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.kulturní příloha
j?c převedení měnové reformy se přepočítávají
varné mzdy,služné,jiné odměny za práci a služby ,rodimé přídavky ,pense ,stipendia,podpory1'
zásadně v poměru 5:1, Současně ale se zvyšuje
dále
diskriminace jednotlivých složek národa.

C E S T A
a začátek nové
reportáže
ANTIAl^ERIKANISívKJS

Základní hodinová mzda
čase i úkolu/dělníků.,
zaměstnaných na pracích
pod zemí,se zvyšuje o
70 hal.v nové měně .11 po
vrchových dělníků je zvý
šení 50 h/60 h v hutích/
44 h v hor kýc improvezech.TJ ostatních dělnicvfc "k£tegorií je mzda
zvisena o 34^ h na hodinu.
c ’i/r pro práci v úkolové
stanoví na 109 až
V ~ i ’ovc základní časo.. „1 ú/vé sazby podle to/f í í r jde o práci v odha
nebo měřeném úkolu.
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Pense "bývalých, vysokých,
státních Úředníků,bankov
Rodi se někdy z docela
nícli ředitelů,žurnalistů malicherných příčin.Tidal
atd. a příslušníků jejici i jsem kdysi v parku před
rodin zůstávají nezměně ;stuttgartskou operou se
ny /140 Kčs měsíčně/.
dět na lavičce mladého ně
Výchovné a rodinné pří meckého vysloužilce.Chybě
dávky činí na jedno dítě la mu noha, a vedle něho
70 Kčs,na 2 děti 170 Kčs, ležely berle.Na druhém
na 3 - 310 Kčs, na 4-470 konci lavičky objímal aKčs,na 5 - 630 a na kaž merický voják plavovlasou
dé další dítě o 160 Kčs nositelku čisté rasy.Ned
více oVýchovné,přiznané k le nich ležel karton:;Cavdovským důchodům, je 120 melek!i.Bylo asi mnoho ta
Kčs.na 1 dítě,260 na 2 kových laviček v Paříži,
děti,420 na 3 děti a na Římě,Londýně,Vídni a To
každé další dítě o 160 kiu .
Kčs více na měsíc.
Jsou ovšem také hlubší
Současně píše Rudé prá :příčiny,proč rozséváSi
vo :::.. .daňové výhody pro nntiamerikanismu naléza
rodiny s dětmi budou pod cí v Evropě i jinde živ
statně větší než dosud. nou půdu.Vysloužilý:řhlíNaproti tomu zvyšuje se dač světa- Anglie se.těž
dan ze mzdy u svobodných ko smiřuje s poboČnickou
a ženatých bezdětných za rolí.Francie a Itálie,
městnanctu .,Při platu od hluboko v hospodářských
900 Kčs do 1.000 Kčs měs zmatcích,nelibě nesou vy
bude činit daň ze mzdy u soké dovozní poplatky
svobodného a bezdětného Spojených státu,které'za
ženatého 196 Kčs,u žena kazují jednak obchod s
tého s 1 dítětem 98 Kčs, východním blokem a sou
s_dvěma _dětmi_68.80 Kčs V časně uzavírají vlastní
PubiIšhěď ~bý~Fr 7~Vaňa ~~= trhy.Socialisté všude na
4 Erin St.,Richmond:Vic® !světě /Pokrač.na str„®/
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přirozeně^nevidí rádi
nejvyšší životní úroveň
ve státě protisocialistickém.Demokrati neradi
slyší o "McCarthy isrnu" a
zvláštních železničních •
vozech pro černochy.A ko
nečně nikdo rád nevidí
plné mísy s prázdným ža
ludkem. Propagand isté v
■grémiu ví,kde přiložit
polínko„V každém státě
■najdeme dnes an ti ameri
kán ismus zakořeněný mezi
nekomunistickýmí politi
ky i novináři,Pro Bevana
v Anglii je největším
magnetem,Nešikovně proje
vená přízeň Američanů stá
la':málem v Itálii de Gasperiho volby.Téměř všich
ni kandidáti,"poskvrnění0
kladným^postojem k USA,by
li poraženi v Japonsku, a
Adenauer horempádem přeha
zuje výhybku z americké
koleje na kolej německé
jednoty.
Antiamerikanism je ne
smysl, a to nebezpečný ne
smysl. Jeho přímým důsled
kem je neutralismus, a o
ten se kremelští soudruzi
každodenně modlí.
Amerika má stíny a kla
dy. Je dokonce možná něco
na tom,že naše volba je
zúžena na materialismus
bolševický a dolarový.Ale
je jisté,že svoboda západ
ního světa s USA stojí a
padá.Ti,kteří se dnes rzz
hořceně křižují nad zim.
že Anglie a Jrar.cie nemo
hou tak docela rezhodevat
c svém osudu,by si měli u

ŽIV O T N Í MYSTÉRIUM TĚKAVÉ NAHODILOSTI
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Když v neděli^3.května byl v Masaryktownu ode
vzdán automobil ČSNS br.Janu Doljovi,br.dr.Antonii
Hynek z Hamiltonu řekl:'
"Sestry a bratřil Jako výherce prodejní premie
100 dolarů chtěl bych říci k věci několik poznáme!
Jest velmi vhodné,že br.Havlík dnes ve svém proje
vu zdůraznil snahu ČSNS dodržeti vše,co bylo běhej
slosovací akce slibováno...Člověk nemůže se tu ubránit myšlence a pocitu určité osudové hry,podi
vuhodného životního mysteria těkavé nahodilosti.
A když tak přehlédneme letmo lidský život,vidíme,
že od kolíbky k hrobu jest často spoután soustavoosudových her.Před chvílí br.Fraštacký tam předv^
lony našeho památníku krásně vzpomněl generála Š*
fánika.Tane mi na mysli otázka osudového mysteria
a životní hry našich velikánů.Kdo tušil,když v 80
letech minulého století v Kosariskách'na Slovensk
se narodil v rodině Štefánikově syn Milan,že tot^
děcko se stane světově velkým astronomem,generála
a státníkem a že mu připadne dějinný úkol státi s
osvoboditelem svého národa od maďarskéhovjha a
tvůrcem jeho nezávislého života v rámci Českoslo
venské republiky...,r
Neohí naděje na výhru/v dobročinné loterii kra
janského spolku,p,r ./...tvoří nový popud,aby příš
u c LI, děli hojnými svými podíly zachytiti pro seb
štěstí,věčně putující po této zemi.
UCTÍ DOMOV, Toronto, Kanada, č.ll/IV. z 21.5.1953
MZDY ,DANĚ ,PEí:SIJNl DUCHQDY/Pokračování/

Odůvodňuje se to tím,že
prý svobodný zaměstnanec
nebo bezdětná rodina,kde
oba manželé vydělávají,
by měli výhodu proti že
na- ým s dětmi při nákupu
neboř tec prý,po zrušení
volného trhu,jsou ceny
pcdsnavně nižší.-anleuje
s 2 .ze platy jšeu ještě
podstatně;-i nižší.
Zajímavý byl také pře
jev hejedlého,v němž při
-i
í ___
• — - — _ i/ . .—
•_ - —
; v
znal,že volný trh byl
li osudy světa ovil vnová - vlastně určen jen pro”bý
valé kapitalisty’,aby z
nich byiy odčerpány fi
P p -■- -- 2 fpp—-1•nanční reservy._c se ale

nepodařilo,přiznává Neje
lý, proto že na volném t J
nakupovali i dělnici,a'u
část na výhodách volného
trhu podkopávala jejich
morálku” . Kuriosuo bylo také odůvodněnó jednotné čtrná
tidenni' vypláceni mezd
a platů.Antonín Zápotoc
ký to vysvětluje tl.r;,i v týdnu po prvním prý ty
la vždycky taková nákurní horečka,že prý jí so a
tni distribuee nemohla
zvládnout.
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Ve Washingtonu došlo ke konferenci zahranič nich ministrů USA,Anglie a Francie„Zatím co úřa
dující zástupce hritského ministra zahraničí Lord
Salisbury se snažil za podpory G.Bidaulta prosa dit schůzku hlav států západních velmocí s vlád
ci Sovětského svazu,dokazoval John Foster Dulles,
že takový krok' je v přítomné době nevhodný a do
konce zbytečný„Nakonec došlo ke kompromisu,a bylo
dohodnuto,že Sovětský svaz má být pozván na dal
ší schůzku zahraničních ministrů,jež by jednala
o mírových smlouvách s" Německem á Rakouskem„/So
větský svaz nedávno oficielně odmítl účast na kon
ilererci, která se měla konat v Londýně a měla při_.r-vir. mírovou smlouvu s Rakouskem/eNa schůzce 3
zahraničních ministrů byl znovu kladen důraz na
nutnost•sjednocení Německa,Ze společného závěreč±é>~z rromlásení je důležitá .část,týkající se pří^eré v>rf nesmí' "ohrozit obnovu a
iné části Ásie"„Í7čelem schůzky by~
merického' ministra zahraničí'Dulle
u,který by nastolil svobodu,blahot a úctu k lidem"„Reakce britskeéhc tisku,-který :se tak:bouřlivě do
mění Churchillova návrhu na jednázla zahraničních ministrů Velké
ičemu«Reakce moskevské PRAVDY:táž„
K O N F JE .R E N O E
xmoxxxxxxxxxxxxxxxxxxo’:
r už zase dokončuje demarkační
corejská ofensiva přesvědčila
cm, že už se střílením nedá mnoedy záleží na Američanech a ko
po řep sání příměří v cestě nic,
na chvíli slíbil neslušnost,a~
zahraničí naznačil,se Korea zno:hodnutí,"nedostane-li Mr.Rhee z
mění o sjednocení korejského náímšří podepsáno,ustane veškerá
a dvanáct hodin po podpisu.,a- do
e sejde politická konference„K
má také být pozván Sovětský Svaz
ře neví,proč„/Rusko se neúčastých národů a odmítlo každé po-'
tivně účastno na. druhé straně/,
zahraničí se už vyslovil pro
svazu na této konferenci,a Lonodně neřeknou ne„Stálá velká neee a chování jihokorejské ar n -

— PO 3ERICVĚ PÁDU POKRAcuji čistky„Nejvýznačnější obětí je člen vlády
SSSR,ministerský předse
da azerb.ejdžanské repu
bliky Bagirov.v Ge orgii
byli odstraněni ministr
vnitra Děkanosov.a člen
ústředního výboru tamní
komunistické■strany Ma mulov.Na Ukrajině stihl
stejný osud ministra vni
tra Měšika.Nepotvrzené
zprávy mluví též o dras
tické čistce v armádě.
— VE VÝCHODNÍM NĚMECKU
byl zatčen ministr spra
vedlnosti Fechner.
— ZASEDÁNÍ NEJVYŠŠÍHO S0větu bylo bez udání ,dů vodu odročeno z 2§,Ser, vence na 6.srpna.
— SOVĚTSKÝ SVAZ POSLAL
do- Východního Německa
90.000 tun potravin ja
ko propagační protitah
na americký dar potravin
pro sovětskou zónu v ce
ně 6,700.000 £,který vý
chodoněmecká vláda-odmít
la.
— PO PŘÍ LEZ DU GEN „R OBER Tsona do Egypta se znovu
množí zprávy o možném za
hájení angle-egyptských
rozhovorů o Suozu. 0
— TITO PŘIJAL POZVÁNÍ USA
Anglie a Francie,aby po
slal do Washingtonu vojen
skou misi k projednání
obranných plánů0
— SOVĚTSKÝ SVAZ PROTISTO val u turecké vlády pro
ti častým návštěvám hráč
ských a amerických.váloo ných lodí v černomořskyc:
-úžinách.
+
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■ Z a s a _ a J i o ř k é _ skutečnosti
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A M E R I C K É M

IM P E R I A I I S M U

Se:.smíšenými pocity se. všichni díváme na handrkování .Spojených národů/ve skutečnosti Američanů/na Kořeji?kde principy byly-vyměněny za hoř
ké skutečnosti,Je na místě všimnout si'několika 'skutečností,které nám
spíš osvětlí "kapitulantstv-í" Západu,
Největší břímě obrany' Západu nese/podle našeho názoru,jako nej silněj
ší složka,právem/Amerika,Nese ho .tím tak,že v průměru zaplatí americký
poplatník na obranu Spojených států/a Evropy a Asie a Afriky a dokonce i
Austrálie/ 69 $ ročně,zatím co evropský -poplatník jenom 58 '4 •USA mají je
nom 160. milionů obyvatel, západní Evropa- 205 milionů „Podle amerického ná
zoru je tu přece jen nějaký rozdíl,
<
Málokdo si uvědomuje, kde u vj všu
Námořnictvo Spojených států /síla
de jsou USA vojensky zastoupeny«Pods 800.00C mužů/slouží vlc jak z polovi
tatné vojenské oddíly jsou ve 27 ze - ny ^mimo Spojené státy, J'edna flotila mích. vně hranic USA .'Korea, Německo,
trání Středozemní moře.Jiná flotila®
Angli e ,Franc iě,japonsko,normo sa ,Fili bpjuje na Dálném východě/Korea/.2«fic
píny ,iňdoČína,Siam,okínava,Grónsko,
tila Spojených států udržuje spojení
Island,Rakousko,Lihye,Maroko, Belgie, mezi Evropou a Amerikou,a 1,flotila'
Holandsko,Itálie,Řecko,Turecko,Iran, chrání východní část Tichého oceánu.
Saudská Ar-ahife,Kanada,panama,Kuba,3ra Tisíc^jedno sto'válečných lodí chrá
zilie,LiherieX'ojenské mise něho porad n í světová moře I
ní'shory jsou v Austrálii,New ZealanTyto závazky/kromě korejské války/
du,Indonésii,Mala jsku,Buřme.Indii,Pá
jdou do bilionů dolarů.1,688.000 Ame
kistánu, Eritrej i,Španělsku.i:rsku,
ričanů tea slouží na vojně v zámoří,
nsku,Portugalsku,Jugoslávii,ngypte,
Israeli,Columhil,Bolivii,Peru,Para - ,7onora jejich plat a udržováni stojí .
guayi,Venezuele,Hondurasu a 31 Salva kolem 5.2 bilionů dolarů.Připočteme- *
-li jejich výstroj ,stojí ročně Spoje
doru.. To je dalších 22 zemí.
né státy kolem 18«4 bilionů dolarů” .
Toho času slouží víc jak polovina Z toho 12 bilionů spotřebují jednot
mužů ve zhřáni/celkový počet jeden a 1ky, ježeno jsou přímo v bojovéín. styku |
půl milionu/ v zámoří.poměr posádek
s nepřítelem/jako na Koreji/»
"
na celém světe a mužstva na Koreji :
Nemáme žádné zprávy o tom,jak veli
fifty:fiřty~dnes slouží víc Američa
telé
jednotlivých složek americké ar
nů v zámoří;,než jich bylo vůboc v amády
odhadují'
šance v případě konunis
nerické armádě před třemi lety.
tiského útoku.
Američané mají,nebo Staví,letecké
Mnozí z nás si stále představuji
základny po celém světě.V Německu je
USA
jako pohádkového rytíře,který nás
12 velkých letišř,8 ve Francii,21 v
vysvobodí
od komunistického draka
Anglii,jedno v Rakousku,? v severní
Na
ochlazení
hlav svědectví bývalém:
Africe,Další letecké základny jsou v
šéfa
letectva
Hoyt Vandenbergha t ř ů
Grónsku,J apcnsku,Filipínách,Saudské
senátním
výborem:"I
když budeme mír
Arahii,Bernudách a Okinavě,nehledě k
14-5
_
perutí
/president
Eisenhower
o řetězu le teckých hasí v Pacifiku.pra
ručil
senátu
formálně
120
perutí
le
kticky jedna třetina amerického le tectva/ sbude to I?cne shot Air p or. .. .
tectva je v zámoří.šestina letecké
.To
znamená,letectvo bez reservo ,
noci je na Koreji.
podle US News / vu
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VELKÉ ROZPAKY ČERVENEHO REŽIMU V 6SR
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Rebuaene opakovat tOjčo roinule už bolo otisknuté o utokoch komunistickéj
tuače na robotníctvo v CSR v súvislosti s jeho reakciou na brutálnu menovii
reformu,komunistická' vláda sa 3 .juna 1953 usniesla na nariaděni o trestáni
pracovných pokléskov,Trestné sankcie boly přísné.Robotník,ktorý bez ospravedlniavyneciiá jeden pracovny deň,mal byt pokáraný správou podniku a funk-'
cionármi odborovéj organizácie.Málo sa tak stáž sukromne,t.j .nevere jne.Robotník, který bez ospravedlnenia vynechá dva pracovně dni,mal byž verejne po
káraný„yynechanie troch pracovných dni málo maž za náslědok preradenie do
horšieho zamestnania,Vynechánie štyroch alebo viac pracovných dni málo sa
potrestat propuštěním, z práce,pokutou alebo uváznením.Tieto posledně tresty malý • ukladaž osobitné sudy odborových organizácií.Tieto drakonické
protircbctnícke opatrenia schválilo lQ'.juna 1953 aj ÚRO.Rudé právo prinieslo
tom rozpačitá zprávu až 30*juna 1953.
Prezident Zápotocký bol 4 .jála 1953 v Brně,kde znova řečnil na každém
kroku.V jednom zo svojich prějavov povedal i toto:«Netřeba suda,aby sme vy
budovali pracovnu disciplínu,k tomu stačia sami robotníci,ich odborové oř"■anizácie a správná práca vedenia závodu,nemusíme sahat k tomu,aby sme lu.í trestali a naháňali před sud",Toto bolo odtrábenie,po ktorom následovalo
G.jála 1953 nové usnesenie komunistickéj vlády.Vláda sa usniesla odvolat na
riadenie z 3 .juna o trestných opatreniach pro pracovně poklesky.
So bolo příčinou tohoto nezvyklého kroku autoritativněho režimu?Nielen
zjavný odpor robotníctva,ktoré dobré vědělo,aký krobáč mu vláda připravila.
Dovcdom cdvolania vládneho nariadenia bol velký strach komunistickéj vlády
z robotníctva a z jeho otvoreného boja proti vládě.To je vari najnebezpeč
na jšie vec,aká sa može přihodil diktatuře pro let ar iátu, žalo žene j na -doverď
robotníckej' triedy.Komunistický režim v Československu bol opat prinútený
kapitulovat .je to velká prestížna porážka a nepochybné oslab enie režimu tak
g hlediska vnútro-ako aj s hlediska zahraničněpolitického.
Sas d.s

^^c-ží^_0BgH0D_PŘES_ MBmK
Ss.dovoz, 'přes přístav Hamburk klesl
z 588.660 tun v roce 1936 na 348.193
jiÉ ub ..Dovoz kávy se snížil z 11.558 tun
m 2 ,3C6 tun,dovoz bavlny ze 17.048 t
na L,4~2 tun.Rýže,jíž bylo v roce 1936
dovezeno 23,11-3 tun,nebyla importová
na vitee .Kaprcti stoupl' dovoz rud z
lC.935 t na >15.275 tun,
3“ :z .v;— :=u odpovídal množství 6l6.
300 t v roce 1938 celkový vývoz 270.'
545 t .Rři tem klesl vývoz obilí'z 56.
922 t na 300 t,vývoz sladu z 43.812 t
na' 8.135 t,vývoz cukru z 84.233 t na '
45'.551 t,vývoz lnu, konopí a juty z
10.052 t na 72i t,vývoz celálosy a dře
nevin z 48.233 t na 1.345 t, vývoz že
lezného zboží z 98.586 t na 12.341 t.
Naproti tomu stoupl vývoz motorových
vozidel z 549 t na 3.104 t.
lu.

S,TÁTNÍ_Gm^ZA_LITERATHRU
Z čs.spisovatelů dostali státní
ceny tito autoři:Marie pujmanová za
román "Život proti smrti-,Jan Drda
za povídku -Krásná Tortiza" ,Adolf
Branald za román "Chléb a písně-,i*
E.Sedláček za román -Louisiana se
probouzí”,dr.Jan Kopecký za knihu
"Sovětské zápisky” ,Vítězslav Nezval_
za poému/í/"Křidla”,Voj těch Michalík
za poému "Spievajb.ee srdce",pavel H°
rov za sbírku básní "Moje poludnie",
Milan jariš za drama "Boleslav I."j,
Ladislav Mnačko za hru "Mosty na vý
chod.Svaz spisovatelů konal celostát
ní .konferenci v prsze,která schváli
la nové Stanovy svazu.Hlavní referá
ty" měli lan Drdů,Milan Lajčlak a pro
dr.Fr.Trávníček.Byla znovu zdůrazně
na "oddanost lidovému režimu". RRC
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POTÍŽE PO REFORMĚ

— Krajské konferenci ESC v Olomouci
RUDE PRÁVO přináší^nové závratné
byla přítomna delegace Ústředního
jčíslice o vzestupné křivce výroby zrno
výboru KSČ v čele s členem předsed
tků:i:Ye strojírně Ogar-Strašnice způ
nictva tJY KSČ Ladislavem Kopřivou o— sobily zmetky v jednom měsíci 284.000
Okresních konferencí^KSČ se neúčast ;Kčsškody”,-konstrukce dodávané inostár
ncu Březnóv-Závadcá se■uchylují od
ní cž 30fo delegátu.Účast :Revúca 69
stanovených,
rozměrů někdy až o 25 cm57.
Spišská Nová Ves 70p,Bardejov 72
Žilina 71K,Prešov 7Op o— Vedoucí cino !;prádlo vyráběné v n.p.jutex-písek,
Noru-praha a v závodech Boženy Něm vnik JNV v Ostravě Milan Frošický
cové v Teplicích mívá rozsekané švy,
byl' zatčen pro zpronevěru 1,500.000
1
často
je i děravé a ušpiněné a' ani
Kčs.— osmičlenná delegace ÚV OSM se
vrátila ze SSSR,kde studovala propa ;míry prádla nejsou správné”,!,n,p0chro'
gandistickou práci Komsomolu v Mosk ;motechna,závod Šternberk,bylo vráce-^
ono špatných 7.209 budíků v ceně dva ™
vě, Kijovš a Leningradě.— Poslanec
■miliony tři sta jedenáct tisíc korun,
dr.Prokeš řídil prověrky poslanců
Plojliarovy lidové strany,— Naklada '406 kusů kuchyňských hodin v ceně 475.
940 Kčs a 1390' bicích hodin v ceně
telství "Editeurs Erancais Réunis"
2,411.300 Kčs” ,
g
v paříži vydalo francouzský překlad
hni zásobování potravinami se ne-™
románu Antonína' Zápotockého ’
"Vstanou
noví bojovníci” ,— V Černínském palá lepší,jak je vidět z bědování brati-,
slavské PRAVDY:«Ukázalo sa,že na niek
ci uspořádal ministr státní bezpeč
torýeh miestach,kde komunisti v do nosti Karol Bacílek "přátelskou be
sedu pro vyznamenané příslušníky NB!j mnicnke,že nové opatrenia/měnová re
již^se účastnil předseda vlády Vili forma -p.r. /za nich všetko vyrešia,kde
am široký a sovětský velvyslanec Bo zostali lézat na vavrínoeh a neobezgomolov.— Do prahy přijel nový mexic namovali s opatreniami malých a stredký vyslanec Anselmo Mena„— 38loty me ných rolníko0^1 -tam,najma v prvých
chanik Matyáš Nejezchleba byl odsou ■týždňoch mnchí rolníci na tieto záker
zen k 5 letům žaláře a pokutě 150.0© ré reci naletěli a dodávky neplnia”. .
iBídu dovršuje ještě skutečnost,že praf
Kčs pro neohlášené držení několika
rozmnožovacích strojů.— V ČSR slavi cující mnohde nedostali výplatu za
li "den propagace a rozšiřování zna druhou polovinu května a platy za čeř
ven v nových penězích,jak se slibova
lostí v oboru radia na počest jeho
lo jaío ve starých.přiznal to v roz ~ g
vynálezce Alexandra Sergej©vice po
pova.”— pra celostátní konferenci fu lhlase' generální ředitel státní' banky f
nkcionářů ČSM odborných učilišt stát VinařjA tak se paž ukazuj o5že měnová'
reforma hospodářské potíže komunis s
nich pracovních záloh promluvil mi
nistr dr.J •Havelka.— N ěme cký odb orář tického Československa nevyřešila a
ský týdenník AUFBAU UND ERIEDEN bude nevyřeší,jako ji nevyřešila v ostat
J.Lo
vycházet jako denník KSČ pro německé ních satelitních státech.
dělníky.v ČSR,jejichž počet se ofi
DALŠÍ _b a l o n k o v a _AKCE
cielně udává ve výši 150.000.— Na
párodní výbor pro svobodnou Evro
schůzi čs.výboru obránců míru podali r
pu organisuje další J7balonkovou”akci
referáty místopředsedkyně NS Anežka
v oblasti'Východního Německa a Česko
Hodinová-spumá a vedoucí tajemník
slovenska, pentokřát je obsah”vele V,Lorenc'.'— V rámci vzpomínkových oslav 100.výročí narozenin Eduarda Vo izrádných” balónků, praktičtější ?než
tomu bylo před dvěma lety /balíčky
jana byla otevřena v praže výstava
"Eduard Vojan a jeho doba 1853-1920. rotravin z amerických přebytků.
RIC
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Pilvodní reportáž Hlasu domova
Cesta k noci'nevede dávno jenom po barikádách,střílnách a runo 'eych atentátech.Organisované spiknutí proti států,řízené- zvenčí a pro
vedené zevnitř,se stalo ve dvacátém století dokonalým uměním,o jakém
se nesnilo ani Macchiavellimu,
Cesta k.moci ve státě,v němž revoluce se vede bez revoluce,potře
buje novou sortu^spiklenců: spiklenců za.psacím stolem a u kartoték .
Spiklenců,jejichž zosobněním /a ideálním/ byl' dobrácký,trošku selsky
mazaný a navenek celkem natvrdlý Václav Nosek.
Žoviální ministr vnitra ovšem sám o sobě nestačí«Co by si počal
Nosek s ministerstvem<,kde by kolem něj seděli ředníci,zvyklí ^bienertovské policejní korektnosti z doby protektorátu a Černého úřednic
ké výkonnosti z doby první republiky?Komu by byl mohl věřit a komu
svěřovat poslání,jež se neshodovala s nejzákladnějšími paragrafy?

Václav Nosek si přivedl na mini - !stituce,jako na příklad Zemský^od.sterstvc- vnitra tři tajemníky :Grista
oor- bezpečnosti-ZOBjbyly pretiústaSpurného/manžela Anežky Hodinové,ný- IvnioA co nejhoršího,někteří z no něj sílao náměstka ministra
./,dr.
mých zaměstnanců byli zločinci.Zlo
Adamce a Mullerovou.Ale to nebyla žá ■činei,o nichž to bylo známo,a kteří
dná pomoc .Nikdo z nich nerozumně1 slo se tím ani mnoho'netajili.síla,kte-žité ministerské mašinérii„V roce
jrá za nimi stála„stála mimo zákon
1945 bylo na příklad v jednom odděle republiky.Komunistická cesta k noci
ní "minis aer sova vnitra ze 16 zaměst byla cestou československé bezmoci.
nanců 14 nekor.unist ů .Z doby války se
Episody.které obsahuje toto vy nekovala,jako všude,jakási kostra ko
právěníjbyly
známy poslancům,důstoj
mnnistickýek buněk,ale ta byla počet
níkům
a
vysokým
státním úředníkům .
ně slabá.Ikonamisttm ovšem nezbylo nic
Téměř
všechna
fakta
této reportáže
jiného, než začío stvět na tomto sla*byla iiž jednou obsažena v parlament
bám základě.
ních interpelacích nekomunistických
Aby se posice KSČ posílily^rekru- poslancůoPísemný materiál nebo foto
tovali s© neví zaměstnanci z' rad pří kopie byly. dodány k rukám osob tak
slušníků komunistické strany.Někteří Vlivných,jako byl dr.lína a profesor
z nich ani nebyli ministerstvem vni- Krajina.Interpelační materiál měli
;po*slanbi Čížek,Hora,Sedlák a zemímtra vyplašeni.C některých z nich se
arl bobře nevědělo,co 'dělají a jaké
lý ing.Sochoreč.Není pochyby,že no-,
•sou -iejich povinnosti.Některé in hoto materiálu bylo použito,
j__________________ /Pokr.na
r «o
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jKLUB PŘÁTEL ČESKÉ KULTURY V SYDNEY
,— opakuj o veselohru "Právo na hřích
Dnes vine,že to nebylo nic platné, v neděli 9.8» v 8 hod,večer v Maccaa dovídáme se také,proč.
bean Hall,144 Darlinghůrst Rd..Kings
Cross--^
Hlavní velitelství 5N3 --pořádá samostatný houslový koncert
virtuosky
Glorie Foley v sobotu 5.zá
Od roku 1945 bylo připravováno prc
ří
v
.7/30
hod;v Conservatopium -of Mu
ti každé parlanoutni interpelaci a
sic.
Klavírní
doprovod mistr Jiří Svoproti každému právnílnu/a nprávnípiíi /
A.M.
aktu,který nebyl potcŠuti komunistic iboda.
ké straně,rozsáhlé administrativní
V ‘KLTJBOVKĚ GSM1 VED£E # 0 STELA. SV.IGn Aspiknutí,jež zcela nerušeně mohlo za ce,Richmond,promítněůtíěmec ký misionář
blokovat jakoukoli akci,ohrožující. iV neděli IL srpna filmy o živote .domokomunistické plány a posice/a hlavně jrodců v Západní Austrálii.žačátek v
komunistické funkcionáře- ve státní
18 hodin večer .Vstup volný.
CML^
správě/.
)ČS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VICTORU
Ministerstvo.vnitra mělo předepsa 1— vydalo ’'Informační oběžník” .Kromě
ný počot normálních/správních/odjebrů 'zpráv o činnosti výboruvza petimesíča dva zvláštní,zvlásí významné,Tyto iní období obsahuje i výňatky z knih
zv3.áštní odbory se jmenovaly:Minister {projevů,které se vztahují k našemu e &
stvo vnitra-odbor pro politické zpra Ixilu. Tiskový referant/J.Vondruška,S3
vodajství a Ministerstvo vnitra-Hlav- jStaniland Ave »,Malvern,Vic./rozešlé
ní velitelství SMB*
:
;je na požádání zdarma i nečlenům—
{--sbírka
na čs.děti v Německu a Rakou
Odbor posledně jmenovaný byl klí
sku
vynesla
dosud € 90/13/7,z čehož
čovou posicí k policejní exekutivě „
již
bylo
do
Evropy
poukázáno £ 81/6/8,
jeho šéfem se stal pověstný štábní
;
Děkujeme
všem
dárcům
a.prosímě i os
kap itán/poz.dě ji plukovník/SNB Steiner
tatní
krajany,aby
vzpomněli
na ty nej-Veselý,jehož pravomoc zahrnovala vše
ňotřebně
j
ší
děti
na
šich
uprchlíků.
chna velitelství v Čechách a na Mora
pro ně vánoční sbírku,
vě, /Na Slovensku zůstalo velitelství /Připravujeme
.
-která
bude
provedena,
do 30 .9 .t .r.SNS1^
SNB normálním odborem pověřenoc.tva
vnitra,/
MA VALNÉ HROMADĚ' S'.C.SLAVIA MELBOURNE,
Z a první repub1iky,a za prot ekto- :jež se konala 2 2 ,7.53,byl zvolen předrátu bylo četnictvo •organi so1
váno pod.- ;sedou-V.Gašek,jednátelem Zd,Kučera,pcjkladníkem V.Jemelka.Ve výboru' Čs.nár A
le zemí.Jednotlivá zenská velitels
.sdružení zastupuje Slavii Mir.Rožně
tví byla součástí Zemských úřadů/ja
M.V.
ko-žto úřadů exekutivních,výkonných/, ,itinskýc
Zemský četnický velitel přijímal roz - U I L O j l OSUDY: 25.7.5 3 ZAHYNUL TRAGICkazy a podával hlášení příslušnému, o- :Ky ve syén bytě 25 lety Jaroslav Hamdboru ministerstva vnitra,,
řík.Gd zapálené cigarety se vzňala při
-pY'Uza a Hanřík se v spánku zadusili
To se po* válce změnilo *Zemské velí: ‘
telstvi SNB v Praze a v Brně bylo ro- Nedávno s'c v East Melbourne zastřelil'
organisováno ve' zvláštní odbor mini z aiešňastné lásky 33letý Josef Klouda,
sterstva vnitra.,jakkoli nevinně to
a S Ě E D Í OS. DELI. ORGANIS ACÍ Y .AUSTRÁLII
zni',přece v tom byl ten tragický há- ia N2 požádalo australské berní i^řaciy,
čekrSteiner-yeselý měl takto v ruce
Yby příspěvky na sociálnívfond Ústře
dvojí moc:moc výkonnou i kontrolní,
dí' byly odčitatelný od daňového zákla
V zastoupení ministra vnitra vydáyal. du. Sád oat zatin nebyla vyřízena,ale
rozkazy Sám sobe jako zemskému Veli upozorňujono krajany,aby příspěvky uteli SNB»
/Pokračování /
•vedli do přiznání,
'
úř SSSTAJ£_Mnci/Pokrač./
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Až jednou na velikém
sněmu^ptačím v čase mezi
skřivánkem a sovou bude
jednohlasně přištěbetáno
jaro,já se tam vrátím! Za
tím vábím a chytám na vě
jičky slov pěknost toho
všeho tam u násyat se chy
tí, co se chytí...vzpomenu
si ne sestru vránu,bratříč
ka chocholouše, i na ostat
ní čtyrnožky a hopsačky,po
lituji, že nejsou blíž..o.
Běžet,běžet a vydovádět se
s n i m i , vyválet se jako ště
ně ve sněhu prvně uviděném.
Ale svět stárne,a strach je
.položen mezi tamty a mne.
Ale až se tam vrátím navždy
ckv,nepřestanu,dokud se neskamarádím i s tím sýčkery
který mne vyzve: půjd.půjd!
Hanosled IProto se tam vrátímprotc se tam vrátím!
iž úz jen ten starý držgreš
le latitude chrastit svými
měďáky, zatím co ostatní
listnáči bedně stanou v hoy / “• dráni .jě srn- tam vrážím,
— i'V- -• Vvlc z: zem uekeloování misty,mam nepatřím.Az
s—--f_ =vétla milovaných cha
t-.Z
-akr bere
v ______v
dálce 'i
-----*-_r ? ----w
_
ale bez_-ms:y raarsma a tz
trvale.Všechny cesty vedou
do yunszátu,dc Zbonfcu a do
Rozseče.Tohc skřípání mol
na cest-áeh,křižujících so v
mém srdci: _ si jen zeme
letí do prázdna,až si jen
letí,.ian kžyž zbude jistota
jednoho rms-a,mista posled
ního, mís: z jen prs hrob.
Chci ho mít tam., jen tam u
n á s . Kdyby mi.jer. oči
pro^
pláč zbyly,ja se zem vrátím,
já se tam i po slepu vrátím.
~
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Pavel Javor

Chalupo za vsí, s bičišti vysokých topolí,
která te strezi,
se žlutým pokřikem blatouchů
na hrázi prohřáté sluncem!
Maminko malá, červená od plotny,
s vějířkem vrásek kol laskavých očí,
můj starý táto,který jsi rozkročen v polích,
dobrý a obrovitý,
jsou chvíle,kdy stezkem nemohu zpívat!
Družičky kvetoucích třešní v sukničkách
načepýřených,
modrý kouř bezů pod okny dokořán otevřenými,
očka bramborů žlutých,pokukujících
v brázdách,
jazýčky ozimů,nahé,růžové západem slunce,
smutný zpěv pěnkavy,tesknící na suché větvi
jak jo to všechno vzdálené,marné...
Z hloubky tvých údolí ke hvězdám dýchají
oranic plástve,
černé a teplé jak břicha klisen.
Oceán klasů vlní se tajemnou písní,
chudobná strniska,z jichž stébel raněných
stříkají krůpěje na holá lýtka -

Kouř podzimních ohňů,táhnoucí údolím
jak vojska v plynových maskách motýli sněžní,které jsme chytali
do horkých dlaní,
usedající na oči,na řasy,v kadeře vlasů Jak je to vzdálené,jak je to teskné...
Všechny své rodné,
vyhnané do světa z klasnatých tiší,
všechny,jimž rzivý stesk stravuje duši,
i ^vás - vás cizince ve vlastní zemi všechny vás miluji svou hořkou láskou!
Z požařišt temných,hasnoucích k ránu,
k vysokým hvězdám doutná má píseň...

HLA5 DQMC7A
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The Y o u n g L io n s

V Á L E Č N É H O

R O Z K L A D U ?

Shawův román MLADÍ LVOVĚ pozdravila americká kritika jako dosud nej
lépe napsaný válečný příběh, z let 1939-15. Kniha sama by se docela dobře
mohla jmenovat jako slavný román Johna Dos Fassose:Tři vojáci. Hrdiny
jsou tři muži,z nichž pouze jeden válku přežije,Dva z nich,Michael Whitacre,divadelník,a Noah Ackermann,dělník,bojůjí v americké armádě. Chris
tian Diet! je Rakušák,povoláním lyžařský instruktor a přesvědčením nsluš
ný57 nacista.

Na počátku války 30 Christian teo- 1áá se ^přeložit k ulejvácké '"specielní
retik: jde o velké věci - připojení . službě" „Pó invasi je zraněn v PařížjjÉ
Rakouska k Yelkoněmecké říši,vytvoře /jeho jeep se srazil s taxíkem/, jde
znovu na frontu,tentokrát doopravdy,
ní evropské velmoci.Nemá rád rasové
teorie,ale smíří se s nimi,pokud vy a skončí válku v Bavorsku.
Whitacre měl ještě jeden důvod,pro
hovují politickým cílům nacistům8 tě
mi židy...to je nešťastný případ. Je^ se dal přeložit k '"specielní službě"^
tc směšné napadat jinou rasu.Někdo ně Byl trpným svědkem toho,jak vojína
jak 6t>jevxL,ze tó je jediná :esra k Ackermanna skoro umlátili jeho vlastn:
moci...Ale jestli jediný způsob. jak spolubojovníci dřív,než k tomu měli
vytvořit slušnou a spořádanou Irrcpu, možnost Němci.Ackermann mel vůbec smí
lu: šel na vojnu z. přesvědčení,ale cd
je vyhubeni židů,pak tc musíme udě
mítli
ho ze zdravotních důvodů. Když
lat. Malé bezpráví prc větší sprave
se
pak
oženil,povolali ho a poslali d
dlnost.To je jediná věc,kterou Evropu
komunisté naučili - účel svěří prost- armády.V jeho kompanii byla většina n
ředky!:. Y dubnu 1515 už nefilosofuje. gramotných česáčů bavlny z Georgie,^z
Znechucení nad francouzským zhrouce nichž si žádný na !ibarevnén/včetně ži
ním z roku 4C léčil v pařížském car- in. nepotrpěl.Ze zoufalství Ackermana
delu. Y libyjské poušti zničil ze zá desertuje,ale sám se přihlásí vojers"
lohy oddíl Angličanů,jen aby pak ujel policii,nehet věří,že je v sázce něco
víc,než osobní štěstí jednotlivce.
se svým velitelem daleko od fronty,
Tyhle tři svede osud jednoho dne
jež byla prolomena.Viděl mučirnu Ges
tapa v Normandii,díval -se na popravu koncem války v bavorském lese. Avšakg
dvou Francouzů,které označil jako zá- už dávno předtím měli všichni společ™
škc-dníky,ačkoliv je viděl prvně v zip nou myšlenku,na kterou upnuli všechno
votě. Předal Gestapu Francouzku,která; své počínání:přežít,přežít válku a
mu pomáhala k deserci. Když viděl:jal: hrůzu.
Nikdy víc netoužil vojín Ackermam
vězňové KZ pobijejí^německé stráže,
přežít než toho dne,kdy dojeli do
převlékl se do vězeňské uniformy _a
koncentračního tábora.Wehrmacht už
sám podřízl krk veliteli tábora. Tobym o* rroskách,ale Evropa byla stáj. všechno byly prostředky k velikému
važ.Do kanceláře amerického velitele
cíli.
•
Michael Whitacre se přihlásil do přijde rabín a žádá,aby směl konán
brovolně do pěchoty/ale*až byl zajiš keslužko za zemřelé.
"Kapitán možná nerozumí cítění ,
těn finanční úspěch jeho divadelní
řekl Albánec rychle,"cítění v Ber::
produkce/.Když z jistí,že se nemůže
stát důstojníkem,protože je politicky i tomhle táboře. At z jakéhokoli ive
ne spolehli'vý/dar oval jednou 75 ^ na .du,dobrého či špatného,ten pocie
ambulance pro republikánské Španělsko 4je.To je fakt. /Pokračování str.ll
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jako třeba ve válce,musí být nedemo/Pokračování/Jestli dovolíte tomuhle
pánovi jeho bohoslužby,nemohu ručit za ikrat leká,aby se ubránila diktatuře.
(Nejlépe to osvětluje citovaná episonásledky.musím vás var ovát. Bude tu
vzbouření,násilí,krveprolití.Ostatní
da z koncentračního tábora: jsou oka
mžiky,kdy
demokracii je nutno prosa
vězňové si to nepřejí..," "Ostatní věz
zovat takovými argumenty,jako jsou
nové si to nepřejí..." yřekl kapitán.
"Ne,pane", řekl Albánec důrazné,"ručím namířené kulomety.
Podle mého názoru/mohu se'mýlit/
vám ža_to,že si to nepřejí".,./Velitel//
MLADÍ
LVOVĚ není rozkladná kniha.Lož
povstal. "Zaručím se vám sám za něco",
ná,
že
se jednou staneme takovými^ko
řekl rabínovi,"ručím vám za to,že za
hodinu budete konat bohoslužby tam do lečky v soukolí,jako Shawovi vojáci.
le na náměstí.Ručím vám taky za to,že Proto je vždycky dobře znát přednosti
na střeše téhle budovy budou stát ku i vady organisace, k níž budeme pat
řit .Voják,který ztratí iluse.js potom
lipme ty. Ručím za to,že na každého.kdo
; vás pokusí rušit,dám střílet.a na obyčejně špatný voják, -idé bez ilmsí,
konec se zaručuji",obrátil se na Albán kteří vědí přesně předem,co bráni a
ce,"že^jestli se tu ještě jednou uká prQČ to brání,jsou ti,ze kterých se
jednou postaví nej pevnější linie.
žete, dám vás zavřít".
uilir;
Pak se konečně tři vojáci setkávají,
iristian zastřelí zcela zbytečně a
5re _zálohy Ackermanna,ale je poraněn
LETNÍ DIVADELNÍ SEZÓNA V PRAZE MÁ DVĚ
ýůitacrovým granátem.Je to vlastně
shakespearovské premiéry:na Vinohra
-'sechne nedorozumnění,všichni přece
dech režíruje lan Škoda MNOHO POVYKU
ly^eoi^prezit,je prece jeste nadeje,
PRO NIC a ve Valdštýnské zahradě VE
vto ^každého jinak.
ČER t ř í k r á l o v ý »
ha
. -ýle není.Ackermann je už mrtev, a.
-h:'v istian,neschopen pohybu,čeká na
"r-iteera,který jde pomstít kamaráda.
H Y M N A
/lvcCr-5 Cnristian tusi,ze zadný pro* -hsdek noří posvěcen, účelem,at jakýrnStephen Crane
To už je ale pozdě:
Šikmé paprsky slunce na temně
" ^£-: uviděl ^Američana. Američan se
hnědých zdech,
h/ ne skrýval. Šel přímo k němu úzkým, v
zapomenutá obloha z nesmělé modr
_ eieným slunečním svět lem. Američan už
A k Bohu letí velkolepá hymna,
' mladý a nevypadal jako voják.Apíseň rozporu a nářku,
-lean sta_ naa nim.Christian se udrnčících kol.úderů kopyt,rvorů,
ýýyí. Nelcone zc Germany" ,řekl,.vzpomívítaní,loučeni,volaní __laoky .
si na angličtinu.Pozoroval, jak
posledních vzdechu
Amendean zvedá pušku a tiskne kohouhlasy radosti,odporu,výstrah;-.
Shawovo tána není nové.Přes franý9^2ské román v 0H2n a ISRTVt SE VRACEJÍ, neznámé zvířecí pudy,
z^ěv květů,
Pres slavné 1 ZA ZÁPADNÍ ERONTĚ KLID a
SQHEi: .iFd.l-wC ,až po nej novější 85.HODÍ- výkřiky kácených stromů,
nesmyslné brebtání slepic
T ý ,I:AHÉ A NRTTÍ a” ODSUD NA VĚČNOST jde
a moudrých mužů,
Z" Podstatě o konflikt jednotlivce,skřip
zmet
různorodosti,
která volá
;;V~no
soukolí moderních organisací,
k hvězdám:
-T: _ :ens
y .- t civilních.Kromě pro!
i
Ó
,Bože,zachraň
nás
1
'Myšleného portrétu "slušného" nacisty
Čýhýou obyčejných amerických vojáků,
Z amerického originálu přel.R.B,
jý^izejí MLADÍ LVOVÍ řošení této otázna kolik demokracie je,a někdy,
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Karel Schulz
'Hranice plála jasným plamenem,ostře zástup,který opět pozvolna se utvá
i hluše praskajíc.V téže chvíli se ti řel v dlouhý průvod,přijav do čela
síce rukou pozvedlo a sevřelo v jedi korouhve a kříž.A pak se všichni da
li na pochod ke klášteru S.Marco.
ný kruh.Cizí ruce se chopily rukou
Ulice osaměly.Píseň duněla.
Michelangelových s ohou stran, a než
Michelangelo zůstal sám.Bylo mu,
se nadál,celý kruh se začal pohybovat.
Nejprve se dlouho přešlapovalo na mis jako by procitl z nějakého šílenství,
te, ale pak se prostor rozšířil,až moh z pitvorného snu.Nepoznával Florencii
slyše křik a pláč dětí.To už není
li" všichni postoupit,a nyní nastalo
podivné kolotání,kroužení kolem obrov město Lorenza Magnifica,to je Floren
cie Savonarolova,měli pravdu ti,kte
ské hořící hranice,na které stál a
^
šklebil se ďábel,roztahující své drav ří ho varovali.
Ulice byla již prázdná .Podél d o m ů ™
ci pařáty nalevo i napravo.
se plížil kočičím krokem jakýsi
A kruh se rozvíjel v tanci stále
rychlejším.Kdesi křičely děti,plačíce. chlapec ,skrývaje cosi podkahátem.'vi
Zástupů se zmocňovala horečka,hromad da Michelangela,zarazil se a ztrnul
né třeštění,oči byly divoce roznícené, Ale viděl cizince,kohosi,kdo mě 1
prach .cesty na svých šatech.Pro teJ®
ústa zkřivena,tváře žhnuly.Plameny
hranice vybuchovaly se stále silněj
prach na šatech Michelangelových do
dal si chlapec odvahy a prosmekl se
ším hukotem.
Křik dětí stoupal.Několik žen__již
mimo,nepřestáváje podezíravě sledo
volalo,že vidí zem novou a "ěčný,nový vat tvář cizincovu.A Michelangelo ho
Jerusalem.Kruh se posouval dál a dál, poznal.
A tančili všichni.Tančili mniši,dokto . ,Byl to desítiletý Andrea, syn -kře-j ři písrna,andělští kněží,se are± a děti, crho,zvany po otcově řemesle Andrea
mistři a ženy,tisíce nohou tepalo hlí del Sarto.A v okamžiku,kdy přeběhl
nu náměstí v rytmickém poskoku, a k ne- mimo.spatřil^Michelangelo,kterak zpod
-bi zároveň se šleháním plamenu vybu
Krátkého kabátce hochova vyčuhuje kas
chovala píseň:
prohořelého,popáleného obrazu BottiďÉ
celliho,zachráněný z hranice.
^
Tančeme rychle od pekelných bran,
Michelangelo
se
zachvěl
a
byl
ty
Kristus nás přijme do svých ran,
tančeme diví,radostní jako David král, nocha^chytil a políbil.Nehoň kolem
.dohoříyající pyramidy již dávno státančeme poskokem,zpívejme dál:
|ly_srráze s tasenými meči,a jednou £
Kristus,Kristus,Kristus hýl davem rozsápán malíř Cavalieri ,^
král Florencie!
který jako^šílený se vrhl k ohni,aPak se pyramida zřítila v jediném
cy zachránil část Mantegnova obrazu.
vysokém a ohlušujícím plameni.A podo A chianec^se nebál..»
ba satana,napojená sírou,zríoila^ se
jnorely kus Bottieelliho malby vistřemhlav,letíc hlavou dclů,strháva
ífý
kabátem a hoch,vida příjíc ohořelé obrazy krasavic s secem.
ypm 'V-r-erý_pohled.cizince, dal se na
Divoký povyk a jásot davů.Vše se
u^ex.-udyysi to pamatovat,Andreo del
zmítalo,náhle ustal tanec,ruce se
:a£r~d,xuke jsem skrýval pod svým' kepustily a nyní se zvedly v radostném
oat em _.ho ehu,kr esby a malby,také.,,
mávání,padal čest květin,olivové ra
v^Stálíme^výklenku paláce Gondi a
tolesti, vše bylo vrháno pod nohy mni
ýý-.
-lar P-Sšli mimp,nepovšimiiuvše
chů, děti si strhávaly věnečky a háze
s—
:*----- on je poznal .Malíř Lorenly je,křičíce,na kutry dominikánů,pod
čeřvyvýšené místo,na němž stál^Savonaro 29 (il Credi a Pollaiuolo,obp
la, stále tak bledý a pozorně sledujíc ném,
/Pokrač.na str, 13

.7.195-3

HLAS DOMOVA
Naše_africká_re£ortáž

SVOBODNÁ
'Bývalá italská kolonie Eritrea by
la nedávno rozhodnutím Spojených náro
du přifařena k Habeši.Země má sice sv
ji samosprávu,ale úředním platidlem j
už habešský dolar/6 za 1 £stg/,Anglie
tina pomalu nahrazuje italštinu.Hlav
ní ulice Masavy jsou už překřtěny na
Avenue Addis Abbeba nebo Haile Selasie,a italský hlavní stan přesídlil
z guvernérského paláce do méně honos
ného domu s méně honosným titulem ge~
Aéráiníke vicekonsulátu.Hlavní konsuháa je ve vnitrozemském hlavním městě
Asmara.
jsme jediná větší loči v masavském
přístavu,technicky docela moderním,a
,'eštš několik hodin po našem příjez
du zůstává město mrtvé,jako by se zdn
halo věřit,že přijelo pár hodin živo
ta. Ponenáhlu se objevují prodavači ko
rálů,mušlí a necudných "národopisných
pohlednic,jenom váhavě se otvírají hm
spody a tančírny v přístavní čtvrti a
černé prostitutky navlékají své pestn
"pracovní" šaty a usedají na lavice
před domy.mají velmi komplikované e~
xotické ucesy,ale zcela civilisováné
cechovní mravy.Některé budovy ale spí
kliBanca ď Italia,Yacht Club,kancelaře iaalských obchodních spolecnos-

ERITREA

ti,spí i sekretariát strany pro spo
jení s Habeší"„Italští obchodníci tr
pí ovšem všeobecnou, hospodářskou sta
gnací,ale nejsou na tom ještě tak zlo
'Jako bývalí zaměstnanci italské kolo
niální správy.Ti se octli na dlažbě a
lethargicky polehávají na verandách
ztichlých vil evropské čtvrti„Mají
dvojí volbu:buá se učit řemeslu v ku
rsech, jež pořádá italský konsulát,ne
bo se vrátit do Itálie.Mnozí se vra
cejí,
Němteří barevní občané velmi při
pomínají sympatické' Rasy Guksy a Ka
sy z habešské války .Křesťanští Kopto
vé mají na čele vytetovaný kříž«Vedle
nich jsou tu praví ebenoví černoši a
Nršudypřít omni hrabové,. Obyvatelstvo" se
chová k bílým..s nenucenou přímostí,V
busu jste jim docela vděční,že vás
klidně nechají stát,když už není mísjto k sezení.
Episoda-s malým cidičem bot :ochotfmě nás vodí po městě,ale o nic si neřekne.Cigaretu odmítá,je malý,nekouří
Zato ihned přijímá pozvání do restau
race ,ob jednává si oranžádu a bez váhání si přitahuje židli.Když ho žádáme
o píseň,spustí:"Oh,how happy shall ws
be/when we know the ABC".Což' se v je
ho případě zrovna nevyplnilo.jel by
hned s námi,ale nejde to.Katolický
rZaRENCXE _PALÍ _QBRAZT^Pokr,/
;kněz z naší skupiny na proto dává ob
nošené šortky a' košili.Okamžitě si je
vážni a zachmuřeni,vedli opatrně
;na uliti obléká.Černí policisté mu po
a šetrně pod pažním. stařečka, svíra
máhají.
jícího rňženec,jehož jednotlivá zrn
Je těžko poznat,je-li toto sebevědo
ko propouštěl mezi prsty s tichou
mí
Eritreanů výsledkem nedávno získa
mo ůLitbou, namáhavě oddychuje, neb oř
né
svobody,nebo má-li o ně také záslu
asi také tančil, ;ta průvodci vždy
hy
italský
kolonialismus.Ale zajímavé
řekli -amen k jeho modlitbám a pod je^že najdete elektrické osvětlenívv
pívali ho s velkou uctivostí .Michel- každé špelunce,která vypadá hůř' než
angelo i jeho o:znal.Byl to mistr
"Habeše" a "Mexika" našich měst,
Eritroa vyhrála svobodu,přál bych
/ ? r y r ’r
SEN A BOLEST./
jí,aby měla stejný úspěch v zápase
o chléb,aby přístavní dělníci už dlou
5SR:ČIS3h- 7 11377 "TfTVARNÍ UMĚNÍ” : ho nemusili žebrat o zbytky chleba' z
z 22 redaktorů propuštěno 16,mezi ni lodní kuchyně jako dnes.
J.Lo
mi šéfredaktor y.šolta,
C
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0=0—Q=0=0=0=0=0=0=0=O=0=0=0 =o=o=o=o=o
/Od našeho zpravodaje MH Mun/
ve finale javorského 6:2,6:0,6:2.
— MISTROVSTVÍ ČSR V KOPANÉMankista- :— VÍTĚZEM EVROPSKÉHO PÁSMA DAVIS CU Slavia Bratislava 6:4,Ostrava-Košice pu se -stala Belgie,která porazila v
'1:0,Křídla vlasti Olomouc-Pivě zda Bra Kodani Dánsko 3:2.
tislava O':1,Slovan Bratislava-Slavia I
+
^
Traha 4:1.Na prvém místě je u d a Pra- i
Ulička a WM systém
ha,následován Křídly vlasti a Rudou
hvězdou Bratislava,dále Slovanem Bra
WM je určitý fot thaliový systém a
tislava a Tatranem Prešov.Dynamo sla česká ulička je způsob hry,který je
via praha je na 7'.miste a Spartak So- možno praktikovat v každém systému,Z
ítO.-.ovo ns. S. míst e»
toho poznatku vyšli Madaři,spojili WM
.
— MEZISTÁTNÍ KOPANÁ :Dánsko~Švédsko ■ s českou uličkou a hrají dnes takový^^
football,že lepší je zřídka vidětřa l W
l:3jRumunsko-Bulharsko 3:l/o postup
do finale mistrovství světa/,Svédsko- navíc akce,které nás uchvacovaly u
Bicana,Řihy,Ludla a Kopeckého,provádš
MaSarsko 2 :4,Švýcarsko-Dánsko-1:4,
jí s nepředstavitelnou rychlostí.Jiho
|výcarsko-Norškn B 2 :2,Argentina američané
hrají všichni WM systém.při^
Španělsko l;o«
něm je ale nutno hrát vzadu důsledno™
:
— LEHKÁ. ATLETIKA:ČSR :Jungwůrth vytvo obsazovací taktiku.Rakušané se holed
řil nove dva čs .rekordy-na 800m'v ča bají, že hrají starý klasický football
se 1:48.6-min. a 830 yardu 1:49.5 m. ale zapomínají,že když vysunou střed
Jungwirthův čas na 880 ya je nej lepší ního záložníka,stáhnou jednu ze spo letošní světový čas,o 3 desetiny hor jek do jeho úlohy a vytvářejí tak ja
ší světového rekordu.Na 3 .000m pora kousi obdobu WM/důsledně tak hrají
zil jungwirth Zátopka' časem 8:12.2 m. Švýcaři/.Doba se nezastavila a není už
/Zátopkův čas 8:13.8/.Další pozoru - možné hrát ten football,jaký jsme hrá
hodné výkony:skolla ve vrhu koulí 16, li na římském finale„Tehdy jsme tech
96m,výška Kolář 194cm,oštěp lilek 64, nicky převyšovali ve tšinu národů na
02mfFikejz' dálka 7,22m a pillo 400m
světě,dnes je footbe .11 technicky tató(
za 48,1 vt.
vysoko,že se vyhrává hlavně taktikou
— ATLETIKA Y ZAHRANIČÍ:AMERIČAN DA - a fysickou převahou.Francie/to kýval
vies vytvořil světový rekord ve sko pro nás rekreační zájezd^/petří dnes
ku vysokém 212 cm.Ahgličan Bannister :k footballovým veImocem,Švédsko,na ^
zaběhly míli za 4:02.0 min/nejlepší le které jsme se dříve dívali jako na,fk^tošní čas/',Nor Strandli hodil kladi - nonenfutr" je dneska footballovou hvěz
dou prvého řádu.Moderní football je za
vem 59,7 2m, Američan Iness vytvořil
ležen
na bezvadném krytí protihráče v
nový světový rekord .v hodu diskem 5 7,
obraně
i v útoku,na dokonalé posiční
94m .Mezistátní lehkoatletické utkání
hře,na
rychlém
měnění míst a hlavně na
Belgie-Erancie skončilo vítězstvím
pohotové
a
rychlé
střelbě.Dobrý hrac
Erancie 201:144/Belgičan Herman za se
pozná
podle
toho,co
dělá,když má
hěhl'3.000m za 8:06.6 min. a Reif za
mrč,a
výborný
hráč
'
podle
toho,c;
8:13.6 min./.Y mezistátním utkání Nědělá,kd;/ž
je
bez
míče.
mecko-Italie/112:85/ běžel Němec Hase
400m za 46,3 vt. a 20Cn za 21,1 vt.
3.K.SLAvIA MELBOURNE
Němec Fůtterer zaběhl stovku za 10,4'
vt.,Němec Dohrow 15 OCm za 3:49.6 min. zvítězila nad I.C.I. 3 :l/l:l/,čímž ze
— PŘEBORNÍKEM PRAŽSKÉHO KRAJE Y TENI dostala do čela mistrovské tabulky
1. srpna hraje na hříšti Union Jack . - S U se stal Y.Zábrodský,který porazil
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'By 'Davi3 “Lawrence, US News,
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History tells us that every Munich, every appeasement, every conpromise with evil men bent on aggressi-on has eventually led to bloody
conflict. Back in the spring of 1939, Molotov was sitting in Moscow,
playing a game of intended alliance with London and Paris while se cretely negotiating a mutual security pact with Hitler. This assured
Nazi Germany that, for a while at least, it would not be fighting a
two-front war -against both Russia and France.
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■•hat are we telling Soviet Russia throughout Korea". Always there was
Jo-day?
i’e are saying that .we are
the objective of unification by the
» ynable cr unwilling xo fight for vie -nilitary means being employed at
tcry when we have already comnitted that time.
cur ancles xc battle for nearly three
Otherwise, why didn't the United
years, Ihe story of the Korean truce Nations order a stop before our forc
agreenerx is the story of a Far East es crossed the 38th parallel in earjr
Amich. Substitute Korea for GSR as October 1950 and call then for a
the expendable country, and the par 'truce? Suddenly,in June 1951 the
allel begins xc energe. Substitute Secretary of State, Dean Acheson,an
Korea for hapless Poland at the Yal nounced that a truce would be accept
ta Conference and the analogy is
e d in and around the 38th parallel
and that unification of Korea was new
"•‘hen xhe forth Korean Array invadec í;only a "political" object. The Sov
South Korea in June 1950 and the Un iets caught the hint and almost im
ixei Sxaxes decided to get the auth mediately Ambassador Malik at the UN
orisation of the United Nations to
made a public suggestion that truceinternene, all the world was notified -talks should be begun. Military de
ehax aggression would be resisted.
feat for the United Nations was ap
Kary of us applauded this as an epo parent .
chal step that night well prevent
The Test
World Kár III,
..Then Moscow tested out the Allies
Z '-€
-9 = ~ ~ ~ r fr Q-p -f-i- 0 '
-f-j^
by a long series of sessions at Kae
But Moscow saw in the continuance song and Panmunjon whi eh had as their
of British recognition of Red China object a wearing down of the patience
of the United Nations members. Coin
the beginnings of the rift between
cidentally, friends of Moscow, like
America ami Britain on Ear Eastern
policy. ^ Jhen the aggression by North India, began to build up an appease
Korean forces was repelled by General ment policy inside the United Nationi
MacArthur, Moscow ordered another ag - An artificial issue was trumped-up
gression. The. Communist Chinese ar [relating solely to the return of pri
toners of war-r
mies came down from the Yalu River
and in -ecember 1950 forced.the Uni
The argument, deliberately pro
ted Nations troops back to the 38th longed by the Communists, served a
parallel. On October 7,1950, the UN [basic purpose -to divert attention
by resolution, had declared that its from the real issue which was the
armies were in Korea to repell the
continued presence of Communist Chi
aggression and "to establish peace
nese on Korean territory. (To pg.lc)
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If history is
To say that Communist aggression guide -and it has been almost unerr
now has "been repelled is to fly in j ing in its lessons- the Administrat
the face of facts. In -June 1950,the ion will find that in the not~far
North Korean army stood on the 38th di stant future the aggressor at Mos
parallel. To-day the armies of Red cow will move on toward other: areas»
■Already the new dispatches tell of
China -formally declared by the UN
to be an aggressor- stand 900.000
the unprecedented quantities of ammstrong on the battle line only a few ,unition and artillery, which have
miles north of the 38th parallel, as ibeen moved into Indochina in recent
they threaten the security' of South weeks to support Communist armies
Korea,
:which are fighting the french there.
Not ail the blame rests on our
Must We Compromise?
M
fl
European ■allies-, though the British
President Eisenhower, who has a ^
have favoured a "peace at any price"
personal
admiration for Churchill ard.
because they feared American milita
-has
followed
his leadership before,
ry, industrial and financial resour
;has
yielded
now
to the Prime Ministces would be diverted to Asia instead
nr
's
many
personal
messages in the É
cf Europe.
past
few
weeks
urging
him to accept^
Private. Decision
■a truce and forget unification of
.American politics played a part I.ore a as a military objective.
in the fiasco. When Dwight Eisen
must we compromise with evil men
hower conducted his political cam
in the Kremlin who have stirred up
paign in -1952, he showed firmness
millions of people against us? Must
toward the Korean situation -he said we abandon our ally -South Korea-and
he would not agree to a truce with
•tell all Asia that the alliance of
dishonor, he would not appease. Then :free peoples is just tired of fightcame the .election and inauguration. ing and that, if you palaver long en
Ihe Administration*
1s advisers took a •ough in a so-called "negotiation", á
look at Korea and a look at our un 'the United States and Britain will ^
balanced budget and a look a t _the
finally give in because their govern
campaign pledge that had been inter ments believe in appeasement?
preted widely as a promise to end Ihe :
Even now, before a truce agree-^
lorean war. The decision evidently
was made to liquidate the whole af !ment is signed, Britain publicly ad-1
fair promptly and go along with the 'vocates that the Red China G-overnmezý;
be admitted soon to the United MatBritish viewpoint.
This was a .short-sighted decisicn ions, notwithstanding the Chinese ag
It was taken in privacy. No opport gression that has erst tens of thous
unity was- given the American people ands of casualties on our side,
to debate the issue because the int
Imere Is Still lime
ermittent negotiations of the last
There is still time to prevent
60 days have been conducted in the
."orId V.-ar III. But it will get be
strictest secrecy.
At no time was the Korean Repub prevented if we become conformists,
if we swallow an official line and
lic permitted to be a party to the
negotiations as Panmunjon. Only "j listen to "the easy way out" which
some ox our allies in Europe for rea
"observers" were allowed. Yet the
sons of convenience and expediency
North Korean puppet government was
are
urging on us now. The Korean
permitted to play a principal role
truce
is a Par East Munich ’ . ■,_
as a party to the truce negotiations^
TTo pg. 1 ,
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W I N T E R
William Shakespeare.
When Icicles hang by the wall
And Dick the shepherd blows Us nail,
And Tom bears logs into the hall,
And milk comes frozen home in pail,
When blood is nipt,and ways be foul,
Then nightly sings the staring owl
Tu-whoo!
To-whit! Tu-whoo!
Amerry note!
While greasy Joan doth keel the pot.
When all about the wind doth blow,
And cuighiug drowns the oarson's saw,
lAnd cirs sit brooding in the snoví,
And Marian's nose locks red and raw,
When roasted crabs hiss in the .bowlThen nightly sings the staring owl
Tu-whoo!
To-whit! Tu-whoo! A merry note!
While greasy Joan doth keel the pot.
"YJESNIE" a DAILY PUBLISHED in Za
greb (Yougo slawia) has reported on
the situation in Czechoslovakia in a
seri©3 of articles by B.Lausman,the
fo r P - Chairman of the Czech Labour
PartySaid Lausman: "The danger for
the - rague regime now is that the
’"-orkers are fully conscious of their
rength in fighting solidarity"
Continued from page 16:
1S_WCRXL WAR III. INEVITABLE?

Alliance of Czechoslovak Demo
cratic Societies of Australia
and New Zealand
Ihe Honorable
Fohn Foster DULLES,
Ihe Secretary of State,
7 a 'sh i n g t o n, D.C.
Sir,
Writing on- behalf of Czech©slov- ak anti-Communist refugees, at
:
present residing in Australia and ;
Hew Zealand end associated in the
above Alliance, we wish to expres
our sincere thanks and support
for the policy which you so firm
ly and uncompromisingly defend,
i.e. that the interests of the
subjugated people behind the Iren
Curtain should not be abandoned
by the Western World»
We have no doubt that millions
of freedom and democracy loving
citizens of Czechoslovakia lookin -their hour <£ utter spiritual
and material náseky- upon the lead
ership of the United States of
America for deliverance frem their
sufferings. We take the liberty
of wishing your worthy endeavours
every possible success.
Accept, Sir, the assurances cf
our distinguished consideration.

Dr,L.ROZBORY
?or the armistice agreement is
Sec re tar'
President
realty the peace agreement. The UN ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
are committed now bjr President Eisenhh'"=r !2 statement that force will
EXILED WRITERS AGAINST PEN POLICY
not ~°e employed again in any effort
The dissatisfaction of exiled wri
to reunite divided countries. And
does s^-lcciy believe the Communists ters with the results of the 2Sth PEN
will 06 persuaded by peaceful means ■Congress in Dublin was expressed by
several members of the Executive Com
to give up v.hat they hold today?
mittee.
Mr.M.Padev (Bulgarian), a
We are acquiescing in a retreat
member
of
the Executive tendered his
ty Ul Iron the resolutions it has
resignation
as a protest against the
fona3'11! adopted. Do our leaders
Congress's
very
weak resolution on
realty ^hink all this means peace? .
freedom
of
expression,
which in nr
Or ar® 7;e stumbling slowly "but sure
way
condemned
the
policy
of the Com
ly into the biggest war in all
n 7 *V *>
^
munist
regimes
in
Eastern
Europe,
n.xs u
.

.
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Lissatisfaction in-Gz eshoslovakia
D I F F I C U L T I E S

W I T H

W O R K E R S

Worker unrest has been increas- ;iencess
"One of the main obstacles
_ingly evident in GSR since the be in the active straggle for peace is
pacifism, which confused the minds ox
ginning of the year. In view of
continuing poor production, the re many people during the initial phase
gime has abandoned its attempts to of the peace movement, and still con
tinues to do so___ We can fight paci
conceal signs of dissatisfaction,
fism most effectively by constantly
and has openly criticised workers
for indifference to Government needs.; stressing the need for each individual
In some cases they have been accused; to participate in the peace struggle.
However, some newspapers are not do
of rebelling against State policy.
In early March already ITOVA SVOBODA ing this,.."
(the Party Organ in Ostrava) com
PRAVDA stated that the publicatimx
plained that the Doubrava pit owes BLESK was one of the few papers whic^p
hundreds of thousands of tons of
had shown a proper understanding of
coal to the Republic. The newspaper! "peace propaganda". As an example of
declared that the reasons for fail- iwhat this propaganda should be,PRAVDA
ure'were the large labor turnover
quoted the following exerpt from an
and the high percentage of worker
editorial printed in October 1952, eflP
absenteeism. The newspaper also
said that at a miners' meeting,which titled "Are You Aware Of What Pleases
ended in complete chaos", reaction- !Warmongers?"" -"they are pleased when
...we can still find transfer orders
ary elements had dared ~c elect a
which
contribute to labor turnover...
delegation to Prague to protest ag
when
there
is still cases of people
ainst certain justified and necessa
who
refuse
to perform certain tasks,
ry provisions". Disciplinary action
claiming
that
the work does not appeal
was taken against three Communist
to
them."
delegates, but,according so ''OVA
Under such conditions it is diffi
SVOBODA, the penalty was too mild.
cult for the Czech regime to meet
Hpwever, the Chairman of the Party
Kremlin demands, or to become the Ba^P
organisation in the pit refused to
inflict harsher punishment, declar shockworker brigade, as demanded by
ing: "I always side with the miners". Stalin. Minister of State Security,
Worker opposition to civil def Karol Bacilek evidently had this in
ence training was the subject of an mind when he discussed poor work a o r A
editorial in the newspaper ROVNOST. ■ale in NOVA MYSL (Prague). Bacilek "
"Paramilitary training is consider declared that despite the liquidation
ed of minor importance ... Sometimes
of Sian ky center, there were still
the Party organisation entirely ig hostile "Slanskyite" elements within
nores the. .existence of SVAZARM in
the Party. According to Bacilek,
the community. In some plants, the Slansky’s influence is evident in in
greatest difficulty we have is that correct reports on plan fulfillment,
Party officials consider it a sup
production failures, misuse of valu erfluous burden-."
able and scarce material, and disreg
The central organ of .the Slovak ard for plans, so that no market ex
Communist Party, PRAVDA, complained ists for goods produced•
that Communist "peace" propaganda
"We can eliminate such hostile
was unsuccessful in production cent acts only, if we punish not onlv sai~res where it is crucial to increase tage but loitering and negligence as
output. PRAVDA stated that worker
well.,.Both at State Barms and local
pacifism was a main source of defic- National Committees (To page 1 9 )
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DIFFICULTIES WITH WORKERS (Contd.)

■DECADENT WESTERN DANCE--x©xexexex ©x ex ex ex ex ex ©x ex©

statistical reports are inexact, or
The Music and Artist Center iss
sven purposely incorrect in order to
conceal the true state of affairs,
ued in Czechoslovakia -a .list of f or
5-ejects in production occur too oft bidden dance pieces which was distri
en, andi plant managements and work buted to, all orchestra leaders. Rud
ers plant-organisations do not make, olf Eriml and Franz Lenar ?</ere among
.serious efforts to elimante this.. . the names of forbidden composers.. A
••'e have had cases where the .percent general restriction against any jazz
age of rejects in an enterprise am or dixieland pieces was imposed. Only
ounted to 100$. Frequent offenses
two composers were given official
against State discipline occur in
regime approval.
One is the late Ja
the sector of wages. Overtime wages roslav Ježek, who wrote jazz compos
me- paid when work could have been
itions, and the Russian Dunajevskij,
accomplished during office hours.., whose music is in a semi-operatic
aero have been cases of theft of
vein,
-liable metals, of aluminium and
About the same time, the Art and
even copper used by employees of va Cultural Service Employees, a -divis
rious metallurgic enterprises, in
ion of the Central Trade Union Coun
order to make home washing machines..” cil in its publication, KULTURNÍ PEACE
brought out an article entitled JAZZ,
From these exerpts it is clear
'that workers disobey the .regime, and translated from' the Russian. The.
that the -will to fulfill production ' piece explained that jazz,as played
norms is lacking. Demands for spee and danced in the West, was part of
dy production,and poor work and liv Wall Street's plans for creating war
ing conditions .incite the unrest.
hysteria. Jazz disturbs the nervous
However,there is little possibility system of the dancer in such a way,
that worker conditions will improve that he is then better prepared for
the role assigned him by Wall Street,
in the near future because "means
are lacking for such purposes". r j q namely, to become good cannon-fodder.
'The article concluded, however, that
the original jazz music created by
11 J'l- CZECHOSLOVAK BANKNOTES
Negroes was valuable in both an art
istic and humane sense.
The secrecy with which the Prague
The Center's control is implemen
regime was able to prepare the rected
by inspectors who visit dances &
ojjt monetary reform has puzzled ob: rm r-q
'y*
e glyrm.~ S í ^ C 0 ^ p.0 7»0
make objections to the band leader if
have been so many rumours of a forth banned pieces are played. in addit
coming monetary reform,that finally ion to the inspectors, there are
Youth League members wno make it their
people took little m i c e of them.
job to report couples who engage in
Information has new been received
that the new Czechoslovak banknotes- "figure" dancing, i.e. who dance in
an individualistic manner.
were p r i m e d in Budapest (Hungary)
under similar secrecy precautions tto
Isolation from Western dance cul
those used for publication of maps
ture is an essential element in the
and plans for military operations.'
campaign to glorify Russian dance and
The forthcoming reform was known on develop "proletarian" culture. Slavic'
ly to a few csi.Government offici
folk dance is popularised and encou
als and economic experts. Its su
raged as the best expression of "pro
preme management: was in the hands of letarian" culture .and Western "ball
Soviet experts. A-run on shops be room" dancing strongly criticised as
gun about a week before the reform
"bourgeois decadence".
started.
FCI
-r»~
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HLAS DOMOVA
Přizpůsobili jsme cenu
Vašemu rozpočtu;
Příjemný večer v milé a kultivované
společnosti,
při'hudbě,kterou máte rádi.,.
To vše vás očekává každou sobotu u
Lomů.-Prostředí je nenucené a obe
censtvo z nejlepšich společenských
vrstev, proto je

27,7.19;

SPORTOVNÍ ZPRÁVY JSOU NA STRANĚ 14
Přátelům jízdy na koni
Při výcviku čs.jezdecké skupiny v
North Balwyn se stala nehoda.Ukázala,
že je nutno,aby v budoucnu byli všich
ni, kteří chtějí ve výcviku pokračovat,
pojištěni proti úrazu.Nejlevnější po
jistné bylo by hromadné v rámci spolku.
I n f o r m a c e t o m i o jiných záležitos
tech obdrží zájemci po výcviku v ne
děli 2.8.,nebo tentýž den v 7 hod.več.
v restauraci ?íPraha5í,Richmond,event
volejte po o.hod.več.LF 5263,p.Hude(^
ka.
V.R.

O A B A^R E wT P E T R A L 0 M A
nejoblíbenějším nočním podnikem
v Melbourne.
Cena? Celý večer - od 9 hod.do 3 hod.
ráno - stojí pouze 16/- sh a to včet
ně večeře á la carte a ovšem včetně
našeho půlnočního programu,
který je mezinárodní úrovně.
Máme každou sobotu velký nával,
proto prosíme,abyste nám ohlásili
svoji návštěvu co nejdříve.
Telefon LU 6574 nebo LB 1192.
Nezapomeňte: Upřímně se na vás těší
Váš P E T R
LOM,
St.Moritz Cafe,
e s p l a n a d e
s t . k i l d a

S K L I Z E N
nezávislá kulturní revue
Vychází měsíčně
Vydává: Antonín VLACH,Hamburg 13,
Postlagerkarte 209
Ukázková čísla zašle obratem
zástupce pro Austrálii: L.Nichols,
E.Z.Co.,Staff quarters,ROSEBERY,TASÍ.

NEJVĚTŠÍ AUSTRALSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ
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Telefon: MU 9395 /3 linky/ -- MU 9715 /5 linek/
Založeno před 30 lety
24 filiálek v Austrálii
DOMT A POZEMKY VE VŠECH PŘEDMĚSTÍCH
V roce 1952 jsme prodali:

1256 doma za £ 3,574.034
6850 pozemku £ 1,290.637

V š e c h n y
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p o t ř e l
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čs. z á s t u p c e

i n f o r m a c e
p. H á j e k ,
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DOPISY GTENÁŘT5 - LETTERS TO THE EDITOR
mmm mmmm mmm mmmmmnrmmm mmm mmmmmmMatomriinmnm
— je-li v zájmu země/Korea,p.r,/,aby se pokračo
valo y boji,je jiná otázka.říční lépe,aby se Čí
ňané zastavili na 38.rovnoběžce,aby trochu zapo
mněli na nepřátelství proti západnímu světu a- acy jim - po smrti Stalinově - byla poskytnuta
příležitost zvážit politické' a hospodářské nevý
hody závislosti na Moskvě?....Dejte vychladnout
příliš horkým hlavám.A když snad zavlaje bílý
prapor nad blátem korejské fronty,ve kterém trčí
mnohá přilba těch,kteří šli tisíce mil bojovat
za dobrou věc,pak nespilejte spravedlivým a od
vážným: nebct berlínský vzdušný most a 38.rovno
běžka jsou první dvě kola utkání,které bude vybo
j*-<áno až do úplného rozhodnutí.Rohovníci se ne
milou dát svést výkřiky z obecenstva.Nutno jim
hospodařit silami,neboř ještě mnohokrát zazní
gong.
’Artuš” ,Perth
— Hodně čtenářů se jistě zajímá o drobné sportov;
n * podniky v ČSR více,než o problematické poli
tické kritiky,návrhy a plány o vývoji světa a je
ho uspořádání...Přesto, že sport v boji s neob
jektivní kritikou velmi často prohrál k.o., je
jeho existence, průběh, referáty,zhodnocení,pro
značnou sportovní obec emigrantskou velmi pev
ným i citlivým poutem s domovem.Náš sport měl
vždy a má i nyní své prvotřídní rlseky a proto si
zaslouží,aby jeho ”hlas domova” byl hlasitě sly
šen i v Austrálii.
K.E.,Mt„Isa
--Apeluji na všechny Čechy a Slováky.Nechrne spo2* fkteré nám nikdy nemohou prospět .Pode jme. také
sve přátelské pravice svým sousedům Polákům a^
Ukrajincům...Nekoukejme vpravo ani vlevo a pojď
me ve šlépějích 'našich národních velikánů,dokud
máme příležitost.Zítra už může být pozdě.
K.J .,St .Marys
--Podivno jak mnoho lidí se zastává názorů p.Mc
Carthyho,které nejsou pro střízlivého Evropana,
který už zažil tolik; potlačování myšlenek a pá
lení knih.. .Největším nepřítelem komunismu byl
pan :tisíciletá říšs:.Byl o n •také vzorem p.M.Ž.
a p.ing.P.B.?
M.I.,Brisbane
— Americké noviny začaly dělat náladu pro propuš
tění redaktora Evasty z komunistického kriminálu
v ČSR.--Nedávno se odtamtud vrátil Oatis a dnes
už po něm nikde neštěkne.To je Amerika. R.M.,USA
— Vážená redakce,zda-li bych mohl být uvědomen o
adrese toho klubu,co o něm píšete v posledním
čísle? /Never-Never,str.9 ,p.r./.To jen tak abych
věděl o našich různých lidech...Chtěl bych se ta
ky brzy podívat do Melbourne.
X.Y.,Bonegilla

LISTÁRNA
mmmmmmmm
"Géyx'1,Melb. :Potvrz .£ 1 /pro soc.fond Ústředí.--Z ,K.
5.Sydney:Díky za inf.,praví
správy velmi uvítáme.--V.i.
3th.Wool.:Adr.viz str,20.-F.H.,Boneg.:Sokol.jednoty
jsou v Adelaide,Canbeře,Me]
Dourno ,Porthu a Sydney.—
I.M.,Kings.:Adresy přímo ne
sdělujeme.Zašlete dopis,do
plníme sami adresu hled.-?„K.,N.Launc.:Pište na Úst
ředí čs.spolků ve Švýc.jC/Fan Staněk,Kasernenstrasse
-Lager str as se 1,Zurich, Sv.ik
serland.--F.S.,St.Kilda:Sn£
použij eme.Díky.
Red.
REDAKCI DOŠLO:

3,Hostovský:The Communist
Idol Julius Fučík and his
Generation.Vydal RIG, N. Tori

P.Odložilík:Nedejme se/Stulie o dr.Lad.Riegrovi/v
Robert Vlach:Tu zemi krásnc
Sbírka básní jako 1.svazek
lnižnice lyriky,Stockholm.
Tyšlo v Paříži,cena 35C
=
P.X.Havlíček:Lid bez psí kf
bi/Výbor z knihy,která vyšíěmecky-,;Die rote goldene
l)tc.dt';/ .O *S vaZ tijí siiii—Ctí Slít
ly ,c/-M.Zárubová,ISO Wesen i
le Grove ,London,k.li ,kng--:-r

HP TAKa DOSTKyiII V:
Adelaide:Arcade Kewsagencv,
bundle St.,Adelaide,S.A
Bydney:E.F.G.-Engl.& For.^
3ookshop,28 Martin Pi.,City
3.& A.Slavík,delikát.obehc:
303 Hay St.,Haymarket ,I-nTV
Melbourne :5s.restaurace Boíemia,Kat har ina ,Morav ia a
Praha.
Hově také v Kanadě :1.7. ,;h-'
:oun,781 Q,ueen 'St.vřesi .
Ooronto,Ont.
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Oznamujeme,že jsme pro.Vás otevřeli
taneční.kavárnu
0 Ó N T - I N E N . f A.I
C L U B
R E S T A 'J'R A N T
147 Swan StV, RICHMOND, VÍC.
/I.pc sc hodí,vchod z Wáwerley st./
Tančí se vždy
v pátek,sobotu a naděli
od 8 hodin večer
Hraje 1 .Nový se svým orchestrem
C^e s k á
k u c h y n ě .
SPOJENÍ:z City-Princes Bridge elektr.
č.70,74 nebo. 77, z Chapel' St. elektr.
č, 77,78,nebo vlakem do st. Richmond.
Srdečně zvou, Nový & Kolář
M ZA NĚKOLIK DNU^KONČÍ -LH5TA !!
k podání vašeho daňového přiznání !
0 radu a pomoc se obra.tte
s důvěrou na
LINGUA TRANSLATION INSTITUTE
tlumočnická a poradní kancelář
roh Eitzroy & Acland Sts.ST.EILDA
/Prvý vchod z A,eland St./-HJ 6315
Vypracuj eme Vaše
soukromá
i obchodní
přiznání . ■1
" - * — i ■■- ■ - -------- —
■ ,— —
Z L O B Í
V Á S
OČI
Potřebujete brýle;
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P T 0 :
430 BOURKE ST. ,MELBOURNE- C m
Telefon MTJ 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13
Mluvíme česky i slovenský
Os.nár.sdružení ve Yictorii pořádá
VII.REPRE SENT AČNÍ TANEČNÍ VEČER
8.srpna v 8 h.v budově St.Kilda Bath.
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H E A L I N G S
PTf.LTD.
2.61 Swanstoij St.,-Melbourne, Vic.
dodá Vám spolehlivě
l e d n i č k y
r ad i a
- o
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o 1 c k t r, k a m n a
a veškerá elektr.zařízení
Vzorná služba
Mírné splátky
Každou sobotu od 9 do 12 hod.
žádejte u nás p.Čermáka
GESEE KNIHY
■romány-be letr ie-hudebninyurrělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových, jazycích
dodá neb objedná
E.E.G.-English & Eoreign Bookshop
28 Martin place,Sydney, NSW
nebo
A.M.P. .Lane off Edward Street,
Brisbane, QJD
Vyžádejte si náš seznam knih
______ Použijte naší Lay-By služby
AUTSŠKOLA GEYI3S J4ELBQTJRME
Teorie jízdy ve všech. jazycích.
^
P r a k t i c k é
v y u č oj 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, nebo písemně na
Box 443 C ,GPO, Melbourne, Vio.
L O V E C K Y
H U B E R T U S
vkus - elegance - pohodlí^
fPProspekt zdarma a nezávazně
E M I L
K O Z D A L , krejčí
38 Creswiók St»,HAWTHORN;Melbourne j

.te_cij.nlcké kniípp..Ng-^pgd_z n_.jvElekt r otechnikar'_ do _HD_._______ _
PfiODpí 2 cesko-francouzské slovníky,Cca 6QČ~ stra n «v kůži,Zn ”Slovníky-itojg$
ČESKA RODINA v Šth.Melbourne pronájme pokoj samost.muzí*nebo.žene"..*ínf'.ra
zn.”Se snídaní nebo bez” do HD.
PŘÁTELE HLEDAJÍ:Jindřicha Moulise,Vojtěcha Stourace,J .Bukovského,Xeňu Kuk2'
covou, Tomáše ýCratochvíla/hledá bratr -nutné/, Jindřicha šimka/2 dop.v red./?
Jaromíra Práska,Rudolfa Krčála,Hanu Bauerovou,Eugena Koppa.-Uvědomte hleh&:
~== =“==—“====———========== ======= ===========:=_=——=— =
=======—====== =
HLAS_DOMOVA vychází čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
4 Erin St,,Richmond,E.l,Vic..Telefon:JA 3380/mimo nrac.dobu/,-Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 1C/-, jednotlivě sh 1/6-

