers in Poland and GSE as a weafcmsB
THE OLD MAN AND THE REPS
and will bring increased tension. Ibis
EXPRESS WIECCZORNY (Warsaw)
at a time when the Communist regimes in
listed current bestsellers in the
both countries are undergoing severe
tests - in Czechoslovakia after the mone US as follows: No.1 - Hemingwax's
tary reform, and in Poland after a demandÍTH5 01D MAN AND THE SEA, aboux
an old man in progressive stages
for increased output on a much higher
of degeneration. - Next W. Cham
scale than in Eastern Germany.
ber fs WITNESS.
RIG

_____
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Dor Opposition To Monetary Reform
L S I

I ANT

T R A D R •■~TJ I L O I I
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The presidium of the csl.Trade Unions met in Prague at/, a specially
convoked assembly attended by the former Chairman of the TU movement,
now President Zápotocký. An official report said: 'The presidium stu
died and qualified the attitude of the To movement towards the decision
of the Government a n d .of the Party on-the monetary reform and the abandonenem of the rationing system.'
The purge and punishment of those
functionaries who criticised the monetary reform and even encouraged
workers to oppose it was decreed -in a new form: they will be sent to
munes t: distinguish themselves in the battle for coal, which is the
nest serious bottleneck in Czech economy. The resolution reads:
rale Unions will help the jmust be supported by increased output
senutng in tne shortest
,and productivity of labour. Those
tele, to me Ip output in the neglecting the principle of socialist
. n _ 1 , — S %— u U o O u Q S
DBSÍ j
reward will be made responsible for
tries and members of their the breach of state discipline."
- "State and labour discipline must
tons. It is the honorary
Its violation.by
11 Irate Unions to see to be strengthened.
economic organs, managers, plant coun
nese members if brigades
:t assistants to miners iri cils and Trade Union organs was mani
tie for increased output." fested. The TU organisation is bound
.to fight against the remnants of capi
resolution further states! talist thinking and to take firm steps
ter” reform was a test Of
nttonarj abilities and the against those who damage discipline,
of tne trade Unions,and of. cause absenteeism and fluctuation,
tacts with the masses, it”’ and against all who do not fulfill
the Government's decisions. Firm pun
king sorutiny into their
p. In tne execution of the. ishment must■be.demanded for those d
sakmesses and shortcomings damaging national economy, wasting
n tr the work of the TU." material or stealing communal proper
::rungs rnich had already ty ." "In stone coal production, the
rai tunes critici sed,-again
Titus. it was shown- that plan was not fulfilled, especially in
ttnnartes nave no revolut- 'the -Ostrava-Karvinna region. This has
caused difficulties to the entire eco
'loon. Ihey were unable
nomy.
It puts the whole Trade Union
t the
n er and strength
organisation to shame".
and to act swiftly and
•Referring to recent riots and
ally against the remnants
ensue, which attempted to strikes in csl.industrial centres,the
Communist dominated TU organisation
ns monetary reform for
• - g - p -J
f!
has only this to say:
"Organisations
the task of the TU organ- must not' tolerate any irresponsible
mo st energetically to op- anarchist and sabotage actions by in
dividuals .... fob those who damage
Unfcunded increases in
men must persistently ask working discipline and incite others
ry" managements and the re- to sabotage and strikes,are damaging
technicians to use wages the-working class and become allies
to increase the producti- of -reactionary forces. The TU conden
abour. All wage Increases)all such" actions"--DC I
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S.K.SIAVIA MELBOURNE

zvítězila 4.7.v mistrovském zápase
— '
VÍTĚZEM LETOŠNÍHO WIMBLEDONU SE STÁL nad Nunawading 2:1 a .hrála 11,7.nerez
Američan Vic Seiecas, jenž ve finále po hodně s Victorian Police 2:2.Slavia
razil nenasazeného Dána Nielsena 9:7, je na druhém'místě tahúlky jen s hor
6 :3,6:4. Nielsen předtím vyřadil Drob ším brankovým poměrem.za Hellenic.
ného ,Rosewalla a Hulloye. Drobný ztra- .
MEZINÁRODNÍM TURNAJI V KOPANÉ dosta
til letos patrně poslední příležitost V
lo se GSR do semifinále vítězstvím nad
k získání této největší tennisové tro Holandskem 5:0/2:0/.Branky:Gottesmann
feje světa, porazil sice v prvnich dvou'3, Knob a Lachmann.Zápas se hrál 5.7.
kolech. Francouze Destremeaua a America-,v Melbourne.
PZ
na Bartzena,ale třetí kole nu přineslo
jen Pyrrhovo vítězství: v tennisovém
KLUB PŘÁTEL ČESKÉ KULTURY V SYDNEY
marathonu zvítězil nad dalším America- :
nem Budge Pattym 8:6,16-fl8,3:6,8:6 a
!
uvádí v neděli 19.7.53 o 4. hod. odpcíifc
12 :10, Drobný odvrátil v tomto zápase divadelní hru Viléma Werneraí7PRÁV0 n k
šest matchballů a skončil vysílen v
HŘÍCH'1 v Maccabean Halí, 144 Darlingkřečích a s natrženým svalem.Po tomto hurst Rd.}Kings Gross.v režii Vlasty
utkání vzdal všechny čtyřhry,Ve dvou- Vlažné,pom. Er.Hoberlant.- předprodej
hře pak porazil ještě Australana Hart- .
Amer»Fur Co..80 Market Sflk
viga 6:5,7:5', 7:5 a Švéda Davidsona 7:5, vstupenek:
Sydney-City,tel.Má B184, nebo KPČK,
6 :4,6:1,ale v semifinále podlehl první116 Darlinghurst Rd.,Kings Gross.- —
mu většímu náporu 22 letého Nielsena !.V neděli B 6 .7.předvede tamtéž celoveč.
i ^6,3:6,2:6.- Dámskou dvouhru vyhrála francouzský hudební film”Symphony Fan
už podruhé Američanka Maureen Connolly^,tastique” .Začátek ve 4 hod.odpoledne.
pánskou čtyřhru v celoaustralském finá
le Rosewáll a Hoad.
ŠKOLA CHLKLKTERISTICKÉHC^KLASIGKEHC
7-Vl.KOLD MISTROVSTVÍ V ČS.KOPANÍ:
TAKCE A RYTMIKY prof .konservatoře
ÓDA PRAHA-Spartak 4 :-l,Tatran-Liberec
p í .Panovi chové-Ambrožiewicz ové
5 :0,Gottwaldov-Kladno 2:5,.
/která měla dříve taneční školu v La
— STAV PŘEBORU REPUBLIKY:Křídla vlasti, ningrade,Varšavě a od- r.1934 v Brně /5
2 . ÚDA Praha,3.Dynamo Praha,4,Rudá hvěz
p ř i j í m á
ž a č k y
da, 5.Slovan Bratislava,6 .Spartak Sokopokročilé/přípr,na veř.vystoupení v
lovo, 7.Slávoj Liberec,8.Tatran Prešov,:říjnu t.r./ i začátečnice.
9. Baník Kladno, 10.Slavia Bratislava, 11 ji
Tankista, 12.Lokomotiva Košice, 13.Ba-! Přihlášky v sekretariátu Royal Melt*
ne Conservatorium,Albert St,}E.Melbj
nik Ostrava,14.Jiskra Gottwaldov.
--/vedle katedrály sv.patricka/
— STAV CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE: Skupina A: j
1'.Spartak Stalingrad ,2 .Jiskra Sejntirr,
3. Tatran Teplice,4.SpartakyHradec Kr.,
O P R A W VŠECH DRUHU HODIN
5.PDA Plzeň,5 .Spartak Plzeň,7.Dynamo
spolehlivě provede
O.Budějcvice,8.Jiskra Liberec,9 .Tatran
bývalý pražský hodinář
Havlíčkův Brod,10.Dynamo K.Vary,11.Spař
s dvouletou praxi ve Švýcarech
tak K.Hora,12.Rudá hvězda Praha.
SKUPINA. B: Jiskra Ž ilina, 2.Rudá hvězda
BOHUMIL
S C H M I D T
Brno,3 .Baník Vítkovice ,4.ODA Trenčin,
7 Hardware St.,Melbourne-City
5.Spartak Trnava,6.Jiskra Opatová,7.
Spartak Kr.Pole,8.Spartak Gottwaldov,
/ulička z Bourke St,,mezi Elizabeth
9 .Tatran Vranov,lo .Banik Handlová, 11 .
St. & Queen St./
Tatran Glomouc, 12.Spartak Košice.
Telefon MU 1045
— J.MALEČEK JE TEN.TRENÉREM V Darmstdtu
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DEPUTY COMMISSIONER OF Ta
xation nás žádá ,abychom upozornili čtenáře na povin
_-_:án nožnosň umiesthiň niekolko našich, sluš---eu mládencov u stavebné3 firmy z Port Augusta, nost ,zaslat daňová přiznání
ntorá má od nás zadaná stavbu železničných beto- /většinou "Return Form S;i/
1’ovýcla iádstov na novo3 linka Stirling Nth.-height do konce, července t.r. d aÓreek.Tato firma potřebuje jeden kompletí!Concre- ňověrnu úřadu v hlavním měs
~jQ sang?: aj s formánom.Potřebuje iudí,ktori májá tě příslušného státu.-For
aspoň nějaké skuseňosti s betonovými miešackamiy muláře obdržíte'zdarma na
Norman musi mat skuseňosti s betonom a ovlúdůň-- každém pošt.úřadě.Bližší
aspoň pracovnu-angličtinu.K němu bude třeba ešte informace o přiznání si vy
asi 8 pracovitých. chlapcov.Plat je slušný,ubyto- žádejte u svých čs.organi
-.ratio v dobře'vybavených stanoch,strava na^mieste zací .
Slcvcm je to dobré"pre ludí covsi chcu niečo zo~
■ LISTÁRNA
§pcritfc-vec je sárna,-Nech sa íudia obratia o in"trmacie do redakcie HD.
E .S.,Pt.Augusta
K.J.,St.Marys:K dop.se vrať,
-—pe Tán určitá jasné,že Váš časopis neni čten
— M-.J. ,Br istane :Dik, uvěř.dle
jer. uprchlíky.Ten kdo básně čte a snaží se "jim rejvol. mí sta.--K.F. ,Mt.Isa :Násj.
zuunět.zen ši v ^ukázkách najde,co asi měl Seifert uvěř,příště.předpl.do 5.21 í
|
na mysli.1 smátní to snad ani nečtou.I noviny v Ivyrovn.při otjedn.— F.H.,N.
umalním. dobách se neomezují na to,ukázat čtená AdelJa k m i l e dojde zpráva,í
mi m - fakt a. ale ".předkládají mu k přemýšleni sou- sdělíme zvláště.-Zb.pr. HD i
vislcsz_s_jinými směry a fakty.V případě Vašeho
článku č,Lc -- HD,p.r./ za dané situace je to
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE HD BUDE
'-šal-: '1 : 1 tak delikátní,že se nedá postavit do taj opět kulturní příloha
kcvé relczy...Zení jistě pochyby o tom, že Sel
C ESTA
ilert joemá. soč dobré jméno u ny ne j šich vládců, a
m::m.mma se,že by
s této strany opony nemělo Upozorňujeme,že je HD k dos
na z: prstem ukažcvaz =
J.Z .,Melbourne tání nyní také v Sydney u fy.
-pOc říkáme mé Zeny i? lam to jé.-veselé. U Baňu v S.& A.Slavík,Cent.Delicacies,
Linniru aaji každou noc dva běloši hlídku,ale přesi BOS Hay St.,Haymarket, NSW,'
:n -asi mrač rvar.l Mřete si tedy představit, jak;
RESTAURACE BOHEMIA
vo tam vynarná. 4šichni ovšem chodí.spat s revolve
MQ2 Russel St.,Melbourne
rem.
3....Zlizabethville,Belg. Congo
Telefon EB 2614
ZZt z~
mrzny je demagogem či nekompromisním kři[01 2 0 .7.pod novým vedením
-ákem proti
iu..z. je nakonec věcí osobního nái
Boii. K . a l i n y
moru.- zezisň^ 12 — I 33 však vyvstává námět .pro. 01ě ay
Večeře
aás závažnější,bohužel smutný.Proč je mezi kraja-i ?.o celý den dr šoková
.r-y .mzj-ik .;e:n :z1 i--n;.,kz :-rí'nekr it i sují ,ale výhroa gulášová -polévka
z u j í i c m r u a slovy tolik podobnými" citátům ‘z ''
SÍÁ'rijskémc beje' ,
.. Z .Š. ,Hobart
: Přijďte1 a přesvědčte se
DOPISY ČTENÁŘI?' - LETTERS TO THE EDITOR

Dovoluj en® si Vám oznámit ,že jsme, právě obdrželi zásilku českých kuchařsjcyoh -knih. Vaříme zdravě ,chutně' a ‘'hospodárně"/"obsáheíii i úpravou téměř
' °"Ůa / 6 3 3 carerercvou kuchařkou/,které’ Vám můžeme dodat obratem pošty
za_yý— yce-ně poštovného.-Z nových knih jsme obdrželi:B„Lockhart-Ús.tup
£ ^pr?r-k_r2-,~ •-ockhart -Jan .Masaryk 13/ -, Bas š-C irkus Humberto 39/-,A.-Jiras^k-Soaré .pověsti České 35/-,K.Capek-Anglické listy 15/-,Hovory s TGM
j^radu jiných.— Objednávky., a dotazy prosíme pouze poštou,
Melbournesk#m zákazníkům' rádi přineseme knihy nezávazně na ukázku.
Gs.knihkupectví v Melbourne, The I N L I B R T J M
BOOKSELLERS,
1017 Dandenohg Rd., East Malvern, Vic.

HLAS DOMOVA
-ČETKICTVÍ -KORESPONDENCE -PŘEKLADY
d a ň o v á
p ř i z n á n í

B E R K A
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TOMAN

Box 449 C, G.P.O.,Melbourne, Vic.
Telefon/večer/:
MJ 70 79 /Berka/---- JW 1835/Toman/
■Prodáváme a zavádíme nejdokon.účetní
.systém DEFINITE« Předvedení zdarma.

Hw it merioké

montgomerM T

/nepromokavé s vložkou/
zhotovuje dle mirjr
l O S Z Z N E C H Y Á -T A L
i
pražsko-vídeňský krejčí
-58 Bridge Rd«,RICHMOND,Melbourne
Telefon IB 3841
-novo jší americké a kont in, styly
Výborná kontinentální jídla
nové čs. restauraci v Melbourne

SÁZ AVA
Inkerman St., ST.KILDA, Vic.
Telefon: LA 8794
Otevřeno po celý týden

ČESKÉ KNIHY
ronány-beletrie-hudebninyunělecké knihy - slovníkyuěebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G-.-English & Foreign Bookshop
S3 Nartin Place,Sydney,NSW
nebo
jA.LI.P. ,Lane off Edward Street,
Brisbane, '^LD
Vyžádejte si náš seznán knih
Použijte naší Lay-By služby

z l o b í

13 •7 ■_rOt

vi s

ŠTITT?

Potřebujete brýle I
Navštivte s ■'důvěrou krajanský
o p t i c k y
z -a v o d
!í 0 P T 0
/
430 Bourke S t »,Melbourne-City
Telefon MU 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13
Mluvíme česky i slovenský
Nezapomeňte, že náš
L O V E C K Ý
H U B E R T U S
má elegantní evropskou fasonu
a je zhotoven z Ia. anglické látky
Vyžádejte si nezávazně a
zdarma prospekt
E M I L
K O Z D A L
38 Creswick St.,HAWTHORN,Melbourne
THE LÁNSDOWNE COFFEE LOUNGE
26 Collins St.,MELBOURNE-CITY
pořádá
I. VEPŘOVÉ HODY V MELBOURNE
dne 18.7.1953 v 8 hod.večer
Likérová licence - Omezený počet mís*
*
i
1
Srdečně zve
Karel Maršíček
AUTOŠKOLA CLYDE,MELBOURNE
Teorie jízdy ve všech jazycích
P r a k t i c k é
v y u č o v á n
ř i d i č s k é
z k o u š k y
ve dne - večer - o weekendu
Informace a zápis/česky/:
telef. FU 7079, nobo písemně na
Box 449 C,GP0. Melbourne,Vic.

ČESKÁ RODINA pronajme pěkný bungallcw samost.muži.Včetně snídaně,event. i
milého stravování .Vole jte/pc 7.h. več., M: lo. tel. Lff 3889.
. / /
‘i
PŘIJME SE KUCHAŘKA, do austr .rodiny.Ubytování/a strava/ též pro manžela nebo
::: dospělou dceru. Bl. inform, tolef .U 21B" č =ky/ nebo.pis.na HP. ^VolM _výhod V
-- ÁV RODINU,která by so starala za plat o 9 .nos.dítě .Zn."Pracující matka1
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:Jaroslava a Zdenu Euliciuscvy,Josefa Černého/nar.16.7.29/,
Slávu Slánského ,Dobroslava Hálu, Ant. Bauer a, Josef u. Bucka,Rudolf a Mesteka,Tonáse Havlíčka a MJC Frant.Kopecka/Venezuela/•Oznámíme jim,kdo se na ne táže,
-j MS DOMOVA vvchází čtrnáctidenně .Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
4 Erin St.,Richmond E.1,Vic..Telefon:JA 3380/mimo prac,dobu/.-Předplatné
na rok sh 37/-,na pdl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivé sh 1/6.

