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A T O M I C K Ý
D O S T I H
i
tomto sloupku se
Ipřiznáme k porážce. Po
[dva roky otiskujeme na
=
Výbuch sovětské vod5.kové bomby,ohlášený Ma- =
= lenkovem v řeči k Nejvyššínu sovětu/HD.str„5/, = [hořejší části druhé stra
= ukončil dlouhý spor mezi západními vědci a stát= iny HD úryvky článků, o
[nichž jsme si myslili,
= niky,kteří se stále nemohli dohodnout,má-li SS =
(že jsouvsměšné nebo po
= SR atomovou bombu nebo ne. Ředitel atomického =
ústavu v princetonu J.R.Oppenheimer,jeden z li-= š e t i l é .Částečně jsme po 
hořeli. Snad byla naše
dí,kteří vědí o atomických zbraních nejvíc,ješ-=
chyba v tom,že jsme pro
= tě nedávno nrohlasoval,že podle jeho názoru je =
informaci některých na
= Rusko o čtyři roky pozadu v konstrukci atomo- =
šich čtenářů k těmto ci
= vých bomb.Z i.ialenkovova prohlášení,které už za =
tacím nepřipsali:"Neber
tlm^bylo potvrzeno zprávou americké pozorovací §
te v á ž n ě !"
ř služby.je dnes vidět,že atomický dostih je těs-=
Otiskli jsme mnoho ci
= nejsi.
=
tátů z komunistického^
(tisku,domnívajíce se,že
Sovětský svaz explodo ně nepoužil slova"bomby” .
(jsou absurdní.V zápětí
val první atomovou bombu Snad už měl na mysli i ně[však chtěl vědět nejeden
2 3 . 9 .49,druhou 3.10,51, ■jakou ruskou odpověd na
(čtenář,proč šíříme komutřetí 22.10.51,první vo !americké atomové dělostře
[nistickou propagandu.Cdíkovou 12.8.53. Spor o lectvo.y tom Se s ním sho[tiskli jsme úryvek člán- .
to,co vlastně SSSR o v ý  [duje-i bývalý předseda ko[ku,v němž se "exilový po
robě pum ví,netkví v tam jmlse pro atomovou energii flitik" mimochodem přizná
by někdo popíral,že
iGordon D e a n :"Na základě,.„ fvá,že si půjčil . peníze,
_.usové nevědí,jak explo 'vědeckých a technických
[které nemel v úmyslu vrá
si přivodit.Nejvážnější Isvědectví není pochyb,že
(tit. Kterýsi čtenář se
pochybovači dosud zastá SSSR má zásobu atomických
[rozhořčil,že jsme článek
vali názcrjže SSSR"sice izbraní".
(neotiskli celý,že prý
_ná určité atomické forMalenkovovo prohlášení
(proto jeho "ideologie"
--mule,ale že se mu dosud bylo učiněno pro potřeby
{nemohla vyniknout. Jinč
■ nepodařilo sestrojit ato--ruské zahraniční politiky.
ímu čtenáři se nezdá div. movou bombu,jež by mohla [Dnes,když v satelitech byjné,že se do^západního vy
být použita k útoku.Před 4la objevena slabina sovět[sílání pro ČSR připlete
ním pochybovačem byl pre-tského bloku,potřebuje Ma[taková zmatenos t ,jako by
sident Truman.
ilenkov protiváhu,která by :1a "Reportáž z NorimberJeho nástupce se od ně
•tobměkčila USA ke schůzce
;ka",ale pokárá nás, že
ho diametrálně liší:"Má íVelké čtyřky. Američtí r e  i neznáme datum Zlaté bul
me nezvratné důkazy, že publikáni, kteří dvacet let
ily sicilské.ptá-li se
SSSR má atomické zbraněV neměli co mluvit do zahra
[nás čtenář,proč jsme oTruman pochyboval,má-li niční politiky,jsou spíš
|tiskli úryvek/pokr.s.2,
SSSR vůbec atomovou bom (nakloněni věřit,že USAjsou
bu. Eisenhower je pře
[stále v převaze,a že je =
svědčen, že Rusové mají
[lépe nechat Sověty dusit = Published by Er. Vána =
atomické zbraně. Vyslov- chvilku ve /pokr.str.2/ = 4 Erin S t .,Richmond,Vic^
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řeči ,}krajanského!:řunkcio
Paní^Mary Rostoský z Gallatin'P a , ,p í š e ;
náře,který do proslovu o
. vCtění^pánové;-Píši Vám,že tak mě nohy bolely za
spolkové loterii považo**
val za vhodné míchat šte- p ě V r o k ů ý e ó jsem nahoru schodami jen na rukách a
fánika, --jsme trochu v roz nohách chodila.Žíly na nohách byly tak stáhnuté a
stuhlé,že jsem nemohla ani nohama pohybovat a jen
pacích.
jsem jich za sebou t á h l a .Napadala jsem se jako m a 
Snad je.to vina Části
lé
dítě o,.Slyšela jsem o Vašem Remolek Čaji,, od
exilového tisku,která se
revmatických
bolestí a když jsem jej užívala jen
zakopala do příslušné bo;
krátký
čas,tak
mě dobře pomohl na moje zdraví,že
jbvé posice.zesmutněla a
ar.i
Vám
to
vyslovit
nemohu.Nohy mě přestaly bolet,
jala se tak říkajíc bojo
nohu
chodit
a
cítím
se jako 30letá,ač je mi již
vat proti bolševisrnu/ a
;64.,„S
krajanským
pozdravem,Mrs.Mary
Rostoský
hlavně proti konkurenčním
Časopisům/.Dva roky se po: Inserát v HLASATELI,Chicago. 19.6„1953,strana o A
kouší me ukázat,jak tato '
smutná vážnost je směšná.
A T O M I C K Ý
D O S T I H /Pokračování/
Přiznáváme.že jsme troš
ku p o h o ř e l i , .
ještě něco nás mrzí*
vlastní šiávě.Říkají v ro,jak bude která stranÉÉ
Když si vybíráme citáty
podstatě toto:jestli
připravena čelit atomicpro naše !ínovinové x’ovy", SSSR zachová svůj dneš kému. náletu. Co pomůže Amusíme vždycky oddělovat
ní ýjmír n ý 5?kurs politiky merice.bude~li mít arše
hloupost ód sprostoty,kte ukáže slabost vůči svým nál tisíce vodíkových
rou zásadně nepřetiskuje-' satelitům, jestli se vrá bomb jj estliže nebude
ime.Tentokrát jen na ukáz- ti k osvědčenému :;sta^
schopna odrazit nálet
ku a výjimečně y .
lánskému” receptu,srazí stovky sovětských leta
zase rozvaděné západní del, který vážně ohrozí"
VYNIKAJÍCÍ OSOBY
spojence dohromady.V o- nebo zničí americký vá
Kde jsou a jaké je je- bo.u případech na tom A- lečný potenciál-?
ý
rjich postavení.Gudrun.Him merika vydělá.
V amerických a t o n i c k ý o ^
mÍerová,23"letá dcera náTypický pro tento způ přípravách bude asi nut.SP
;čelníka Gests.páků,ukrutné
sob myšleni je výrok
provézt zásadní z m ě n y :prc
_ho HeinrS c h á -Hxjnmlerá..se... předsedy senátního za zatím se její stratégové
:z hite st nává šitím a je j í: 1" hraničně -politického vý soust řečiováli"na problém,
příjmy jsou velmi skrovné, boru Willeyho :.5íAt .má SS jak bezpečně a v do.sia.tgjL
páni -Benešová,vdova- "po:
SR vodíkovou bom b u , my n é m množství shó dít1at o . ™
■presidentovi Edvardovi Be. máme' lepší .a máme jich mové bomby na nepřátel
-neso v í ,žije v" ústraní, v" víc47,
ském území«Atomový dostih,
práše.je. postižena trap
.Zapomíná se. na jednu v němž č a s ,jak se z d á ,pra
ným-.-očním neduhem. Hitle- : věc:bomby na Hirošimu a cuje spíš pro SSSR než
Spojence,postaví Západ
t ů v bratr Alois změnil
Nagasaki byly svrženy
-jméno své na Hiller a ži letadly,jež letěla ne  před nový nesnadný problém
je v úplné odloučenosti v chráněna a proti nimž
jak se LÍčinně bránit.To se
nevztahuje jen na území
Hamburku „-KATOLÍK,Chi c a g o , nebyla vypálena ani
19,6,1.9.53 sstr.7 jedna rána prctíletad- Spojených států,Protistomická obrana by musila být
lových baterií„Je-li
Nevěříme.že by některý čs.
dnes už skoro jisté,že vybudována i v Evropě a v
časopis mohl takovou spros
Rusko nezůstalo v ato Asii.kde bylo zatím v tem
totu tisknout jen z hlou
posti. Jako komentář neroz- mových závodech o mno vykonáno mí ň než ve Spoje
ho pozadu za Západem,
ných státech: téměř nic.
pačiúé slovo:darebáctví„
bude asi rozhodující
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SPORY MEZI USA A ANGLIIse značně přiostřily při
:daily armády byly povolány do Paříže,aby byly jOhnání .Spojenýcii národů
o -složení delegace pro
po ruce,kdyby se boj mezi'vládou a odborovými o r - korejskou mírovou konfe
gauisacemi koiranistickými.sobíalistickými i kate-'
renci, Angličané žádají
lickými ještě více přiostril.4, 000*000 dělníků
least Indie,Spojené stá
stávkovaly přeni prvním devíti bodům Danielova- ho |
spedářskéne programu,Francouzská situace stává se jty jsou zásadně protí.Američáné souhlasí s účas
tak bezútěšneu,že se v případě pádu Danielovy vlá \
tí SSSR,ale pouze na stra
dy mluví o levicové koalici socialistů a komunistů!
ně útočníků,Cíny a Severní
jako o jediném východisku,Dojde-li k něčemu tako- :
Pior e je ,z a t ím co Angi i e
vénu,bude re jenom další ranou snahám o vytvoření'!
chce ,aby Rusko bylo pří
jádra jednotné Evropy s vlastni evropskou armádou„[
tomno jako kterýkoli ji-'
Mezi Francouzi,kteří evropským sjednceovacím poA»isúm'ze strachu z Německa stejně nikdy příliš ne- ný člen Spojených národů,
^Dcálijbyli socialisté,snažení Schuínanovu a Monne- !— NOVÝM IT AI ŠICÍM MINISTER
tovu vždyckyarcínepřáteli.Snadno si před ským předsedou je křes
stavit, jak by se k evropským problémům stavěla jeťanský demokrat G.pella,
jich koalice s komunisty,
iministr financí v bývalé
de Gasperiho vládě„Pokus
•_ Současně mizí v Itálii se scény jako dominují
vůdce pravého křídla té
cí politická síla velký přítel evropanství Alcide
že strany Piccioniho o
de Gasperi,a v Německu není nepravděpodobné,že na
sestavení vlády se nezda
dcházející volby vystřídají panevropana Adenauera ;
řil,Ale stejně se očekává,
sociálně-demokratickými pangermány nebožtíka Schu-4
že do tří měsíců dojde k
machera.Sovětská nota západním velmocem,která žádá
novým volbám,
svolání německé mírové konference do šesti měsíců,;'
a--návrhuje vytvoření provisorní celohěmecké vlády,! ~~ANGLICKÝ OBCHODNÍK SÁNkterá by^připravila” svobodné volby51-,není příno ders ,zatčený a odsouzený
sem k vyřešení německé otázky,nýbrž k porážce Ade-před 4 lety v Maďarsku s
nauerovy křesťanské unie<>A tak také byla míněna, jAmeričanem Vogelerem,byl
propuštěn,
Kdyby JKreml ^od troubil svou mírovou ofensivu zí
tra, dosažený výsledek by stejně předčil očekávánij — WINSTON CHURCHILL UJAL
Ve chvíli.kdy si Malenkov uvědomil, nemožnost ja se po své nemoci znovu
kýchkoliv úzcmiiích zisků bez přímého zásahu Rudé úřadu ministerského před
^ m á d y , z n i č e n í pocitů nebezpečí.hnací síly Seve sedy.
roatlantického paktu,Evropské armády a realisace :
_ ..i.
nutnosoi federované Evropy,stalo se jedním z hlav — —"V MAROKU ._
ne-poko jo .
ních cílů jeho "mírové 55 taktíky .Malenkov vlídným ů
gesoem znovu z:zbělil to,co Stalin hrozbou spojili — Vůdce republikánů v se
Muži,jejichž programem byla silná Spojená- Evropa, Lnátě Khowland pohrozil,
nepadají jeden za druhým jen tak náhodou*
iže y případě přijetí R u 
dě Číny do spojených n á 
~~ČA3T PERSKÉ ARIů ÁDY,VĚR- jato. na Západě s uspo rodů povede boj o to,aby
ná šachoví zmocnila še vlá kojením, protože chao Spojené státy ze Spojených
dy za vedeni nového mini — tická vláda dr.Mossa- nár o dů vy stoupily,
sterského předsedy generá deka vedla Persii.tře
la Zahedihoečach,který byl bas nechtěně,do rukou — LIBERÁLNÍ VŮDCE ÁL G0ssarah je novým mini ter
předtím nucen uprchnout,
komunistů.Osud dr,Mo- ským předsedou Liborle.
byl vyzván le návratu.Počet ssadeka je zatím nemrtvých odhaduje se na 30G znáip.Jeho zahr .ministr — SSSR má novou hydrcge
Zpráva o převratu byla při býl utlučen davem.
novou bombu.
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v, pravdu ^0 vlasovovi kutá zpod nánosu propagandy všech směru už delší čas
několik^všetečných^západních politických spisovatelů-, ze jména George pisher
který už o tom také vydal knihu.Dík těmto pravd okopům je ylasovov.o taverns tví dnes 'Zhruba odhaleno„Záhadou však stále zůstává několik důležitých okol-*
n 9 ®tí«Za p r v é :co přimělo Viasova,aby .se hned,když upadl do zajetí,postavil
vášnivě proti^Stalinovi a po bok nacistůmPYlasov byl totiž dlouholetý komu
nista,který dělal za^bolševického režimu celou svou oslnivou kariéru a byl
v^Kremlu velmi populární„Na začátku války s Německem se Vlasov vyznamenal
pri hájení Moskvy a Ilja^Ehrenburg na něj psal nadšené ódy.potom se vlasev
stal velitelem sovětské úderné brigády v leningradské oblasti a tam také upadl do zajetí,když se pokusil o proražení kruhu německých obléhatelů.
_
Ve^ svém prvním protistalinském pro lokdo věděl.Němci splnili také s l i b ™
volání ,vydaném krátce nato ve smolenjen z nepatrné části ;do konce vál
sku.vysvětluje vlasov své odpadnutí
ky měl Vlasov pod' svým velením jen
tím,že se u Moskvy a Leningradu třes- necelé dvě divise.
vědčil,jak zločinnš plýtvá Stalin ži~ :
Jedna z nich osvobodila prahu od|fc
voty svých poddaných.Ale to ovšem ne- :
bude celá pravda-o tom se mohl přesvod nacistů,když. utíkala na Západ.Vlasov
totiž věřil-více méně správně-že zá
čit už dávno dřív,
padní spojenci se musí se Sověty do
Málo známým faktem vš&k je,že ano- i stat velmi brzy do křížku a že ho te
ho čelných nacistů?počítajíc v to i ni dy přijmou j*ako posilu „Proto se také
tlera,vlasovovi příliš nedůvěřovalo a ;nesnažil někam utéci,nýbrž chtěl vy 
soustavně hc odstrkovalo.Ryl jim sice !jednávat s Američany,Byl ale jimi za
dobrý k tomu,aby rozvracel" morálku v
držen někde v západních Čechách a té
řadách Rudé armády,nechtěli ale,aby or měř okamžitě vydán Sovětům,
ganisoval sovětské zajatce v Německu
Jak to přesně bylo,je druhá záha
a vedl křížové' tažení za nové,ne komu
da
Vlasovova
případu.Existuje n ě k o l . ^
nistické Rusko.Nacisté totiž neměli v
versí.vesměs
prohlašovaných
za "ociúmyslu dát Rusku po svém vítězství ne ;
té
”
.všechny
se
celkem
shodují
v tem,
závislost.Kromě toho zazlívali Vlaso
že^nešlo
o
vydání
oficielní.nýbrž
o
vovi, že jeho politický program/který
svévolný
čin
nějakého
nizoučkého
ar^
v celku odpovídal demokraticky sociarického komandahta,který t r ansportent
lisujícímu programu Kerenského/málo
dbal tak zvané "židovské otázky".pro- i Vlasova a setkal se při tom s Rusy
na československém-území,s něhož se
to udržovali vlasova dlouho v š&chu
Američané stahovali,poněvadž mělo při
finanční podporou různých'ruských
truc-výborů, složených většinou z "bí padnout do sovětské okupační zón y .
lých "emigrantu, a proto dlouho váhali
Tím ovšem není řečeno?že by A m e 
než mu slíbili velení nad ruskými od ričané nebo druzí západní spojenci
díly,bojů jí čími proti Stalinovi.
Vlasova oficielně nevydali,udělali
■Teprve když v roce 1944 začal Tla- to v první době po válce se statisíci
jiných ruských D P „Jejich politika
sovovi přát sám Himmler,tylo mu ofi
ka
vůbec
v
tomto
ohledu
tak
prozíraví,
ciálně dovoleno ustavit "Výbor pro osvobození národů Ruska" a "Ruskou os že za bojů ve Erancii po invasi so
vobozovací armádu".Stalo se tak v Pra sna žili rozvrátit morálku ruských 1
cat talii one5?,které tam Němci nasadi
ze na Hradčanech-i to jreště ze tří
/Pokračování str. 8 /
čtvrtin tajně,takže i u nás o .tom má- ;li j -
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Když pronesl‘Malenkov před čtrnácti dny svoji první velkou řeč před
Nejvyšším sovětem,měli se ti,kdo ještě věří v Sovětském svazu trvanlivos
ti slibů sovětských vůdců,zase nač těšit.Malenkov si dal záležet na tom,
aby jeho řeč slyšeli hlavně sedláci a hospodyně;zásobovací situace je pod
psa v celém sovětském impériu. So vět ská vláda prý vydá z letošního rozpoč
tu 36$.k účelům vzdělávacím,kulturním a zdravotním,takže poplatník prý do
stane v této formě vráceno o 127 miliard rublů víc,než na daních zaplatí.
Dřívější vláda Sovětského svazu prý měla- nesprávný názor na soukromé vlast
nictví zemědělských dělníků v kolchozech.Zdaňovala prý neúměrně soukromý
majetek a konfiskovala všechen dobytek,který nebyl v kolchozní stáji.To se
tea změní,sliboval Malenkov, proto že nouze naučila Georgiho housti •."Nejna
léhavější úkol je prudké zvýšení v zásobování obyvatelstva...masem a mas"1 ými ’výrobky,rybami a rybnými výrobky,máslem,cukrem,cukrovím,textiliemi^.■ouvíynádobím,nábytkem a jinými předměty kulturní a domácí potřeby."člověk
by si skoro myslil,že se teprve teč. budou v SSSR po domácku zařizovat.
Málenkovova řeč dala konečně příležitost i Zápotockému,aby řekl něco no
j[ého.Yvprvní půlce řeči,kterou měl u příležitosti dokončení stavby přehra
d y na řece Klíčave blízko. Kladna,zpíval starou písničkuivýroba se muší zvý
šit. Y druhé části lamentoval podobně jako Malenkov:"Yíte sami nejlíp,kde
nás bota tlačí.je to otázka zásobovací...Y tomto kraji jsme zorganisovali
mnoho Jednotných zemědělských družstev.Ale podívajte s e fkolik jich dooprav
dy pracuje...Yíte,že je nedostatek cukru.Ale jak se z toho máme dostat,nes’-lidíme-li víc řepy?Letos byl příznivý rok.Jestliže ale mnoho polí nevy
dá žeň,protože úroda byla zadušena plevelem,je zbytečné si stěžovat na to,
že máme málo cukru."Y závěru řeči pak teprve objevil jádro pudla:"Proto ,
soudruzi,je zbytečná zakládat zemědělská družstva na administrativním pod
kladě, časté násilím,Lidi nebudou pořádně pracovat,budou nespokojeni a proto
k ničemu...A těm,kteří si myslí,že by bylo pro ně lepší opustit družstva,
gůžeme říci jenom tolikjto vám nepomůže,Za'několik let uznáte,že je nutné
obnovit družstva, která chcete dnes opustit .Nebudeme vám v tom bránit, ale
nezapomeňte na jednu věc ■:zemědělská produkce musí být zvýšena".Čili:pro tu
to chyíli můžete jít z JZD,protože z vás doufáme vyždímat víc jiným' způso
bem, AŽ nebudeme tak v úzkých,pak si vás zase do družstev přitáhneme. T/Č
US ODPOYÍĎ N A "BALCNKOYOU NOTH"

"p r o t i š t á t n a č i n n o s t "

Ylada Spojených států odpověděla I
Y Bardejove na Slovensku bolí zana notu pražské komunistické vlády ,jepstvoření Ivan Petruščák a Juraj Blaho,
před několika dny protestovala proti j nakolko na oznámke na ůradnej tabuli
poslední akci "balónků svobody".! od KSS v dopise gréckych vlastencov Sta
povědi vyjímáme :"Yláda US zjistila, žej linovi nahradili slova "grécka vláda"
balónky byly vypuštěny za tím účelem,! slovom "československá vláda"a měna
aby' bylo dosaženo spojení s lidem v
"obětí" nahradili měny osob z BardeČSR,Svobodné spcje mezi lidem tvoří
jovska,ktoré sú zásluhou komunistou
zásadu,na které má být založen oprav-f v kriminále.Pisatelia takto žiadali
dový život mezinárodního společenství..hlavu Sovietskeho svazu o zákrok u
Nejlepší zárukou proti použití tohoto organizácie Spojených národev v praš
způsobu styku j e povolení svobodného pech rodin odporcov čs.vládneho r e 
Styku mezi národy..
jes
žimu.
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TEORIE A PRAXE

Podle úřední zprávy vzrostla prů
--Podle nařízení vlády veškeré bezpeč
m
y
šlová
výroba v CSR za letošní dru
nostní orgány dohlížejí na provedení
hé
čtvrtletí
o llfo u srovnání se ste
žní od posekání do výkupu,— Ústřední
ným
obdobím
loňského
roku a za první
výbor sokola zasedal po prvé na Slo
pololetí
roku
1953
bylo
prý vyrobe
vensku,Do t/y pro- Slovensko byli zvono více^zboži než za celý rok 1948.
lenipředsedou'R',Ne jez chleb „členy Vý 
RUDÉ^PRÁVO ale k tomu píše;Rplán hru
boru ;§, Lepáček ,A*Vičan,j „Va škeb a ,J '0
bé výroby některých ministerstev je
Dubnýjď.čiba,J ,Gomíková,j,Hat ala-, J ,
žižka,J eKoňa, do^revisní koínise:llškre- ale plněn jen proto,že je překračo
vána a plněna výroba druhořadých a
k a r,š,Kuc •>J .BÍnčíkj L oSochor,— Novým č s e
méně
důležitých výrobků na úkor jme
vyslancem ve Švédsku byl jmenován K a 
novitých
úkolů.Na příklad minister rel Langer,— vláda a KSČ rozhodly,že
stvo
těžkého
strojírenství,v y k a z u j ^
průmyslový palác na starém výstavišti
cí
čtvrtletní
splnění plánu na .
bude přestavěn na velkou sportovní ha
splnilo
plán
výroby
v některých od
lu.v míz b u d e ;tělocvična,plavecký havětvích
důležitých
kotlů
a turbin
séň,umělé kluziště,krytý tennisový
pouze
na
25,33
nebo
na
40/V.
jes
dvorec a další sportovní sály«--před
seda vlády široký blahopřál Mao-tseLÉKAŘI V NESNÁZÍCH
"tungovi Sík velkému vítězství v boji '
za mířena -Dálném v ý c h o d e / n a Koreji/,
Dr.Povondrová z chocerad pobíra
— Z košické báňské fakulty vyšlo prv la invalidní důchod,ačkoli byla nyní
ních 18 inženýrů#— "Vedoucím redaktouznána práce schopnou.Důchod jí' byl
rem MLADÉ E R O M Y se stal Václav Hájek. zastaven a nadměrný byt odebrán. . ,
— profesor petrografie dr.I.Kratochvíl
Primář ústavu v Choceradeeh dr.B.
se dožil 75 lete— V Ejpovicích byly oMusil a přednosta posudkové komise
tevřeny nové rudné doly .— Uranová n a 
leziště u Mariánských Lázni a v okoli v Benešově dr,K.Mach byli zbaveni
svých funkcí.přednosta ústřední■po 
plané se; stále rozšiřují,V blasti
jišťovny Král bude potrestán za klajj
Plané má do konce roku 1953 pracovat
né
vyřízení spisů,při nichž oe opí 3^1
v šachtách i na povrchových^naleziš
o
posudky
těchto lékařů.
G
tích několik tisíc osob.— Ústřeclní
technická knihovna v Nové Huti sesta
I 2í á j j e n a _y ^p r a c o v m c h _t á b o r o c h
vila nový rusko-český technický slov
ník s 2-000 terminy z hutní výroby.—
Vázňom v pracovných táboroch sa
Rozsáhlá skladiště armádních' obilnin
připisuje mzda za vykonaná prácu k
byla umístěna v Litoměřicích,— Letou dobru a vyplácá sa im až při prepusny MIG--15 mají hlavní základny v blíz tení z tábora.Správa pracovného tá 
kosti obcí Homola a planá u Českých
bora prevádza po měnovej reforme vyBudě jovic Z >»-u obce Blučiny, okres Žid- účtovanie s propuštěnými vázňami tak
lochovice^byl nalezen zachovaly hrob
že přepočítává v pomere 5 : 1 len tú
z 5 ,století,— Zbojnický zámek na Ničasu ich zárobku.ktorá připadá na né
transku byl uzavřen pro veřejnost a
klady pobytu^v tábore.Celý zbytok sa
byl dán k disposici konsulátu SSSR
přeplácá vazňom v pomere 50:1. RIC
v Bratislavě pro jeho 80 zaměstnan
ÍJÉKO.ZKRACHOVALO
ců,— Na.Labi bude postaveno 12 elek
tráren,Dvě díla u Smiřic, a předměřic
Od konca rolcu 1952 bol odvázaný
jsou už dohotovena,do konce rolcu má"'
stavebný
materiál zo zkrachovanej
být dokončena elektrárna u Hradiště.,
stavby
HUK0
na stavbu K0Y0-SNINA v
začátkem příštího roku elekrárna u
prostore
medzi
Košicami a gninou. M
Kostomlatek,
5
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Ferdinand Peroutka .
‘ZAČÁTKY ČESKO Robert Tlach:TU ZEMI KRÁSNOU,l esv
SLOVENSKÉHO SOUŽITÍ.Vydalo nakladatel [Knižnice lyriky,str03l,cena lo-sh.'.
ství SOKOLOVA,l 8 ,ruě ďEnghien,Paris
izástupce rlec Nicholls?Big Bell3w.Ao
10ejFrance,l69 str.,cena neudána.
Přál bych si,aby čtenáři se nedali
"Tato knížka Je tedy výtahem z vel |oástrašit ^v exilu tak otřolým <námě ké knihy BUDOVÁNI STÁTU', kterou jsem na tem, o .mějž se už pokoušelo mnoho popsal v letech třicátých,Zde v exilu se jvolaných,Tato knížka nespadá do této
obzvláště diskutuje otázka česko-slo- ;"vlastenecké" kategorie0
venská.Vybral jsem materiál,který se
• Robert Vlach je exulantem podruhé.
týká této otázky,Děje zde popisované
[Na
jeho verších je znát,že ví,o čem
jahají až do r-.l92l«"
mluví „prvně to bylo lepši*Mohl se u™
Je to výtah'z velké knihy,kterou
jtěšovat sny o šřastném zítřku„Dnes
jsme m y ,mladší.čítali jako knihu his- už to nejde;"Co zbude z toho,co kdo
torickou.potvrzuje jenom starou prav- !z nás měl rád/co v snech jsme uchrádu^že dobrá Lisuorie je užitečnější
:nili?/Domov nám bude stejně cizí snad/
J j z haldy potištěné "palčivou” proble- jak dálky byly,"
-ytikou.ZTa méně než dvou stech strán
i "Exulantem po třetí nebo po sedmé,
kách je elementárním slohem vypsáno
|refrén zůstane týž:"Tu zemi krásnou
všechno,oč se vlastně dnes vedou tak
|jará nezradila/jdou,jak šla v dávnu
vášnivé/a neinhormované/spory 0
dob.../t c jenom nám ji houštím dálek
ZAČÁTKY přibližují onu dnes skoro
Iskryla -„/v té zemi krásné, kolébkou co
nepochopivelnou skupinu Slováků,kteří (byla/dopřeje Bůh nám hrob?"
citem.vaděTáním a politickými sklony
. Mnohým z nás zůstala země v Evropě
zvolili v bouřlivé a nejisté době-čes
[nejen:
jako symbol,ale jako žijící a
koslovenskou zátoku před maďarským mo;
neodbytná
skutečnost„I Robertu Vlachořem.vavrc Srecár a druhové v té době
v
i
."Nikdy
jsem
ti,má maličká/pohádku
audálali viaseně podle Peroutky/nic
jnepoyěděl./Když
jsem tě viděl' napo#xného,než že svolili západní orienta
■
sled/bylo
ti
teprv
pár neděl".Snad je
ci protři tradiční/a carské/orientaci
bo
pro
mnohé
štěstí„V
zoufalství-a .
hurbanorské.
■beznaději dlouhého osn mněni je tu je
Pro Čecha,:eacž — chovala Ueskoslo- diná jistota;"Přijdu,má malá,přijdu,
Jánská republika, jsou Poroutkovy' ZAČ.ÁT „věř/a co vše nepřivezul/a ty *snům štva
K Y povzbuzením i zadostiučiněním, pe  [mým, jako zvěř/zas přivonět dáš k bezuT
routka se nesnaží skrýt chyby,jichž se
poválečný/vlast ně !r evolučnív/re žlm ČSJ [ -Ylach ví.že nikdy není radlic se uíne Slovensku d:pust 11,jsme sami nezau Smt 'zpátky-"A jména.po kterých, se ptáš?
jatými, a někdy i nedobrovolnými svědky [Ta- dávno patří tvářím jiným/než těm^co
toho,jek š ercmazická vláda,má-li dob ještě y srdci máš */Ta jména,po kterých
rou vili,i při všech chybách a .přehna-'„se. ptáš/ta -svěř už jen snům pohostin-^
m ý m . "Ale nejtragičtěji vyznívá závěrečtěch umí dáz příslušníkům někdejších
jná
sloka básně KOZAČKA:"A chlapci»f j
«menšin" nejcannšjší d a r :národnost„ Ven
i
m
i
ž jsem si hrál? /Na válku děti hraslovenském případě je' tu důkaz par ex
ly
rády./Ti
chlapci,s nimiž jsem si
cellence :separat ismus,přáli bychom si,
hrál/snad
proti
sobě sté jí dál/p° r - :~
ůby ně který ze Slováků,kteří tak rá
m
ý
c
h
stranách
barikády"deptejme
se.Áa"
di vidí na bývalém.československém re 
|deji,komu/s
Johnem
D
o
m
e
m
/
v
této
knízžimu
. . jenom chýby,řekl něco tak věc
c
e
zvoní
hr
a
n
a
:
slab
ým
me
z
i
nám
i
.
^
ného jako Peroutka,
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PŘÍPAD VIASOV/Pokrač«/

ČS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VECTORII UPOzorňuje krajanskou veřejnost na II.
shazováním letáků., v nimž jim sli v á n o č n í - s b í r k u
pro čs.
bovali promptní repatriaci do SSSR.
děti vV .Německu a Rakousku.-Svým darem
Výsledkem bylo,že Osťb aťtaliione se
pomůžete zpříjemnit vánoce těm nejmenbily do posledního muže,.
ším.Dary laskavě zasílejte na adresu
pokladníka:0.Mikulčák,441
St.Kilda Rd.
Vlasov ovšem kolaboroval s nacisty
Melbourne
,Vic
.
'.Dosavadní
stav
letošní
V jeho prohlášeních se vždycky vysky
sbírky
je
£
45/-/-.
■
J.-V.
tuji útoky na západní spojence-třebaže a'si povinnéeVlasovovi stoupenci;,
PODLE STATISTIKY NĚMECKÉHO BUNDESAMTU
jichž je i dnes v sovětské emigraci
bylo ku konci minulého roku na území
hodně,přiznávej í ,že jej ich v Moskvě
Záp.Německa
11.650 čs.uprchlíků. Od
oběšený vůdce kolaboroval s Hitlerem
ledna
do
konce
června t.r. vyemigrotolik a z těchže důvodů jako Západ se
valo
168
osob,z
toho 17^do Austrálie.
Stalinem.po napadení SSSR Německem
Zprav.SOFU,
Mnichov^
prohlásil Churchill,že Velká Britanie
bude podporovat každého,,kdo bojuje pr< 'D0M REPKEZENTANTOV USA ODHLASOVAL 2 ^
ti 'Hitlerovi«Vlasov chtěl bojovat pro' •júla t.r. 221 hlasmi proti 185 admiti Stalinovi,který bylpro něho jako
nistrativnu předlohu,podlá ktorej bepro Rusa aktuálnějším tyraněnu A jedi hom budúcich troch rokov a pat mesianou velmocí,která tehdy proti Stali cov bude připuštěných do Spojených A
novi válčila,bylo Hitlerovo Německo.
štátov B17.000 bezdomovcov.
Čas d. s .

J eL ,

P R O F .DR.VÁCLAVOVI HLAVATÉMU.PROFESORU
univerzity Indiana,USA,sa podařil m a 
KLOB FRIATEÍOV ČESKEJ KULTÚKY V SYDtematický dokaž novej Einsteinovéj
ney opakoval 9.8. WernerovonPrávo na
teorie o sjednotenom/elektromagnetichriech".-Vlasta Vlažná režírovala a
kom/poli,ktoré je základom přitažli
dokonalo zahrála rolu prezieravej
vosti zemské j
a teda i hmoty a ener
tchyni.Interpretácia podvedemej m a n 
gie - a tak i podstatou vesmíru.Hla
želky/ Jarmila Forsterové/bola presved
vatý sa stal rázom známým po celom
čivá.Mirského pocávanie komického
kulturnom svete.
Oas d.s.
staršieho pána svědčilo o jeho predošlej herecke j skusenosti.l ostatní
E X I L . . .
W
herci a herečky sa snažili o dobru
interpretáciu.-Dekorácie navrhli a— P r o f ,Simeon S .Ghelfand/Brusel/napsal
kad.maliari Šé.ra a Marek.Pomocným re  sen.Mc Carthymu veřejný obžalovací do
žisérem bol F.Hoberlant.-Vcelku si
pis, v němž obvinil VATIKÁNSKÝ ROZHIA|fr
možeme gratulovat,že sa emigračný kul z hadržováníkomunistickým agentům, k t ™
turný život rozmáhá.
H.S.
ří řídí č s .vysílání,a sdělil mu^že byl
ze služeb rozhlasu propuštěn.Požádal
SAMOSTATNÝ HOUSLOVÍ KONCERT VTRTUOSKY
Glorie Foley pořádá KO u d přátel české též a m e r .senátora,aby trestně stihal
kultury v sobotu 5 .září v 7.30 hod.v některé emigranty v USA - pro spiknutí
Conservatorium of Music v Sydney.Kla proti jeho osobě".
vírní doprovod má mistr Jiří Svoboda. --"Křesťanské obzory" čs.strany lidové
vydávané v' Německu,p í š í ,že"'Schimon
ÚSPĚCH PŘEDSTAVENÍ TANA C0MPAI7Y
Ghelfand,původem Rus,pokřtěný žid, se
/§trindbergova -slečna Julie- a Meri- pouze vetřel do křesťanských řad,aby
neeho "Zlatý kočárr/v "National Thea získal půdu a cíle židům,kteří jej v
tre" v Melbourne byl dle kritiky
této štvavé a rozvratnické činnosti
všech zdejších listů především úspě podporují".v"Uvažte bratři,může být
chem Jiřího Pravdy/"Triumph for prav dobrým křesťanem,kdo napáchal svým
da "/.Z čs. herců vystoupily též Hana.
hanebným židovským štvaním tolik zlaV
Pravdová/současně režie/ a Z.Fantlová
Čechoslovák,Londýn

í?okr?5ováni)
Bedíi cíl pokornv

Zemský cacor bezpečnosti ostatně
neP| i monopol ^na křiklavé kolaboran
ty. -e-?~ 1 -^niňo oddělení ministers
tva vnitra-odboru pro politické zprá
v o dSjSŤjyí byl kapitán Bedřich pokor
ný, 'rD 5r^::11 se obecně říkalo Fricek.
jr.-l k tomu pádný důvod.
pokorný byl za první republiky
zcrs 7 ccaiskýn důstojníkem v Košicích,
po r o zP'J-štění armády se odstěhoval do
odkud pocházela jeho žena.Zprvu
vp-p přidělen k cenové kontrole}potom
běh®13- času to dotáhl až na velitele
"uftsohutzu ve Zbrojovce.

Pftvodní.reportáž Hlasu domova

nás si snad vzpomene na novinové zpr,
vy z roku 1946.Pro nás je zajímavá"
hlavně proto,že to byla kabinetní ukázka toho.jak se komunisté zmocňo
vali kontroly v jednotlivých odděle
ních ministerstva vnitra.

Těsně před koncem války dal 'býva
lý státní tajemník pro Čechy a Mora
vu Karl H e r m a n Prank příkaz faby by
la celá spisovna úřadu státního ta 
jemníka uložena na bezpečném místě,
aby se předešlo zničení úředních do
kumentů .V té době,jak jsme se pozdě
ji při výsleších Franka dověděli,byl
pan státní tajemník stále ještě pře
svědčen, že válka není prohrána a že
jde jen o přechodné uschování mate
riálu, který si' pak Němci !ípo návratu?
zase* vyzvednou.

Tajemství této rychlé kariéry bylo
pclýže pokorného žena byla Němka, a
jeho švagr zaměstnancem brněnského
,ye etapa .pokorný sám še přihlásil k
Lejstru a samopaly
'vě-acúci a celá rodina pobirala němecyé potravinové lístky„Koncem války
Koncem roku 1945 přišel minister
rmižsl pokorný narychlo z Brna do Pra stvu vnitra připiš,který se ničím
hy,ale jeho celá rodina byla určena
zv.lášč nevyzná čoval „Cestou zdeúřední
k odsunu.Byla už v^transportu do Ea»
byl postoupen ministerstvem zahrani
kouskafkdyž pokorný přijel v posled
čí, jemuž zase přišel s uctivými#poz
ní chvíli se zvláštním pokynem od Nos
dravy francouzských vojenských úř a 
ka.aby' celá rodina byla z transportu
dů „Spis prošel .jako tisíce jiných,po
vyňata,To se také stalo/v Ledenicích/ dáte lnou, byl předán příslušnému oddě
lení ministerstva vnitra a tam takév
Ale ještě v době štěchovické aféry
skončil „V oddělení pro .stíhání váleč
žil pokorný v Praze policejně nehlá
ných zločinců byl- referentem nadporu
šen,protože neměl osvědčení o státní
čík Stehno,jemuž byl spis přidělen
spolehlivosti a policejní odhlášku
-proto,že jediný znal francouzský,Asi
z Etna,kde se pochopitelně bál uká za devět měsíců,někdy v květnu 1946,
za t ,
si Francouzi vzpomněli na dopis zas.
štěchoyický_nřígad
Nový připiš prodělal starou úřední
cestu ještě jednou.Skončil spolehli
Padla tu už dvakrát zmínka o tak
vé
’/Pokračování str.lc/
zvané «štěchovické aféře” „Většina z
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GESTA^MOCI^Pokrao./

ve spodním šuplíku pana nadporučí
ka, takto referenta se znalostí fran
couzštiny.
V ranních hodinách jednoho červno
vého dne roku 1948' byl na ministers
tvu vnitra poplach.Telefonovala čet
ní cká stanice ze Štěchovic.Prý tam
přijeli Američani na nákladních au těch a začali kopat v okolí štecho v i c .Obyvatelé upozornili' stanici SNB,
ale to prý už bylo pozdě.Američané prý
drželi policii v šachu samopaly,a četníci se prý nemohli bránit,protože "amíkůV prý byla strašná přesila/počeť
"č"lenůvstanice SNB ve Štěchovicích: 6 /.
Američané prý naložili nějaké bedny na
-auta a odjeli zpátky do Německa.Než
přišli toho rána úředníci' do minister
stva ,byl už poplach všude.Ministerstvo
zahraničí se shánělo po ne čem,co by
.osvětlilo význam záhadných beden a pří
činu americké "Invase",Na ministerstvu
vnitra bylo plno dohadů,ale nikdo ne
věděl nic jistého:jde prý' o zlato,pe_níze,plány tajných zbraní.

24 c8.1953
ANTI'-CHURCH
0=0=0=0=0=0

In an article on the recent trial
of Polish priests in Cracow,Czecho
slovakia's pro-Comnunist canon Dezider Strehar attacked membres of the
I clergy for failing- to give full supIIport to the regime.

H _Writing in KATOLICKÉ NOVINY/Catho!1lie News/,Canon Strehar claimed that
after studying the material from the
HCracow trial,the question arouse:
)■)"How is it that persons with higher
IItheological education and serious
Hresponsibilities can be turned intl^
"political instruments against the
|ipeople's interests? "Strehar concludos that this is the result of Va~
htican propaganda and failures
in ^
;high ecclesiastical quarters.He' g o W
;on:"The voice of Lesus Christ...is
not the voice of erring Church offi
cial s.General Ridgway's visit to the
political secretariat in Vatican,Car
;dinar Spellman's suspicious trip to
■Korea.,.and the aggressive attitude
:of our highest ecclesiastical quar
Ú řední ^šiml __a.JSSman
ters ^against our devotion to the P e 
o p l e ' s Democratic Reg i m e ,must make
Nosek už byl také výjimečně v úřa ;all our priests and believers rea
dě, a teč teprve nastal pravý tanec.Zrna lize that Vatican activities.. . a r e ^
tek byl nepopsatelný,až si konečně ně :co-ordinated with those of the impe
kdo vzpomněl na nevyřízený připiš m i 
rialist camp. ..led by warmongers."
nisterstva zahraničí/nebot krátce před
After emphasizing the connection
tím zrovna přišla z Černínského paláce
I
I
between
the Vatican and the West, £
urgence,co se se spisem číslo to"a to
(
I
Strehar
appealed to the clergy to ™
stalo/'.Prohledalo se všechno,ale nik
j
|
help
avert
a third World war' by ful
de nic.
filling their "civic" duties.
leden úředník byl zrovna na dovo This reprimand to the Church hie
lené;nadporučík Stehno,Jeho stůl byl
rarchy
by the organ of "patriotic
podle předpisu zamčen.Za přítomnosti
priests"/communist
puppets in fact ’
Noska a jeho tajemníka dr.Adamce byl
:
may
indicate
that
the
regime is prestůl úředně otevřen,a tak' se našel
i
paring
a
new
attack
against
Cathe—
klíč ke štěchovické aféře.
Hlie priests in Czechoslovakia.A ur '
Ve strážním oddíle. SS,který byl po ; religious trial would probably :věřen ukrytím Frankova archivu,byl je I patterned on the ones held previous
den ssman,jenž se po zhroucení němec
ly, such as the trial of Bishop Zelo
ké armády dostal do francouzského za
and three Slovak Bishops back in -lujetí,
nuary 1951.
/Pokračování/
RIG
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P E A C E ?

By H . Stáván & S.Caldbeck
There, h a s .been in Australia a "Peace and War Convention" recently to
discuss possible ways of achieving world peace.
That this' conference is
supported by a number of distinguidhed ministers of religion seems suf
ficient guarantee of the altruistic purpose of the convention.
While we
do not impugn the integrity of the convenors of the conference, we feel
that we must comment on one of the aims of the convention.
This aim is
the recognition of the "People's Republic of China".
Any recognition of
Red China would, we feel, be a mistake.
The first consequence of our recognition of Communist China which we
need to consider would be the precedent set for recognizing other govern
m e n t s undemocratically constituted by force.
It is true that we have rejgnized the Soviets, but one mistake is surely no excuse for a second.
Any -recognition of Red China, too, would impair our relations with the
United States, whose friendship has meant so much to us in the past.
As
well as this, recognition of Communist China would mean another vote for
^he Soviet Bloc in the United Nations, another vote against the democral4.es.
warranted assumption".
By far the weightiest argument
against any recognition of Red C h i n a !
There are still some people who
is the complete lack of any morality cannot see the connection between
in the C o m m u n i s t with an attendant
the Communist concept of morality
absence of responsibility to Society, and the Communist state.
Throughout the world Communism
Communists cannot be trusted.
The
Communist doctrine is a doctrine' of has taken the same course.
In Hung
expediency.
Thus,if it is expedient ary, Communists helped to rebuild
for the Communist state to extend its. the churches after the war.
Having
territory by depriving other states
by this action gained the confidence
1 their freedom, no sense of fit
of the people, they gradually insin
ness of things will prevent that
uated themselves into absolute power;
state from doing so.
... The result was widespread 'imprison
The natural question that arises ment, theft of private property, and
a new version' of "la. Terreur". Every
^ r o m these reflections is.” "Of what
where the stor;/ has been the same.
^ s e would be a treaty or agreement
with a country who sees no binding
Toleration of the Communists was xol
force in that treaty or .agreement?"' lowed by betrayal and destruction by
An example chosen
Obviously,if a state recognizes nei the Communists.
ther right or wrong, but only exped from among -many is that of Czecho
iency, the value of a treaty with ihat slovakia,.
.country would be one-sided. It would
Most leading Czech statesmen be 
bind the' non-Communist country until lieved Moscow in 1945, Banes and Jan
such time as the Communists found it Masaryk were both democrats in the:
expedient to break the treaty.
Western sense, yet when Czechoslova
Now it may be remarked by those
kia was "liberated" by the Soviets,
who are sponsoring this "Peace and
they endeavoured to effect a compro
War Convention" that all we have
mise- between the Communists and the
said is theory,unsupported by facts. democratic ideologies.
Although de
Those with a taste for fine words
nying citizen-rights to German and
and a philosophical bend may even
Hungarian- minorities and having de
cided leftist bias,
(To page 12)
dismiss what we have said as "un
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the regime maintained the basice de in the government that they resigned
as a protest against their Communist
mocratic principles.
Stalin made repeated promises to colleagues' illegal action in Eebruary 1948.
respect Czech independence and the
country was a show-piece for Soviet'
Simultaneously, M r . Zorin,Soviet
honesty.
Thanks to American help,
Deputy foreign Minister, arrived in
CSR made a quick recovery after yeas Prague to "supervise Russian wheat
of occupation and all seemed to be
shipments".
The rest is well known;
going satisfactorily.
After unhamp "A constitutional change of govern
ered elections in 1946 the Communists ment ! "
polled 3 0 / of all the votes which
The Communists, who by thanwere,
made them the strongest single party. in charge of the country, marched
In accordance with the Constitution, armed civilian squads through the
the Communists were allocated the
streets, formed action committees jmd
remiership and some
f the vital M i bullied aged and sick President B ^ f s
nistries.
The democratic parties had into endorsing' a new government con
proportional representation in the
sisting only of their creatures. De
coalition government.
The Communists mocratic parties were practically el
soon persuaded the Social Democrats
iminated and this fate was also s k ^
(labour) to collaborate with them and red by the Communists willing h e l p ^
were thus able to command a majority ers and tools, the Social Democrats.
in the government.
As the cold war
On the date of 25th f e b , 1948,the
became more intense, the Communists
"lights went out all over Czechoslo
received instructions in Moscow to
vakia".
Masaryk jumped to his death
embark upon a policy of violence and, (or was murdered), Benes resigned and
without hesitation, obeyed their mas, died heartbroken.
Even the very
ters in the Kremlin.
people who had brought off the coup
Being in control of the vital m i n  d ’Etat were in their turn eliminated
istries of Security and Interior,the (as deviationists).
Army and the Trade Unions, they sys
All this serves to prove the
tematically eliminated all political reliability of the Communist promi^p.
opponents in these departments and
Communism is dedicated to the idea
appointed their own creatures instead of world revolution.
We cannot aff
Whenever these facts were brought be ord to have any dealings w i t h them.
fore the public in Parliament or dher Let us by all means hold Peace C o n ^
meetings, the Communists covered their ventions (if we really want peace ^
opponents with slander.
Those people not merely wish to embarrass the go
who fought the Germans most valiantly vernment). Let us,however much we
and embraced the Soviet cause during want peace, be wary of Red China and
the war were now called "Nazi-agents'j not put too much trust in the word
if they should object to Communist
of the Communist.
infiltration and acts of violence,
foreign policy lost its independence /Reprinted from LUMEN, Sydney,
===========^=___=======1
after the Marshall Plan conference.
Then the governments's adoption of
U.S.aid had been concealed after M a - :
CZECHOSLOVAKIA;
THE MESS
0 v O v O T- OV 0 -rr Osr 0 ir 0 v 0 v 0 t O t O t O tt 0
saryk's visit to the Kremlin.
Despite all this,the nation still:
When Marshall Tito recently de
believed that it possessed certain
clared that there were other ways of
inalienable rights and felt confident. [cultivation land besides the collectSo trusting and n a i v e ,indeed, were
live farming method, and when he pereven the twelve democratic ministers imitted farmers
(To page 1 3 )
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^ips was touch
i could bear,
'5; seemed too much,
V»

~ s from sweet things,
- was it musk
-^grape-wine springs
■- dusk?
sore and scarred
-f on it hard
-a sand,
hot enough:
•'•'sight and strength
earth as rough
;|hgth1 _______________ _
nt
ei States ef America,
D.C.
August,10,1953
en+
5 with the deepest
£-t we learnt the the
s Congress has agreed
r 200,000 anti-Commug into United States
2-,-t three years.
We
'IV to extend to you,
f
sincere thanks
^ive you have
so
offering the helpgg TJ.S. to countless
^ i u n i s m in Europe.
"2^3 38 our humble hope
A:.gO refugees from
^ at present living
jjrig in Europe, will
b e n e f i t of your
^ i o n and be admitted
States.
3

0f Czechoslovak. DeSocieties of
and New Zealand.
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(Continued from page 12)
to leave
koikoses if they wished to work in
dividually, all the Soviet satell
ite leaders denounced this as a
new sign of treachery towards soci
ali sm.
This summer, Czechoslovak P r e 
sident Zápotocký himself followed
the example of Tito and,stated that
no one would prevent farmers from
leaving the collectives.
He stessed that production must be increa
sed.
"You know best", he said,"where
we feel the pinch and what we lack.
It is a question of supplies, of
food.
There is no need to hide the
fact that all these difficulties
have* not yet been overcome, and
that we have not yet secured all
that is required to satisfy the need
of the public.
But, Comrades,how
ever much we complain that one thirg
or another is still in short supply,
crying will not help us".
"In this region we have organi
sed a number of collective farming
groups.
But see how many of them
are working.
Eor instance,the sug
ar beet fields, where many hectare
lie unhoed and completely suffoca
ted by weeds.
You know that we are
fighting a sugar shortage. But how
can we deal with it unless we prod
uce more sugar beet. ■
. But if many
fields yielded no harvest because
t h e ■crop was choked by weeds, it is
idle to complain that we have not
enough sugar.
There is a shortage,
because work was not done where it
was needed."
"It is useless to found collect
ives on administrative instructions
often by force.
The people váli rot
work properly.
They will be dissa
tisfied and therefore useless to us
So we must investigate the problem
of collective farming groups.
We
must strengthen them.
We must help
them.,
eg;
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
SŮALO SE JEDNÉ NOCI
O=0-'0=0=0=0=0=0=0=-0=0
0 0 00 0 0 00 60 0 00 0 0 00 0 0
— ŠTAFETA ÚSTŘEDNÍHO DOMU ARMÁDY PŘE- j
Z řady příspěvků,které nám naši
konala světový rekord na 4x800m časem IIčtenáři zaslali k fejtomi v HD 1 6 / l U
7 :2 8 o-/o 1 vt, lepší starého švédské- :istrana 4 otiskujeme Čtyři,ketré povaho rekordu/.Jednotlivé úseky:Čikl 1:53! Ižu jerae z a ne jvt ipne j š í ;
Stížínek 1;53»Liška 1 ;52,Jungwirth 1: |
HIT No »4':LISTÁRNA:V M e lb .se' stříl 50 e
iDík za Ičrajřčinu,Podruh,'stříl,včasi
— AMERIČAN HHITEIELD • PŘEKONAL VE ŠVÚ I
,.
E . Z .East Melbo
dsku světový' rekord v Lehu na l„000m
FEET N o ,5 :
časem 2:20*8»
V divokém spektru,falešném tremolu
— ČESKOSLOVENSKÉ MUŽSTVO,KTERÉ HRÁLO
náruče
animírek,obětí masochistů,
v SSSR se Spartakem Moskva 0:2 a Dyna
ipoháry
kvasu zvednou se nahoru
mem 2:1,hrálo v té t o 'sestavě:Stacho,
když
kostky
jsou vrženy:
Šafráňek^Novák-TrnkajKareljlpserpřípitek
anarchistů.
HertljPazickýjPřáda/Kačány/jCrha,Vlk
/Dobay/,Branky proti Dynamu vstřelil
Iv tu irisaci infernáiních tónů
Hertr.Nejlepšími hráči Lyli Ipser a
výstřely štěkly-vše se shluklo k
Trnka„v téže době hrálo v Moskvě' švéd-i
místu,
ské mužstvo Djurgarden Stockholm,S ay-l Ifalešné tremolo-,řev amplionů,
namem prohrálo 2 :4 ,a se Spartakem remi! !už kostky jsou vrženy:
sovalo 1:1-,
přípitek anarchistů! '
— PŘI CYKLISTICKÝCH ZÁVODECH V PARDULících vytvořil Machok v letounském
závodě ha 1 km nový čs,rekord časem
11.8 v t 9

+
t
HIT NO ,2 ;L ISTÁRNA':'A.E.D.Me 1b . :Dík
:za vzr u š .z p r .o stříl.v kraj. bord.
I/Boar ding-house-p.r./Zád.o souhl. k
!přepísna/8 pokr.pro n o v .sensae«repor
— JAROSLAV DROBNÝ MUSEL PRO 1TM8IED0NInazvN'Ed»
se nedá'5.
ské zranění odříci všechny starty,
KRF-JAIToKÁ HLÍDKA: ČS.NÁRODNÍ SDRU
— V I T A L U ZEMŘEL SLAVNÝ' AUTOMOBILOVÝ
'žení
ve Viktorií vyzývá tímto po n e 
závodník Tazzio Nuvolari.
dávném útoku na jednoho
krajan
— VÍTĚZEM TENNISOVÉHO 'TURNAJE V NEWs k é h o pracovníka exilovou Véřejnost
p o r t u -se stal Trabert,který- ve finale |k h o j n é .účasti na XLXI.repr* debat porazil'wimbledonského vítěze seixase .'nim večeru,konaném v úzké spolupráci
5:7,0:6,6:4,8:6,6:3.
is australským spolkem THE PÓMPES EUy
m-NEBRES s aktuelíiím námětem:nMáte již
— NEJSILNĚJŠÍM CELKEM V PŘEBORECH REÚČSDOVAANNZ
publiky v-kopané je nyní mužstvo Ústřel poslední vůli?".
dníhó domu armády/UD a /v sestavě:Dolej-'5
ší jpavlis,-šafránek,Novák-Trnka,Plus- ;
kal,ipser/Kopěan,Ječný/-Hertl,Hemele, ;t:
Borovička, Jakub čí k, Dobay/Moravě ík. Stan!
ezo/,

.

S J . M L L
Junior
Augur zaklíná džina,
myslí na řeku Manzanarés,
s čoltem to není psina,
sehni se nebo zalez,
EZOPjMelb.
-f

— MUŽSTVA BÝVALÉ SLAVIE' A SPARTY JSOU I
nyní oslabena odchodem ne jlepších hrá
čů do armádních klubů*Hřáči .Sparty :Ro-I
ček,Honáka-Zužánek,Saněcký,Měnolík Hej ský,Koubek,Pro oházka-siro bek,Pre i s ,l
Ii
IECT T.c.l:V poslední době proběhla
j|australským
tiskem zpráva,že se v...
Rieg e r ,Crha,Pešek,Eeureiseljpohanek,
mh/kv/<
!!u..ostřílelo,Škoda slov.
Čtenář
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ČTENÁŘI? - LETTERS TO THE EDITOR
LISTÁRNA
-rr rrr-.~ r
jmiiminmmm
— poslali jsme do C1R dva balíčky potravin,kaž
O .Z . ,Barakula ;Dík, z a jím.,
dý o váze 5 1/2 kg. Z prvního-tam platili 7 Kčs ;použijeme.--J.S.,Pottš P . :
cla,z druhého už 170 Kčs.Na celním úřadě^jim
Dík za inf.i výstř.— 0.G-. ,
řekli,že rodina smí dostat jen jeden balíček za iAbbots f S t r p e n í , k dop.se
3 měsíce za minimální clo.v
P.H.,Northcote 1vrátíme,---ida~,Adel.:Totéž.
Pozn.red.:Některé osoby v ČSR platí vysoké clo |--J.T.,Keilor:Dop.jsme před.
i Z prvních balíčků/viz.HD č .9/53,s t r .6/.
f— V.H. jAdel. :Otiskl ??Der Mo— Jelikož v ukončení dopisu/viz.HD.č.11/53,p.r./ natyBerlin-Dahlem,SaargemunHD
je naznačena- i když zmatenou a téměř nesrozumi der S t r ,25.
telnou formou- spojitost mezi Sdružením českých'1
REDAKCI DOŠLO:
demokr.federalists a g e n „L„Prchalou,byli bychom
yám vděčni,kdybyste pro-správnou informaci svých A.Breton,Jindřich Heisler
ýtenářů laskavě uveřejnili naše prohlášeni, že
a B.Péret:!:Toyen” .Franc .vy
'druženi GDP nemá ode dne svého ustavení,t.j. od dalo Editions sokolova,pari
‘28.9.51, s gen.Prchalou a jeho t.zv.hnutím na
~-,;The Cold W a r ” ,A Bulletin
prosto nic společného a co nejrozhodněji odmítá
of Czechosl.Foreign Institu
být uváděno do jakékoli spojitosti s akcemi gen. in Exile, July 1953.
HD
Prchaly či jeho zástupců,jako je na př.Fr.Vébr.
Toticku jsme v -Bohemii-č.20/21 v rubrice-Jednou
SI. Marie Sudová a
vštcu:' u~edli jedině z toho důvodu,abychom čes
p.Lumír Kubát
kou exilní veřejnost upozornili na skutečnost',
slaví svůj sňatek
jak ztřeštěných politických akcí jsou schopny
dne 5.9.ve 2 hod.odpol.
některá politické skupiny a jejich representanti.
v St.Mary's.Church
Pr .Janík-Horák, vedoucí redaktor vBohemieyMnichov.
W illiamst own
--Spíše než dětský koutek by mohla být v HD uži
tečnější rubrika pro ženy.Aby děti nezapomněly
česky má být snahou rodičů.Ale v ženské’rubrice
by mohly být recepty k vaření našich jídel,což
hlavně mladé hospodyně by přivítaly.Ku př.jak uva
rit knedlíky ze zdejší mouky a p. A.Z Oakleigh
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TRANSLATION

I N S T I T U T E
tlumočnická - korespondenční
poradní a insertni kancelář

DOMI
na

60 Moořr ah S t .
Parkville.yic.
Sl.Jana Fricova bude 7.
9 „prohlášena doktorkou
filosofie na melb.univ.

^
D O M I
DOMY !
n í z k ý
d e p o s i t
ve všech
má

čtvrtích města
na prodej

Roil Eitzroy & --.eland S t s .

ST.KILDA,YIG.
Summerland Mansions
/prvý vcňod z Acland St./
15.00 - 20.0C
Švýcarské psací

L U

6 3 1 5

stroje

I N G L E T 0 N

&

L E W I S

Seal Estate Agents
64 Elizabeth Street
Melbourne

C l,Vic.

Telefon C 2984

AUTOŠKOLA CLYDE H^LBOURITE

H E R M E S - BÁBY
Teorie jízdy ve všech jazycích
v omezeném množství dodám i h n e d »
P r a k t i c k é
v y u č o v á i i-:
Cena £ 35,nebo £ 1B hot»+ £ 3/5/-měs
ř i d i c s ýé
z k o u š k y
S českými typy za stejnou cenu
ve dne - večer - o weekendu.
J. R t ž l C K Ý
Informace a zápis/česky/:
51 Eoley St.,KEW, Melbourne, Victoria telef. FU 7079, nebo písemně na
Telefon W Á 6130 /večer/
Box 449 C,GP0. Melbourne,Vic.
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Sportovní saka, lovecké hubertusy,
obleky nej lepší kvality
za bezkonkurenční ceny
odborně zhotoví

Váš krejčí

E M. I L K 0 Z D A L
38 Creswick S t , ,HAWTHORN,Melbourne
H E A L I N G

S

PTY.LTD.

261 Swanston s t . ,Melbourne-City a
roh Geelong Rd.& Barkly S t ,,Footscraý
dodá Vám spolehlivě
H
a
32
s

LEDNIČKY
RADIA
PRAČKY
ELEKTRICKÁ EAMNA
h VEŠKERÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Vzorná služba
Mírné splátky
žádejte denně:
v City:
p. Čermáka
ve Footscrayup. Nekvapila

"'yaww-w»»»»

ČESKÉ. KNIHYromány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slovníky. učebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.E.G.-English & Foreign Bookshop
B8 Martin Place,Sydney, N S W
nebo
A.M.P.,Lane off Edward Street,
Brisbane,
OLD
\/>>
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby

EVROPSKÉ

POTRAVINY

hrubá mouka-černá mouka-mák-nesolen?
máslo-importováný vanilkový chlor a
Oetkerův prášek-tvaroh-tvarůžky kyselá smetana-matesy-herinky-losos
v oleji-zavináči-sladkokyselé okurky,
kyselé zelí-kontin.chléb-frankfurt.
párky-šunkový salám-špek a naše spe- :
cialita: pařížský salám za velkonákupní cenu 3/11 za 1 lb!
E A T W E L L
G R O C E R Y
ooooooooooooooooooooooooooooooo
8 Chapel St./hlíze Dandenong■R d ./
W I N D S O R - Melbourne
Telefon: LA 3053
Spojení z City: elektr.č. 5 nebo"
vlakem do stanice Windsor
Mluvíme též německy
Nove otevřena
čs.restaurace a kavárna
G R A U A D A
183 Exhibition S t .,Melbourne-City
/blíže Her Majesty's Th./
Telefon EB 3349
V ý b o r n á
k u c h y n ě
Jídla se podávají nepřetržitě
od
11 do 21 hodin. Potom do 24 hodin
kavárna
s hudbou
STŘEDISKO DOBRÉ SPOLEČNOSTI

ZLOBÍ

VÁS

OCI?

Potřebujete brýle 1
Navštivte s důvěrou krajanský

o p t i c k ý
z á v o d
0 P T 0
--PŘIJME SE děvče neb hoch do učeni
430 Bourke St., Melbourne-City
pánského a dámského krejčovství.Dále
Telefon M U 4093
1 kabátník a kalhotář: Tailorshop L.
Otevřeno berně 9-18,v sobotu 9-13
Šeliga,124 Geelong Rd./roh Barkly St/
Mluvíme česky i slovenský

Footscray/Melbourne / ,T7ic.
— PŘIJME.SE I a .prodavačka do uzenářství.Znalost a n g l .nut n á «LYONS„tel..BT1885
— PROD a Tví ?1jL DOMU/2 pokoje + kuchyň,moderně zařis. ,clayton/.Zájojaci hlaste
MS..na... HD...PQ1 zn.NDepo.sit £ 450,ř
■-HLEDAEí PARTNERA na cestu po Áustr.,178 Nicholson.St. ,Fitžroy,Vic ./6-8 h/več
PŘÁTELÉ HL ííIlLj i :rodinu Hlaváčkovu/Sydney?/ ,Enila Eutze,Emila Drobníka z B.
/hledá LJ30 E ./ ,rod.3arákovu,Ladislavá,Františka a Josefa Krátkýcii,Slavoje
Ctibora, Josefa Svatoše, Jar .Kulicha, Vlastu Bibrdlíkapiiloše Cenka a Jar. Bořku
DOMOVA vychází čtrnáctidenně„Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
4 „rir_ St.,Richmond,E.l,Víc. ,Té'lefon:TÁ 3380/mimo pr a c .dobu/.- Předplatné'
na rok sh 37/-,na p-ál rolou sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-,jednotlivě sil 1/6.

