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; Podle vzoru komunisty
|z Bělehradu začíná vydíjrat Západ madridský faFrancouzský senát odhlasoval 240 hlasy k 74
jšista.Sto tisíc přísluš
resoluci.žádající spojenectví s Anglií a ochran
níků polovojenské fašis
né smlouvy ve východní Evropě„Resoluce vyzývá
tické falangy/mezi nimi
vládu,aby'především dbala zájmu Francie a inte
také ti,kteří už zas vy
grity francouzské u n i e 'v0 evropské armádě se
leštili nacistické metánemá vůbec jednat .-pokud by nebyle společně s
ly z Modré divise/oslavoAnglií dosaženo !skutečné rovnováhy v Evropě 1'
valo tamního Fuhrera Fran
Dokonce i senátoři KRP,strany,která je hlavním
ka, který jim vyložil si
(zastáncem:evropanství " ve Francii,hlasovali pro
tuaci s neomalenou upřím
resoluci,již nelze hodnotit jinak,než jako ví
ností * "Světová situace
tězství odpůrců zřízení evropské armády.Ze stra
nás nutila pracovat skry
chu z nezrozené německé armády Francie nebere
tě a vyhýbat se činům,
zřetel na existující obrovskou válečnou mašinu
jichž by využila záší na
sovětskou a staví další překážku utvoření armá
šich nepřátel'.A v kostedy, která by ji jednou mohla zachránit.
lích se při každé mši po
vinně modlí kněží,aby byl
božím požehnáním obdařen
Zatím se zdá,že na výcho ledních dnech přišlo
Dux Noster Franciscus,E1
dě začíná vznikat bez konfe- o život v přestřelkách Caudillo Francesco Franco.
^^ncí a zasedání,bez ohledu s partyzány 31 poli
Pro toho,kdo nemyslí jen
na stare spory,mezinárodní
cistů .
v dolarech,divisích a
armáda partyzánů,slepená bez
Jádro německé pod
jletištích,je tohle další
ohledností bolševického re- zemní organisace/asi
spatný obchod,který Ame
‘mu.
10.000 mužů/ prý váže ričané uzavřeli.
Nepotvrzené zprávy z Ber prakticky celou sílu
Změna americké zahralína mluví o koordinované
východoněmecké lidové jniční politiky vůči So
činnosti polských,východoně policie.Mosty jsou prý větskému svazu přinesla
meckých a československých
vyhazovány do povětří, jmnoho dobrého;mnohý váha
partyzánů,je 1ichž h 1avní
a množí se prý případy vý ■spojeněc/ač nepříliš
stan prý leží 'někde ve
sabotáží sovětských vonadšeně/ se znovu vřadil
Východním Německu".
jenských zařízení. Z
do tábora demokracie,
Jako obvykle je dalek»
pochopitelných důvodů mnohá země,dávno už ode
těžší odhadnout rozsah udá uvítali Rusové potlače psaná, se nezdá být tah
lostí v Polsku a Českoslo
ní nepokojů německými úplně ztracena,jak se
vensku, zatím co hodně zpráv policejními sbory, ale zdála být před rokem.
z Východníhe Německa nene
v některých městech/2/
Západní obhájci věcné
chává nikoho na pochybách o:
ho ústupu sice pořád ješ
vážnosti situace na východ
Published by Fr„Váňa,
tě tvrdí,že to je nej jis
od Berlína,kde jenom v pos- 4 'Erin St.Richmond,V.
tější cesta,/Pokr.st.2/
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jak se vyhnou't válce
Znám dvě manželky,z nichž jedna, je vzoremctnos/hlavně na útraty těchti,dobrou
hospodyní,naprosto věrnou,ale má hroznou
druhých/,ale čím dál tím'
povahu
a
jazyk
jako dvousečný meč.Pře se se svými
víc je slyšet hlasy těch,
sousedy,je proti rodině svého muže,fňuká a naříká,
kteří chápou,že západní
doráží
na svou vlastní rodinu a je vůbec odporná.
ztrojení,ačkoli třeba vál
Druhá
žena
je vzornou hospodyní,líbí se velmi mu 
ce nezabrání,může zachrá
žům
a
libuje
si v mírném kokotování,ale její neu
nit statisíce životů,kdy
spořádaný
domov
je pln koček,psů,smíchu,zpěvu a
by doopravdy válka vypukla i
Zahraniční politika ame míru.Je tožena velkodušná,taktní,veselá společni
ce,anděl něžnosti a synpathie k těm,kdož jsou ne
rických republikánů má
mocni
a nebo v nesnázi a svého manžela a děti či
ovšem také stinné stránky.
ní
šťastnými.Která
z těch dvou. žen je lepší man
Fašistický potlach v Mad
ridu je toho nejkřiklavěj- želkou a ženou,ctnostná zlá žena a nebo roztomilá
hříšnice?
ším příkladem.Snad se pří
liš zapomíná na to,že boj
V rubrice'Od srdce k srdci[ AMERIKÁN-,Chicago., 27. 7.
.proti komunismu neospra
vedlňuje ani spojenectví
D V Ž
A R M Á D Y /Pokračování/
s. komunistickým uchyIka
rem ani s fašistou.
musily prý zasáhnout
zóně.Komunistický čas opis
Blok západních demokra
jednotky
Rudé
armády.
V
TAEGLTCHE RUNDSCHAU píše:
cií má několik pochybných
Kottbusu
byl
odsouzen
k
"Nepřátelé lidu vypraco
členů:. Ale třeba Syngman
smrti
V
M
c
e
špionážní
vali
plány na vyhazování
Rhee. není fašista,třebaže
organisace"Werner
Lange
budov
do povětří,pálení
jeho vládní metody připo
a
hromadné
zatýkání
po
továren,disorganisaci
ob
mínají metody gauleitera.
kračuje
po
celé
východní
chodu a průmyslu',a pokra
Dr.Malan třeba není fašis
čuje
. .lidé,kteří byli
ta, ačkoli. jeho rasové zá
požádáni
o spolupráci s.
kony se lišt od norimber- i
Ale nemohu si pomoci.
vyzvědači,nebo
kteří jim^j
ských hlavně tím,že byly
Franco je fašista.Vždyť
již
pomáhali,si
mohou u - ^
vydány v Jižní Africe.
se tím sám chlubí.Masak
šetřit
těžký
trest
přizná
V Americe same McCarthy rům v Rotterdamu,Bělehra
ním' .— Povšimnou-li si
a jeho přátelé třebá ne
dě a Coventry předcházel
vůbec francouzští senátOj
jsou fašisty,byť i svými
masakr v Guernice,a Maro
ři zpráv, o společné čin
činy vzbuzovali pochyb
kánci pobožného Caudilla
nosti
polských, německých
nosti o upřímnosti jejich si nezadali v Guadarramě
protikomunistického zápa s Rosenbergovými novopo- a čs.partyzánů,měli by se
rychle rozhodnout,je-li
lu. Vždyť ostuda právě po hany n a 'Ukrajině.
jim milejší.představa
pulární ,předvolání bývalé
0 tc m ,jakých úspěchů,
francouzského
děla vedle
ho presidenta Irumana před 'docílí dnešní politická
německého
ve
frontové
livýbor pro vyšetřování nea linie Spojených států,
merické činnosti,je určena- rozhodne teprve budouc ni^.,nebo francouzského
přísně jen pro vnitropoli nost. Zatím co však peč partyzána vedle německého
někde pod smrčkem s dotický konsum, a rozumní
livě 'vážíme klady a ra
|macky
vyrobenou bombou v
republikáni/včetně presi dujeme se z nich, není
kapse
.
__
______ ,_;____-kw
denta Eisenhowera/,ji při nutno cudně mlčet o zá
jali s uz ard ěním.
porech.
jun
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Konference Velké západní trojky,připravovaná na
4 .prosinec na Bermudách,zdá se být na první pohled
neškodnými výletem za tropickým sluncem.Ale podaří-li sé na ní Churchillovi prosadit schůzku s Malen
kovem,budou z nás velmi ustaraní lidé.Několik uká
zek z jaltské konference,jak ji popsal Churchill v
posledním díle svých pamětí,nazvaném VÍTĚZSTVÍ A
TR a GEDIE,ukáže proč.
Z_r_2 _d i 1 o s e__v e t o
Roosevelt i''Každý clen /Bezpečnostního/výboru by
kel mít jeden hlas.Před každými rozhodnutím musí pro
Tišj hlasovat'7 členu.. .Kdyby USA,Anglie nebo Čína
nesouhlasily,pak by/jeden z nich/odmítl souhlas a
znemožnil tak výboru jakoukoli akci. ’’
^ U n i t e d __
_______ B r i t a i n
^
Stalin: '‘Co kdyby na příklad Čína,permanentní
člen Bezpečnostního výboru,žádala vrácení Hong-Kongu,nebo Egypt .návrat Suezského kanálu. ..?''Churchill
: ''Jak já tomu rozumím,moc světové organisace by ne
mohla být užita proti Britanii,kdyby ona nebyla pře
svědčena a odmítla souhlas. '*
L a c i n á
ú i ě c h a

ÍL!LĚ_i_2ns

Molotov: ''Sovětská delegace Toy byla spokojena ,
kdyby se 3 nebo i 2 její republiky staly zakládajířími členy/SN/,na př.Ukraj ina, Bílá. Rus a Litva. "
'"To byla pro nás velká úleva,’píše Churchill, "a Mr.
Roosevelt rychle Molotovovi pogratuloval. "
0_s_a m ě 1 ý s t á t n í k

Í

'
C hurchill: "Není to ani přehánění ani poklona ,
eknu-li,že považujeme život maršála Stalina za
drahý našim nadějím a srdcím.V historii bylo mno
ho vítězů ,ale mezi nimi jenom málo státníkř.Větši
na z nich zahodila ovoce vítězství v nesnázích,kte
re následovaly po válkách.
V e 1 i k ý s m í c h .

»

Stalin;"7 spojenectví spojenci nemají podvádět,
jeden druhého.Je to snad naivní?Možná,že naše spo
jenectví je proto tak pevné,protože jeden druhého
nepodvádíme.Jebo je to snad proto,že podvést jeden
druhého není tak lehké? *
Po
J a 1 t ě
Churchill/v dolní sněmovně/: "Nevím o vládě,která,
by dodržovala závazky pevněji než sovětská vláda. *'

- 3 J -E-D-N-í-M-D-E-C-H-E-M
— SOVĚTSKÁ ODPOVĚĎ NA P0zvání na konferenci o Ně
mecku a Rakousku obsaho
vala tyto 'skromné1, po
žadavky:!, zrušení všech
amerických základen v Evropě i jinde,2 .upuštění
od plánu na evropskou ar
mádu,3.konference 5 moc
ností včetně Rudé Číny.
— FRANCOUZSKÁ 0FEN3IVA
v Indočíně sice neznemož
nila,ale pravděpodobně
oddálila a seslabila o—
čekávanou ofensivu He
ci -minhových oddíli.
— KRÁI SAUDSKÉ ARABIE
Ibn 3aud zemřel.Nástup
cem je nej starší z 32
synů Saud Ibn Abdul Aziz.
— PŘI ITALSKÝCH DEKONStracích v Terstu přišlo
o život 11 lidí,z toho
3 policisté.Itálie žáda
la vyšetření případu,ale britská a americká
vláda se bez výhrad po
stavily za akci anglic
kého velitele Terstu xen.
1

£1 T > *‘ P|V“.Q
-- —----- •
- .

tví H.Talbot oznámil,že
letectvo Spojených státv
ve Španělsku bude mít k
disposici zásobu atomo
vých bomb.

— PAKISTANSKÉ ÚSTAVODÁRné shromáždění hlasovalo
pro to,aby se pakistans ký‘stát stal republi kou,aniž by,po vzoru In
die,přestal být členem
britského Společenství
národů.
- n -
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Lež o bakteriologické válcejsvědectví propuštěných amerických zajatců
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Celkový obraz ukazuje lidské bytosti,postavené pod úroveň zvířat.Špi—
naví,zavšivení,hnisájící rány plné červů.Jejich choroby přesně regulovány
tak,len aby nezemřeli.řeholení,nestříhaní po celý rok.Muži v hadrech pod
širým nebem.Živeni přesně vypočítaným minimálním množstvím nejhorší potra
vy a zdravotně závadné vody...Isolováni,tváří v tvář skupinám zkušených
vyslýchatelů,neustále zastrašováni,zbaveni spánku a dohnáni k zoufalství.
Výpověá amerického lékaře Ch.Mayo na Valném shromáždění S.N.

Jakmile prošli američtí letci,kte
ří byli sestřeleni nad Koreou,nemocni
cí nebo úřadovnou výzvědné služby,za
čaly se tu a tam objevovat ve sloup cích novin historky,které si přinesli
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uSJí ú súttí :

"cc -occirisu. ^po_~5ri ~ ->^_
stali plně k slova ti,kde prvně okrá
sili metody NKVI na vlastní kůži,mel-CCÍY,2J-6DS 6216 ~m;S •
— "Cif_S_~J^T*1 -—ý *'“"^OdS.
dáno za umění.
řns_usnxcx pozemní a m a d y s_. -slz.
situaci trčenu lepši.Když nezemřeli na
pochodu do koncentráku,když v koncen
tráku nezemřeli hladem,mrazem nebo vy
sílením,žili celkem nerušeně.Zájem ko
munistů se soustředil na zajaté letce:
tady měli komunisté živé svědectví to
ho, že Američané vedou bakteriologickou
válku.
Americký časopis US NEWS AND .WORLD
1ZPCR1
uveřejnil’obsáhlé
interview
s
* -_ ' • -i
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°
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podepsat protokoly,v nichž, se přizná•
k
s\ rr.ovaii cono~, 3 qeik.—
terierii.
Plukovník ;:áhurin byl vyslýchán v
zajateckém táboře v Pjoktongu.Vojen
ské a politické výslechy trvaly od
konce června do konce srpna.Hrozili
mu vším možným.Víc jak měsíc byl při
nucen sedět 15 hodin denně v přísném

pozoru na úzké stoličce.Pokoušel se £
spáchat sebevraždu.Zhroutil se,když ™
se mu nazdařila.
Přiznání byla tak směšná,žc- by jim
ani dítě neveřiio/citujeme pluk.Mahurina/:'*Do přiznání byly zapléteny/na^J
ka žené/ b 1 e chy,mou chy,mo sky t i ,p oč ína j eT
lednem 1952.Teplota/na Korej i/jde do
lů asi na 40-50 stupňů pod nulou,'a
přece/komunisti/tvrdili,že blechy,mou
chy a moskyti tam létají za takové te
ploty. "
Komunisti Obvinili celkem 107 ame
rických letců,že shazovali pumy s bak
teriemi nad Severní Koreou.36 jich na
konec podepsalo přiznání. 1 4 dalších ^
zemřelo, při 'výslechu'',17 se jich staB
le pohřešuje.40 amerických letců pro
šlo čínským třetím stupněm a přece
nepodepsali.
Amrický TIME zaznamenává několik dfl
případů zajatých letců;
Poručík J.l.Stanley; . .stál v po
zoru 22 hodin až se zhroutil,potom ho
bili tupou stranou sekyry.Vyslýchán
tři hodiny s reflektorem 6 stop o d o bličeje.Nařídili mu,aby se přiznal,
s pistolí přitisknutou v zátylku.V li
jáku stál celou noc pod okapem.Bez jí
dla 3 dny a bez vody 8 dní.Postaven
před popravčí četu...pověsili ho za .
ruce a za nohy na trám. . . Ji
Poručík R.0 .Lurie; s'50krát vyšlý cháň,4krát souzen jako válečný zloči
nec,
/Pokrač.na str.14/
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TŘI ČECHOSLOVÁCI UNIKLI VÝCHODONĚMECKÉ LIDOVÉ POLICII

:rcm
Hanburgský časopis WELT a M 80NNTAG- /25*10,53/otiskl na první straně člá
nek pod. tituler. 'To stope českých partyzánů ",ve kterém popisuje policejní' r1patření ve východní zóně Německa.Časopis uvádí výpovědi očitých svědkt z oko
lí Berlína,mluvící o velkén soustředění sovětské vojenské policie a německých
přepadových oddílů.WELT AM SONNT a G 'pak píše• "Spolkové tiskové kanceláři v Bon
nu došly další podrobnosti o přestřelkách v sovětské zóně.Podle těchto zpráv
ai dne 9 .října kupovalo pět Čechů na nádraží v Elsterwerda/Sasko/jízdenky do
Berlína,jež jim nebyly prodány.Úředník u pokladny povolal lidovou policii ,
jejíž příslušníci přistoupili 'do vlaku na zastávce Vekro. Ti '.se ihned odebra
li do oddílu,v němž Češi seděli.Češi so odmítli legitimovat,a mezi obě:..a sku
pinami se rozvinula ostrá přestřelka.iři ní byl zastřelen policejní komisař
dva policisté zraněni tak těžce,že později v nemocnici zemřeli.Prchající
,eši vyskákali z vlaku,ale dva z nich byli dopadeni v okolí 3pr.cewaldu při
razzi,kterou prvádělo 700 policistů.Při pronásledování byl zatřelen další po
licista v okolí Luckenwaldu. "
t

londýnský ČECHOSLOVÁK

přináší zprávu,podle které zbývající tři Čochoslo—

P/áci šíasně unikli do Západního Berlína.Zatím je znáno jen jméno jednoho z
n i c h ,221etého M.Paumera,který byl na útěku postřelen.
Komentáře v Západním Německu jsou v celku zdrženlivé.Komentáře zdůraznu,že
zprávy o nepokojích,sabotážích a atentátech rozšířila východoněmecká
1
rozhlasová stanice ADN,a vyslovují podezření,že zprávy jsou sovětskými úřa
dy úmyslně zvětšovány,aby tu byla záminka'k zostření policejních opatření.
Jinak se však většina listů shoduje v tom,že se za Železnou opnou opravdu
vr
něco deje-.
ZEMŘELA MARTA GOTTWALDOVÁ
^
Manželka zemřelého presidenta Gott
walda zemřela sedm měsíců po jeho snr
ti.Ode dne,kdy Klement Gottwald byl
phřben,bylo V Československu veřej
ným tajemstvím,že Marta Gottwaldová
obviňovala Zápotockého z účasti na
Gottwaldově náhlém ’ú m r t í 4.Nepotvrze
né zprávy dokonce tvrdily,že byla pro
tc odvezena do ústavu choromyslných.
Osud někdy dělá nejkrutější vtipy•Kar
ta Gottwaldová zemřela 23.října,
vn
28.ŘÍJEN V ČESKOSLOVENSKU

PODLE JEJICH ČÍSEL
Čs.státní úřad statistický vydalzprá
vu o plnění pětiletky ve 3.čtvrtletí
1953.Podle toho byl plén hrubé výroby
splněn na 9 8/-.Výr oba výrobních prostře
idků/těžký průmysl/prý vzrostla u srcv—
inání s 3*čtvrtletím 1952 o 16%,výroba
spotřebního zboží o 37°.Plán nesplněn
hlavně v těžbě uhlí a energetice. Na
Slovensku byl v témže období splněn
plán hrubé výroby na 37%.Výkup zemědel
ských plodin tu prý celkově zaostával
za úkoly plánu a byl pomalejší než lo
ni .Zaměstnanost žen vzrostla o 18?°. j

26.říjen se vůbec ne-slavil. Zákonné
ROZSUDKY V PRAZE
pracovní volno bylo přesunuto na so
botu 31.10.Rozhlas se jen zmínil o vý
Státní soud odsoudil israelské stát
rocí znárodňovacích dekretů.Jinak vý ní příslušníky Č .Ohrenstoina na doži
mluvné ticho.
jes
votí a M.Orena na 15 let žaláře.
Č

- 6 -

HLAS SO K O V A

Č E S K O S L O V E N S K O
— 27.10.nel státní pohře! bývalý před
seda ÚRO Gustav Klinont.lnutcení pro
jev rěl president Zápotocký.— ministr
financí Duris a ninistr zemědělství Uher vydali nařízení o finanční poriooi
JZD a soukromě hospodařícím rolníkům
/krátkodobé úvěry,pro JZD snížení úro
kové sazby,odklad splátek,odpisy z úvěrů/.— V prosinci nají všichni zanést
nanci dostat/jako renumeraci/zvláštní'
příspěvek;60 Kčs na každé dítě,důchod
ci s důchodem do 350 Kčs/u vdov do 320
Kčs/dostanou 100 Kčs.— Vítězslav Nez
val a Fráňo Král sc stali národními umělci.— Jan Drda napsal do orgánu Kominforny ZA TRVALÝ MIH,ZA LIDOVOU DEMO
KRACII článek c 'Československém^sjez
du obránců míru prc mírová řešení ně
mecké otázky % který byl 11.10.v Drumys
lovém paláci v Praze.— Ka pozvání mi
nisterstva kultury přijel do Č3R urugu
ayský spisovatel Alfredo Gravina.— Za
čaly se točit' exteriéry filmu F30KLAVCI podle Laloise Jiráska.Režii má Partin Frič,Kozinu hraje Vladimír Ráž.—
Nejvýkonnější hutě na Ostravsku dostá
vají tea tak zvanou 'Stalingradskou zá
stavu'.Právě ji drží Bohumínské žele
zárny Gust, Klimenta.— V Českých Bu
dějovicích začali stavět 80 bytr v ulici Ludvíka Svobody.Dále se ná sta vět v Čechově ulici a na nábřeží Jaro
slava Vrchlického.— Maďarské návštěvy
v Prazejbásník Ištván Konjáty a malíř
Jánoš Kaš.— V Plzni byl zahájen pro
voz na nové trolejbusové lince;z ko —
nečne stanice tramvají na Slovanech do
Černic.— V Praze zasedal Ústřední vý
bor společnosti pro šíření politických
a' vědeckých znalostí za předsednictví
prof.d r .ing.D.Řezníčka.2^.a 2 5 •1C. byl
''celoslovenský1' sjezd společnosti .Před
"šedou slovenského výboru je Igor.Hru
šovský.— Koncem, října byla v .Obecním
doně v Praze konference zenedělců-přís
lušníků strany lidové.Ministr zdravot-
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nictví Plojhar na ní nino jiné řekl,
že pomoc,kterou teá nají dostat sou
kromě hospodařící' rolníci není krokem,
zpět ,vláda' p.rý naopak chce,aby rolní
ci poznali,že ani ’'při široké pomoci,
která jin bude poskytnuta,se nestačí
měřit s výsledky družstevního hospo
dářství ’'.•Tak se prý rolníci přesvědčí
o nutnosti družstevnictví a ’'stanou
se jeho oporou1'.
J.8.
M Ph ÁN

|

Před listopadovým ’’
M ěsícem čs.-so
větského přátelství’'bujel v ČSR v. říj
nu neoficiálně,ale neméně intensivně,
měsíc ’kormunisticko-západního nepřátel-^
ství— ,nebylo dně,aby si čs.tisk a roz
hlas nezaspílal,především na adresu
rozhlasové stanice Svobodné Evropy.Ji
ný doklad účinnosti západní propagan
dy {komunisté prozradili,že už zavádějí-a postupně všude zavedou—tak zvaný
’rozhlas po drátě’".V jednotlivých mís
tech budou ’rozhlasové uzly*',odkud se
program povede po drátě do bytů.Poslu
chači budou nit ampliony s voličem sí
ly poslechu a vypínačem,ale ovšem bez (
voliče stanic.Prý se'tím zaručí napros
to čistý poslech—a n o ,pro naprosto ne
čisté komunistické ohlupovací cíle .
Praha chce zřejmě už v roce 1954 spl-J|
nit plán,stanovený—podle Orwellova u - ™
topistického románu—ná rok 1984/?/.jes
JE TO OSTUDA
’ Z, úvodníku RUDÉHO PRÁVA; "Některé zá
vody plní plán výroby spotřebního zbo
ží nerovnoměrně anebo ho neplní vůbec.
V jediném měsíci zůstal na příklad zá
vod KCVCSK a LT Bratislava dlužen našim
pracujícím plných 55% svých výrobků,
závod v Jevíčku 36%,KOVONA Lysá 29%...
Na př.v červenci nebylo dodáno do pro
deje plánované množství čepelek,holi
cích strojků.kartáčů,košíat..." jes

15.11.1S53
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■ Australské novoaustralské publikum filmový kritik NEUE ZUERCHER ZEITUN&j
se obyčejně těší na evropské filmy,kte "V uchvacující atmosféře,kterou nik&n.
re může shlédnout v zemi,kde censor
nesmí brát vážně,konají se premiéry, ■■
/a distribuce/ je tak nevypočitatel
jež mají být brány vážně,protože jsou
ný/ -á/ jako melbournské počasí.
vybrány pro filmové svátky.Pro kri
tika to není lehký úkol,protože mno
Řekněme si upřímně,jak jsme byli
hý
film nemá v sobě ani nic sváteční
zklamáni tak halasně ohlašovanou bez
ho,ani mnoho filmového.Kilometrový
zubou Clairovou satirou LES BELLES DE
NUIT/Krásky noci/,kde nebýt hlubokých proud filmových pásu se odvíjel s ne
dekoltáží a orientálních bikini neby měnnou prostředností a zatím ještě
nevzbudil pocit,v němž umělecké dílo
lo nač se dívat.
se mění ve věčný zážitek."
Neočekávaný dar dobré/dokonce vý
To ovšem neznamená,že na letošním
borné/ zábavy přišel tentokrát/byí i
Biennale byly špatné filmy.Dobrou te
nepřímo/od strýčka z Hollywoodu:Willi
chnickou úrovní překvapily jihoameric
am" lyler/NSJLEPŠÍ LÉTA NAŠEHO ŽIVOTA/
ké produkce,které se překvapivě rych
natočil v Římě úsměvnou tragikomedii
le vyzuly z dětských střevíčku.Argen
ŘÍMSKÉ FRÁZDNINY/Ronan Holiday/.
tinský režisér Cesar nmadori předvedl
íilliam Nyler v úloze veseloherní- film THE NAKED PASSION,který působil
ho režiséra není jediným překvapeními
jako nesourodý slepenec Victora Huga
nový objev na filmovém nebi,Audrey
a Bromfielda,ačkoli formálně velmi
Hepbúrn,je geniálně roztomilá ochot
dobrý.
nice, které ani nevěříte,že hraje, a
Daleko silněji'působil brazilský
obyčejně trapně dřevěný Gregory Peck
snímek 3INHA MOCA,který režíroval An
připomíná chvílemi Garry Coopera v je
gličan Tom Payne.Námětem jsou tu bo
ho nejlepších komediích.
je o zdušení otroctví na přelomu mi
Po stránce tematické jsou ŘÍMSKÉ
nulého století.Kritika mu hlavně vy
PRÁZDNINY roztomilé nic«nevinná eska týká ’''latinský sklon ke krutosti pro
páda jakési princezničky s americkým'
krutost” a ploché milostné pasáže,jež
novinářem,trvající 24 hodin a dokonce
prý snižují hodnotu filmu.Nejvíc by
bez happy—endu.
la oceněna práce kamery v davových
scénách,zachycujících vzpouru otro
Po stránce technické je nutno při
ků, je jich útěk z plantáží a jejich
řknout všechny pocty režii a kameře,
která přinutila i staré Koloseum hrát vyhlazení.3INHA MOCA připomíná ten
dencí loňský úspěšný mexický snímek
spolu.Němé scénky a close-upy jsou
výborně režírovány,a celkový dojem je LOS OLVIDADOS.

■
•

•

tak hezký,že zapomínáte,že se' to všec
ko odehrává na hnusném Wydescreenu ,
pruhovaném jako zebra.ŘÍMSKÉ PRÁZDNI
NY' si odnesly cenu z letošního Bienna
le,a myslíme,že právem.
Benátská přehlídka byla ve znamení
průměrných filmů.Výstižně to napsal

Italská produkce ’se blýskla dílem
režiséra Eduarda de Filippo NEAPOLEC V MILÁNÉ,připomínájícím tematic
ky -sociální satiru ZÁZRAK V MILÁNÉ.
Do Filippo si tu naneštěstí vytkl
přuliš velkj' cílsnezvládl ani režii,
ani hlavní postavu,
NZZ/vm
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SDRUŽENÍ LIDÍ DOBRÉ VOLE V PERIHU
připomíná-všem Cechům a Slovákům, že
Jako každý rok připravuje i letos
"bude .provedena Smetanova opera PRODA
rozhlasová stanice Svobodná Evropa
NÁ NEVĚSTA/s úvodem dirigenta Rudolfa
zvláštní vánoční a novoroční pořady,
Pekárka/ dne 28=listopadu 1953 a 'Vá
me'zi nimi i 'Vzkazy dořovu ,t.j. pozd noční večer' 19 =prosince 1953» Oba
ravy a blahopřání politických uprchlí večery v 7=30 v YWCA,Perth.
J.K.
ka a' krajanu do čSR.Ty jsou podle doš
lých zpráv nejposlouchanějším pořadem ČESKÁ DIVADLO V SYDNEY SEHRAJE 26=11.
v 8 h o d .večer v Conservatorium of Ru
RSE.— Ve vzkazech se.nesní používat
sie ,Macquarie S t .,Sydney,veselohru K=
přesných jmen,adres a jiných údajů ,
Nováka'Pozor!Strýček
je tady=1 Režie
které by mohly odhalit identitu odesi
latele a příjemce vzkazu.Je nutno pou Jiří Kačer.výprava Karel Čára.Předpro
dej vstupenek:2=posch.,116 Darlingžívat přezdívek,různých poznávacích
hurst
Rd.,Kings Cross nebo te.EA1842.
značek,hesel a poukazu na místa,jména
a okolnosti,známá jen tonu,kdo vzkaz
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V MELBOURNE m
posílá a komu je určen.— Vánoční a no — zahajuje v pondělí 23.listopadu v ™
voroční vzkazy pošlete co nejdříve,nej 7 hodin večer cvičení a wolleyball na
později do 10.prosince t.r. na adresu; letním hříšti ve Fawkner Park,PRAHRAN
Radio Free Europe,Czechoslovak Desk,
/mezi Toorak Rd =£ Commercial Rd=/,kde
Messages, English Garden 1,1-Iunich,
se bude konat pravidelně každé pondělíÉ
GERMANY.
RFE — pořádá hromadný zájezd autobusem do ^
krásného výletního místa Blackwood v
Z OSLAVĚ 900 LETĚ HO VÝROČÍ ULETÍ 37..
neděli 29=11=Přihlášky u br.Kaliny,.
Prokopa uspořádala CMI v Brisbane 5=11 c/—rest oBOHÉMIA ,telefon PB 2614,
koncert české komorní hudby v Lord
— koná řádnou valnou hromadu v patek
M a y o r 's Reception Room v Brisbane„Účin-/.prosince v 8 hodin večer v malém sá
kovali sGeorge Illite a llcria Foley
le IMOS/roh Victoria & Russell Sté./
/housle/5Philip de Peers, viola, a Jiří — Nezapomeňte přihlásit své děti do
Svoboda/čelo,ev.piano/.Ha programu by české doplňovací školy,která zahájí
la Suková :Meditace:,Dvořákuv :kvartet vyučování v novém školním roce.PřiM
P-dur1,sonata Jiřího Bendy a sonatina hlášky u j-odn. ;B.Chaloupková,603 Rath-^
Oldřicha Palkovského .-COURIER Ea.Il v
downs S t . ,Nth.Carlton,Vic.
B.CH.
Brisbane napsal v článku ’Exciting Con
cert of Czech W o r k s :: :A programme of ZMĚNA ADRES FUNKCIONÁŘŮ ČS»NÁR=SDRUŽEní ve Victorii:předseda S.Čermák nyní*
Czech chamber music..«was one of the
85 Seymour Rd = ,Elsterawick,t elLP9983
most unusual and exciting concerts
jedn.J.Vondruška:3 Parslow S t . ,Malvern.
heard in Brisbane for a long time 1,
DAILY TELEGRAPH v článku'Concert Was
VYÚČTOVÁNÍ A DOKLADY 0 ROZDĚLENÍ 135 •
-< T 'i c l r h
■H ř-ř-I * •
"1
4~
rl i t
t i c c» o
p» cj 4*
čs.dětem v Německu/večírek u pí.Shields
~p0-p
C j T ig
C 2 ? 6 Š l í í2 WS,V
c; *t*. e r r
viz.HD č.10 + 11/53/budou k nahlédnutí
■p-tr p f n p n y t- vC _t ‘ 4 4~
o
4-- y va -*-■*-*-i~n 4
*»-c? áo Ca.Oc;in p.
L- O
— C Í3
1 .1 C 22.11= v 19-22=30 v klubovně CML vedle
tic sxpPOELcti.xhe s.ssocl.s.iriLc!n. r s.s csr- kostela sv.Ignáce,Richmond=Podobně poz
tair.ay set a standard for future acti ději o věcných darech ze sbírky CML.
vities in its cultural objective at
KRÁTCE Z EXILU:V Montrealu zemřel před
least!.
LE/HD
seda 'Slovenské národní rady v zahrani
HA VALNÉ HROMADĚ ČS.NÁR.SDRUŽENÍ V H0- čí 'Karol Sidor.-— Kras obrus lařka Jiřina
bartu byl zvolen předsedou J =Fedennann. Nekolová jede na turné do Austrálie a
21=11=v Hobartu vzpomínka na l7.1istops ■d.-NZ.— H.Haas natáčí'Delirium! Č/ND
C

^
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(P o k r a č o r á n .í)

Jednou he ale přece jenom potkala
paní Ohrensteinová v draze na ulici,
šla s udáním na policejní ředitelství,
ale odtamtud se už nevřítila.Byla uvě
zněna v jedné ze soukromých věznic 20B
Jenom náhodou ji přišli její příbuzní
hleuat na ministerstvo vnitra.

P ů v o d n í

r e p o r t á ž H l a s u d a ň o v á

a sepsán s i u s prctc-KOl.re s e p s e m pro
tokolu se Šimek zhroutil,neustále jen
žádal,aby se mohl poradit s panem ta
jemníkem Spurným/eož jsme mu pochopi
telně nepovolili/.

.ale měl přece štěstí.Když byl eskor
tován k policejnímu autu,potkal ho 3pu
yaufmann a Šimek zatčeni
rný na chodbě,vzal ho k sobě do kance
láře,a tam měli poradu.Pak přišel Spur
y takových případech,kdy lidé mize ný vyjednávat k' nám:že prý by to vzbu
li beze stopy,šlo se s jistotou na Zem dilo pozornost,že se musí postupovat
ský odbor bezpečnosti.Ti ovšem neradi
opatrně.Spisy byly pak úřední cestou
někomu něco vysvětlovali.Proto se musi postoupeny přímo kanceláři ministra
vnitra.Šimek se vrátil na policejní ře
lo na ne spodfukem.
ditelství a Kaufmann/který už zatím
Jen tak !pod rukou' jsme se dově
bručel/byl propuštěn z vězení a ztra
děli, že paní Ohrensteinovou zatkl a til se z Prahy.
gent Jelen,bylo zjištěno i číslo spisu
a ministerstvo vnitra si úředně vyžá
Konec vše napraví/v exilu/
dalo spisy.
Va konci případu Kaufmann-Chren Příbuzným paní Chrensteinové jsme
stein si zase zahrála náhoda d-leži řekli,aby se přišli za tři dny zeptat,
tou roli.Asi za tři měsíce po táto une vrátí-li 3® paní Chrensteinové. do té
tutlané aféře- prohlížel referent mini
doby d o m u .Odhadli jsme to správně.Z O B
sterstva vnitra namátkou seznamy členů
vždycky raději vězně pustil,než aby se
Svazu osvobozených politických vězni),
zapletl do zbytečného skandálu.
když mu padla do oka rubrika s povědo
Třetího dne k nám přišla paní Ohren mími jménem;Svaz osvobozených politic
steinc-vé sama.Vyprávěla,co se jí sta kých vězňů vyplácí paní Kaufmannové
lo,my jsme s ní provedli úřední záznam pensi jako vdově po politickém vězni.
Paní Ohřenstelnová ihned jmenovala svě Paní Kaufmannová byla v seznamu vede
dky,materiál byl pevný, svědecké výpo na na Smíchově,ačkoli bydlila na Ma
vědi souhlasily/bylo jich přes dvacet/ lé straně.
ministerstvo vnitra nařídilo zatčení
Dodatečně se pak zjistilo toto;
Kaufmanna,a Šimek byl předvolán k nám
/Pokrač.na straně 10/
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CESTA K HOCI/Pokrač./
Kaufmann utekl do Švýcarska a Je
ho žena se přihlásila po jeho útěku
jako vdova.Ministerstvo vnitra vydalo
v d\sledxu tone na Kaufmanna mezináro
ani zatykač jako na válečného zločin
ce.To už jsme z opatř-osti ohlásili
Spurnému až dodatečně.aby nemohl nic
dělat.

16.11.1953

T R I A L S

Although the recent decree fixing
severe penalties for worker '‘
migration'
and absenteeism has been revoked,it is
clear that a great many worker trials
can be expected.In the meantime,the re
gime has not relaxed its attitude to
wards ''kulaks' o r ’remnants of the bour
g e o i s i e ’'.ror instance,NOVA SVOBODA re
Spurný to asi sám uznal,protože
ported on the trial of former'shopkee
prohlásil,že sám dohlédne na to, co
per Karel Placek and his wife,who were
je se Šimkem.Celý případ byl kompli accused of hiding goods at the time
kován tím,že proti udání paní Ohren- of the 1945 currency reform and of
steinové udala naopak paní Kaufmanno— king a profit of 50.000 crowns on t h e ^
vá ji z udavačství/dopis Hitlerovi/.
The defendants were also charged with
Paní Ohrensteinová byla znovu zatče concealing foodstuffs,including 250
na a vězněna na Pankráci,ale jakmile kilograms of flour,at the time of sose objevily spisy ministerstva vnitra: vorest drought;
M
se svědeckým materiálem,byla paní 0‘.."hen rlačuk transferred his shop
hrensteinová. okamžitě propuštěna stát ■to the cooperative BUDOUCNOST,he becaním prokurátorem dr.Dráčkem.Paní Zauf: jme manager and got a decent stun of mo 
mannová byla v dvsledku nového svědec: n e y for the stock and inventory....He
t v í 'zatčena pro zločin křivého svědec and his wife earned over 10.000 crowns
tví,ale o její propuštění se přičini 'monthly...By accumulating money at ho
li její příbuzní.kteří tehdy vystupo lme, they again endangered the financi
vali jako příslušníci KSČ v kancelá al situation of our State...This was
řích Veselého a Spurného/jeden z nich! revealed last hay when bourgeois rem
dokonce v kolárku/.
nants invaded the market like grass
V roce 1549 uprchla paní Kaufman— hoppers,to buy up all the goods and ™
nová se Šimkem za hranice.Kaufmann se upset the market.The Plačeks were,of
vrátil ze Švýcar do Německa,a manže course,among them,and these people we
lé se usadili na přiváté v Ludwigs - re responsible for the fact that free
burgu.Václav Šimek je dnes jako poli ma „rket shops had to close down for ^
some t
i m e 1.
time
.
tický uprchlík ve Spojených státech.
A trial of four ’k u l a k s a c c u s e d of
Pankrácký líkař dr.Navara
having intentionally violated labor di
scipline and of subverting the coope
když se chytila do komunistické
rative,was reported by CESTA MÍRU.The
šité nějaká významná rybka,byli sou ■accused were charged with refusing to
druzi vždycky zvlást opatrní,aby nič
till their land despite the fact that
z informací,která bylo možno získat,
local national committee had directed
s: nedostalo z okruhu těchto zasvě - :them to do so.The defendants were sen
cených 'te zpeč-nostnich h gangsterú . .
tenced to prison for periods ranging
from
three to seven years.Their pro
ikdo z nás nepochyboval o tom,že
perty
and that of their wives was con
při výsleších pochytaných nacistů z'
fiscated, and their families were ex
Pankráce byly nejzajímavější pasáže,
pelled from the region where they ukteré se týkaly dr.Navary. /Pokrač./
sed to live.
RIC
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P H I L I P
D E A HE:
C a p t i v e _i_n___H_o_r_e_a_1
"CAPTIVE IN KOREA" is the most remarkable document that has emerged
from the war in Korea.
The author, Philip Deane, went to Korea as war
correspondent for THE OBSERVER in July 1950", says its marginal note.
Its claim is quite justified.
Written by a Britisher, lived by a B r i t 
isher, CAPTIVE IN KOREA is an unbia_sed summary of three years of misery,
torture, horror and death in North Korean and Chinese prisoner-of-war
camps.
it definitely should be read by ispot where Deane learned how heroes
die.
The Red commander ordered the
those, whose favorite hobby is Red
China appeasement business. Deane's jexhausted group not to drop out of
;the marching line: "Even the dead
book settles this question beyond
■must be carried".
It was impossible
any doubts there is no difference
The Korean off
■ b e t w e e n a Russian Red, China Red or to obey this order.
any Red.
One dying American Corsair icer was furious.: he asked for the
pilot puts it simply: "I'm not giv officer from whose platoon the grea
ing up.
I do not want to die.
I'm test number had dropped out. Lieute
— fighting to stay alive, but I can't nant Cordus H.Thornton took three
^ d o it.... We can't be saved without steps forward.
drugs now.
See those trucks across
"Why did you let those five men
the river.
They're bringing death
drop out?", asked The Tiger.
into this country.
One case of m e d  "Because, sir, they were dying."
icine would bring us life.
Y o u ’ve
W h y did you not obey my orders and
got to get out, Deane, and tell this have them carried?"
story.,. Let them know back home. A
"Because,s i r ,that meant condemning
case of pills would save us. Trucks the carriers to death from exhaustion
from Russia are passing by the hun d  "You knew I had ordered no one
red along that road across the hver should drop out?"
but there is nothing on them for us!
"Yes,sir". Lieutenant Thornton's
fcdy God!
We called them our allies.
answer rang out clearly.
-Jhen we passed through Manpo,there
"In wartime the penalty for disob
was a Russian big shot in a limous edience is death.
You disobeyed or
ine grinning as he passed.
They
ders.
I will kill you.
That is That
know about us.
You've got to get
would happen in the American A.rmy
out,Deane, and tell the story.Good
:also, is it not?"
bye".
Philip Deane did.
"In the American Army,sir," and the
Philip Deane was not a prisoner voice of Lieutenant Thornton never
of-war, just a civilian internee.lt faltered, "there would be a trial'.
did not make much difference. Under The Tiger turned to the assembled
fed, brutally beaten by their guards, Korean soldiers.
"I have the autho
frozen to bones, half naked civili rity to kill him.
He has disobeyed
ans die as captured soldiers die.
orders.
What must I do?"
On one of the ill-famed death
"Kill him", screamed the soldiers,
marches Deane and his friends met
kill them all . "
"the G.I.s, in a long,straggly line,
"You see", said the major to Lieut
still in summer fatigues, a large
enant Thornton, "you have had your
proportion with no shoes, marched
. trial, a People's Trial’, People's
in columns of threes.
Soon many
Justice,
Now-I will kill you."
were being carried".
That was the
(To page 12)
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'ranks of Comrade Mao. The division
between "Forth.” and "South" is not
that simple..
One day, while in a
H E A V E N . .AM) E A It T H
comparitively
"good" prison camp,
;ennie Thomson
Deane meets an elderly captain who
is serving in the North Korean Army
God gave to us His holy earth
iWhere we might live in joy and love and who "spoke good English and had
IHe made our senses, gave us soulss
been Dean of the Teachers’ College
in Seould under Syngman Rhee.
His
|He set His heaven high above.
story might help us to understand
;When in night's silence I perceive
some of the Communist successes in
:The shining stars,the stainless sky,
Asia.
.And think what w© have done to earth,
"I have many American and English
11 know why God set heaven so high.
friends in the South", the captain
says, "people I respect, with decent
ideas and sentiments.
But there
t
INSILE NORTH KOREA
(C o n t 'd .)
were others who would turn anyone
against them - the one,for instance,
"In Texas," said Thornton, a tone
who wrote outside the American P.X.
of contempt in his voice, "Vře call
in Seoul .NO DOGS - NO KOREANS.
And
that lynching, not justice".
those who acted as if we had the
i
Commissioner Lord (Salvation Ar-j
plague when we went near theip. They
my) with tears running down his
called us "dirty yellow bastards"
cheeks, fell on his knees before The to our faces ...
l am a small man
Tiger, begging for Thornton's life. and I have my weaknesses,
I cannot
The Tiger put his pistol on the
disregard insults, nor can I soften
Commissioner's head.
them by saying to myself, like Chris
"Commissioner", said Thornton, "
Christ did, they know not what they
there's no sense in two of us dying.
do.
I prefer not to be insulted,not
The others need you".
to be treated with contempt because
Someone pulled the Commissioner my skin is a different colour from
away.
"Tell him", said The Tiger,
yours.
I believe the Russians havej
pointing to Thornton, "he must turn educated racialism out of their
"
about".
Lieutenant Cordus -1.Thorn people.... 1 am bound to prefer a
ton was on parade.
His shoulders
system that does not penalize me foi
squared, head up, chin in, arms
- something I cannot help...In the
ly at his sides, he turned about
j
couth, there are Christian missionaá
like one does during a drill.
His
ries who go to evangelize in their
eyes did not flicker.
The Tiger
huge cars.
They never reach the
took a handkerchied and bound Lieu- ;hearts of the people because the
tenant Thornton's eyes.
Then with
a pistol he shot him in the back of people live in streets too narrow
for the Yankee cars.
The Russians
the neck.
A tall,blond sergeant
walk.
And they don't make us feel
jumped forward and caught his offi that they are everywhere.,,. Your
cers b o d y b e f o r e it touched the
ideas appeal more to me than Marxism
ground,
tenderly, as if carrying a Leninism, but I am human and I judge
child, the sergeant took the_lieut- people by their behaviour without
enant's body to the ditch.
We
always bothering about its motives,
marched on."
..-,. (Korean people) can only come
CAPIIVE IN KOREA tells, on the
into contact with the man who walks
other hand,one awful truths
there
into 'their' narrow..street."
are also many non-Communists in the
jun

i
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R . E I U G
T A N T
C O M M U H I
S T S
eo9oeoeoeo8oeo9O0oeoeoeoeoeo©o9O9O9O©oeoeo9OsoQO8o©O9osoeo
|of w o r k . .. The comrades are ready
The low morale of Czechoslovak
to adopt new resolutions without
Communists and the indifference of
the people to regime commands cont Spaying attention to them afterwards.
inue to plague the Communist Govern The result is like trying to carry
ment.
This widespread apathy, con :water in a sieve".
tinually denounced in the press, is
Despite the claim that the maj
manifest not only in production but
ority of miners are honest workers,
in almost all spheres of life.
For
it is clear that miner absenteeism
instance, the Party press has recent
:has
seriously hindered coal producly suffered a sharp decrease in cir
;lion.
Apparently,however, Communculation.
In an editorial on this
,ist officials balk at the task cf
subject, RUDE PRAVO complained that
I?penalising miners for this offence
not enough effort is made to bring
•I and try to ignore the problem cf
the press "close to masses".
For
shift skipping.
RUDE PRAVO rebuked
example, the office of the Jihlava
Regional Committee passed six reso propagandists at the Julius Fučík
i mine for not discusiing "important
lutions to increa.se circulation of
ipolitical
matters with workers".
the regional periodical, but the
The
newspaper
then described the
number of subscriptions has actually
chaos
at
a
meeting
of Communists
decreased.
Furthermore, Communist
:summoned
to
discuss
the matter of
set a poor example by refusing to
'absenteeisms
subscribe regularly to Party news
"The meeting started by a conpapers: out of eleven-member Party
'flict between the chairman and the
group in a Brno foundry, only two
Communists subscribe to RUDE PRAVO.
commissar of the District Party
Also, local stores make little att Committee because neither vranted to
empt to sell newspapers: "Shop w i n  give the report.
There was no rep
dows in Carlsbad and other places
o r t at all...just a few insignificwill display gift i t e m s p l a y i n g
:ant words - and then the discussion
cards,etc - but no newspapers. Sim started.
The comrades were at a
ilar shortcomings are evident in
loss what to discuss.
They did not
rural consumer co-operatives".
even know that approximately twenty
:miners were missing their shifts
Production lags are the main
sign of workers' indifference.
For ‘daily..., Similar meetings... are
Jne
instance, RUDE PRAVO complained that ’held in the Karvina area,...
day a meeting is announced at the
the Gustav pit in Uzina owed 15.000
pit, and the next day it is cancelEtons of coal and was far behind
Jed.
Another week can be crowded
schedule.
The newspaper blamed this
with meetings... and the same mattstate of affairs on p o o r ■leadership
|ers are discussed at all of them..."
claiming that the majority of mineis i
were honest workers.
"This task,
The regime has attempted to comthe task of a leader, belongs to
;bat these shortcomings by pillorythe Party organisation.
And the
Sing workers in plant periodicals and
Party organisation at the Gustav pit !by making frequent appeals for
has not fulfilled its obligations.. !"Iron Party discipline".
These -have
...Party members do not always set
ibeen largely unsuccessful, and even
a good example at work.
They do
the purge of "undisciplined" Party
not sign Socialist obligations,and
members has brought no remedy.
they do not propagate the new form
RIC
:i
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TECHKIC a I EXPERTS NEEDED
Another aspect of the Government of
Czechoslovakia campaign to overcome
the prevailing pelitical and economic
chaos is a new drive to woo the 'old
intelligentsia'-particularly technical
experts.In a speech at the Central Po—
litical School of the- Ccremonist Party,
Deputy Prime Minister Vaclav Kopecký
declared that one of the most irnpor tant tasks facing the Party is to 're
spect ''the old-time intelligentsia wáhd
to create a new Socialist intelligent
sia: "Wc are now confronted by a situa
tion where we have an insufficient nun
her of people with college education
and not enough graduate students... e—
specially in the new technical colle
ges...! mention this in order mo pro
ve that we should respect the intel
ligentsia, and that we must,by all
means,discard the damaging tendencies
in our relationship with the intelli
gentsia, as fostered by the Blansky
gang."This new attitude towards the in
telligentsia is probably designed to
recruit skilled workers,-, similar tac
tic was used in 1551 by Minister of Na
tional Defense Čepička with regard to
"old school Army officers".
RIC

KOREA ,Ja KÁ BYLA/P okra č ./

3krá.t odsouzen k smrti.Čínští komunis
té mu stále opakovali,že se tomu vše
mu může vyhnout,jestli se "přizná".
Poručík J.E.Moreland; "Vyslýchán víc
jak 1.800 hodin.Zpozoroval,že Rusové
řídí vjrsleeh. . .dvakrát souzen.První
rozsudek zněljnucená práce v koncen
tráku a rozsudek smrti nad jeho dce
rou ve Spojených státech.Po celý čas
v samovazbě."
Podporučík E.G-.Uzbicky: '‘Vyslýchán
8 1 / 2 hodiny denně po 60 dní a 4 ho
diny denně po 54 dny.25.května 1953
byl odsouzen ko 100 rokům žaláře—n e b o ^
tak dlouho,až by přiznal účast na bak
teriologické válce.Uvrhli ho do nemož
ně male díry...Nikdy přiznání nepode—^
psal..."
(I
.ani ti, o nichž jsme psali výše.TI
ME pokračuje/s oprávněnou’pýchou/:"Ta
kových bylo víc.Žádný div,že někteří
nakonec podepsali.Pozoruhodné je,že
tolik statečných mužů nepodepsalo".
Oprávněnou pýchu amerického listu
sdílí i britský novinář Philip Deane
/viz str.11-INSIDE NORTH KOREA/.Ofici
elním svědkem proti rudému gestapismu
byl dr.Ch.Mayo,který mluvil před Spo-^^
jonýni národy.Závěr jeho pro jevu:
v jednom případě byl jeden muž 12krát
DOBRÉ BYDLO PŮLÍ
odsouzen k smrti a přece odmítl se pod
dat.Jiný muž byl přinucen si vykopat’
Citujeme ze zářijové PRŮCE: "Přijel
hrob,byl postaven před popravčí č e t u ® *
jsem strávit několik dní do rodného
slyšel povel k palbě a slyšel,jak pis
Československa,abych se podíval,co je
tole sklapnou naprázdno.Takovéto svě
u vás nového a jak dnes žijí čeští li
dé.Všechno,co jsem tu viděl,je pro vás dectví nás učí,že lidská duše je zako
řeněna hlouběji než Pavlovovy refle
už samozřejmostí,ale pro nás v Austra-rxy''.
lii pouhým snem.Až se vrátím,budu vy
V mnoha svědectvích z Koreje se cprávět všem spoluobčanům o radostném
pakují
jména dvou renegátů,kteří kdy
životě pracujících v Československu".
si bývali svobodnými novináři.Allan
Vato moudrost jsme‘opsali z článku
Winningtón
z DAILY WORKERu a UilíreS
"Radostná rekreace,na kterou se nezapo
Burchett,oficielní dopisovatel CE SOIR.
misií*,jehož autorem je děldoo J.Kraus.
JŠEkl to prý australský občan české ná Oba pvsobili jako tlumočníci při"vý
rodnosti Ladislav K c 1 s k ý ,bytem sleších Pinnigton má britský pas a
Burchett australský.
USN/TIME/vm
v Sydney.
HD
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S P O R T
D O M A
I V C I Z I N Ě
mmimrrinmimimmrmirjrinminiPimmmmmmmmmimmmm
/Od našeho zvláštního zpravodaje JT/
ANGLIE-FIFA 4;4/2;V
— 2 5 .ŘÍJNA SEHRÁLO ČESKOSLOVENSKO 0Dvetné utkání s Rumunskem v Bukurešti.
FIFA:Zeman—Hanappi/Rakousko/,NoVar
Zápas skončil vítězstvím; Čechoslóvá- ;
ro/Španělsko/-Occwirk/Rakousko/,Pc
ků v poměru lj0/1:0/,což znamená,Že
j
sipal/Němečko/,Čajkovski/Jugoslá
Československo postupuje na mistrov- ■
vie/ -Zebec ,Vukaš/ Jugoslávie/,Norství světa ve Švýcarsku.Zápasu při - ’
dahl/ švédsko/,Kukala/ ''španělské!/,
hlíželo' 100.000 diváku.ČSR nastoupila:
Boniperti/Italie/.Anglii zachrání
v této seštavějDOlejší-Šafráňek,No - ;
la od zasloužené porážky branka z
vák-Trňka,Hledík,Kraus—Hertl,Hemele,
pokutového kopu,který několik vte
Kacány,Crha,Vlk.Ve 30.minutě nařídil
řin před ukončením zápasu nařídil
krozhodčí trestnj' kop proti Rumunům,
ze záhadného dbvodu skotský rczho
který ohránce šafránek proměnil v je
dčí Griff its. Vedení se ujala FIF-dinou branku zápasu.Nedlouho nato nav 6.min.z pokutového kopu,který
střelil Hertl tyč z vyložené posice.
proměnil Kukala.Nedlouho nato An
Po změně stran se zásluhou Rumunů hra:
glie vyrovnala Mortensenem.V 15.
fznačně přiostřila.Odnesl to brankář |
a 39.min.obnovil Boniperti vede
Dolejší/až do té doby jeden z nejlep
ní kontinentálního mužstva na 3:
ších na hřišti/,který pro zranění mu
1.Anglie snížila těsně před kon
sil opustit hřiště.Místo něho nastou-:
cem poločasu.Po změně stran vys
pil Stacho.Několik minut před koncem ;
třídal zraněného Zemana Jugoslábyl vyloučen Rumun Ene.Tímto vítězst-í
vec Beará.Slavný veterán Mathews
vím stalo se Československo jedním z I
vyrovnal,když obešel dva hráče.
16 finalistů mistrovství světa spolu ;
V 63 .min.zazářil znovu Kukala ,
s Maáarskem,Anglií,Belgií,pořádajícínu
když vstřelil nejkrásnější bran
Švýcarskem a posledním mistrem Uru
ku zápasu.Několik vteřin před ko
guay! ..Další výsledky;Irsko-Lucembur- ;
ncěm došlo k již zmíněné penaltě
:sko 4:0,Anglie-Irsko 3;l/oba o postup
kterou Anglie vyrovnala.Nejlepší
na mistrovství světa/,Egypt—Přancie
j
hráči FIFAjOccwirk,Boniperti,Ku0:0,Torpedo Koskva-Finsko 3:1?Rakous-;
bala a Nordahl.
ko-Madarško 2:3/0:0 / ,švýcarsko-Němeč
|ko B 1:2,Rakouško B—Kaáarsko B 7:3 , ■
Jugoslávie—Francie'3 :1,Rapid Vídeň Spartak Moskva C;4,Rapid VÍdeň-Dyna- se účastní celkem 18 klubů ve třech
mo Moskva 2:1.
I skupinách.Do finále postupují první
dva:Spartak Brno,Spartak Praha,Baník
— ZÁTOPEK PŘEKONAL SVĚTOVÝ REKORD NA |Chomutov',Křídla vlasti,Slavia Brati
10 km časem'29:01,6 min. a na 6 mil ; slava, Tankis ta. 2. skupina; Spartak M o 
časem 26:08,4 min.Další dva světové í torlet Praha,Slavoj Budějovice,Baník
rekordy vytvořil Doležal v chůzi na
Ostrava,ÚDA Praha,Tatran Poprad,Spar
20 km časem 1*30:26,4 hod. a na 15
tak Královo Pole.3.skupina:Dynamo Kar
km časem 1;07:54 hod.Oba rekordy dr- :lovy Var y ,Rudá'hvězda Bratislava,Dy
žel švád Mikaelson.
namo Pardubice,Baník Vítkovice,Spar
— ČESKO SLOVEN SKO—MAĎARSKO V BOXU'12: ! tak Smíchov,Spartak Plzeň.Přátelské
8.Zvítězili Kajdloch,Gold,Ivanuš,Tor- zápasy:Spartak Praha-Spartak Motorlet
10:2,B.Vítkovice—B.Ostrava 10:2.
ma a Netuka.

Zejlepší značky švýcarských
hodinek a všeohnv
“ druhy klenotu
/ /
3 oeskou službou naoizi
-
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snubní prsteny řízných vzore ,
křížky na krk, stř.příbory,
noděrní evropská bijouterie.
Vse lze koupit na splátky
Vyřizujeme písemné objednávky z
celé Austrálie a dle možnosti Vás
navštívíme v ZSk,Victorii, Jižní

SPORT DOMA I V CIZINĚ/Pokrač./

MEINÁRODNÍ TURNAJ v KOPANÉ v MELBOURNE
/Laidlow Cup/:V opakovaném semifinálo
vém zápase porazilo ČSR Irčany 2:1.v
Ve inalovém zápase 14.11.podlehla Č3R
Polsku 3 :4'/0:4/-SestavajMuller-Moučka,
iXráčnera-Zóul/Roznětínský/,Pechout,V1-’
;ček—Roubal,Kurzweil,Gottesmann,Láčhnan,
IBuriánek.Branky ČSR vštřelilijLachman 2,
iGottesnan.Nejlepším hráčem čs.mužstva
byl Kurzweil.
kw

L I N G U A
T R A N S L A T I O N
I N S T I T U T E
I
tlumočnická - korespondenční
poradní a insertní kancelář
roh Hitzroy c. Ač land Sts.
c: _ i
j- — — A f
/ X C o

i

prvý vchod z Ac land St./
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26 Martin Place ,Sydney ,131' =
ňebo
A.K.P. , lane off Edward Street,
Brisbane,QLD.
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší lay-By služby
Provádíme veškeré práce optické
p ř e s n ě
a r y c h l e
-T
'S
Vslkv vyber
Levne ceny
E. C H R ir

15.CO - 20.00

odborný optik

rn rp r^.^T'b'Tyr- rn -r^-n*: ~

257 Elizabeth S t .,KELBOURNE-CITY
/v domě R.Zyatt,Chemist,bl.Lonsdale 3
Telefon MU 2601
/dříve Praha I I ..Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12-30
nebo dle ujednání
Přijímáme také objednávky poštou

HEJIEPŠÍ JAKOST
ZARUČENÉ “50 OBSAH ALKOHOLU
Nové snížené ceny; 28/6 za 1 litr ;
15/- za 2 litru
/Ha venkově ceny mírně zvýšeny/ :
Australský výrobek
| S ¥ I F T & H O R N D A L E PTY.LTD
Sydney
Melbourne
Brisbane
Adelaide
VYVOLÁVÁME,KOPÍRUJEME,ZVĚTŠUJEME
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparáte všech značek
i Potografujeme na svatbách a večírcích
| Objednávky/česky neb slov./též poštou
P H O T

O R A Y

mTnmrnmmTnmmmmmmmm

257 Elizabeth S t .,MELBOURNE-ClTY
/v domě R.Zyatt,Chemist, poblíž
Lonsdale St./
________ Telefon MU 4488
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E.K. ,M’
e lb.: Je to místní
zálež..Dopis jsme předali
výboru Sdružení.— O.R.,?t
Augusta;Dík za výstř. Zde
tylo uvěř.i vysvětí. —
J.K.sNortham;Díky za zpr.
a ad r .— M .T .,Goulb.;Potvr
dopis z 31.lÓ.Zájem těší.
— J .N .,Canterbury;Díky za
— Každý čs.spolek či sdružení by si snad měl uvědo
inf.Vrátíme se k nim.--mit, jaké jsou jeho úkoly.Je jich jistě hodně a ne
V.J„,Adel.jiní.c vzkazech
třeba zasahovat do. činnosti,na kterou tu je dost
v
i/ _z .str.8, — R.S. ,3*
_
fcláštních spolku australských,které plní svá
1
\ r ^7 p
r-7 -r- ~ rA v ? 1ry dobře.To jen jak» malá připomínka k Vaší zprávě
v minulém čísle o tématu ’krajanské poradny’ v
Pan Vilém S^Iar ze Sydney
Melbourne.
J.S.,Geelong
nám zaslal gramofonovou
Když jsem odjížděl z Adelaide,požádal mne obětavý desku.Z připojeného věno
Dvorský z SC Bohemians o pomoc při uskutečňování vání vyjímáme; "Je to prv
jeho ideálu - turnaje v kopané za účasti čs.mužstevní i když ještě nedokona
z Austrálie... Turnaj by byl nesporně velkým propa lá česká lidová, deska,vy
gačním úspěchem emigrace.Pro prvý zkušební rok bych robená v Austrálii 1.Pěk
HD
navrhoval účast mužstev z Adelaide,Sydney a Melbourné děkujeme.
ne,které by bylo pořadatelem tohoto turnaje vzhle
Eychlé občerstvení
dem k své centrální posici...Dokázat,že by byl tur
naj finančně nezávislý,není těžké.Kde však sehnat
v kavárně
pěníze,dar nebo pujčku,na hrazení počátečních vý
G R A N A D A
loh? Poraáte přátelé.Jedná se o věc prospěšnou nám
Éfcem.
Miloš Štika,Sydney
183 Exhibition St,,
^Dopis předáváme SC Slavia,Melbourne,p.r./
MELBOURNE:ClTY
DOPISY ČTENÁŘŮ - LETTERS TO THE EDITOR
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
— Zmienili ste sa nedávno o plánoch p r e ■organizáciu
strednej Europy.Co sa ‘
týká mna,schválil Toy som federáciu českých, zemí ,Slovenska ,Rakúska,Maáarska,":''
Chorvatska,Slovinska a Terstu.Samozřejmé na zákla
de; striktně demokraticko-federalistickom.O vrchnéj
autcrite-republika alebo monarchia - by muselo
roizhodovaiá referendum.Sám by som dával přednost mo
narchie. Bola by to sústava podobná Empiru.-S.,Syd.

1
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— Když pročítám Vaši anglickou část,myslívám si,že
je škoda,že se asi dostane do rukou jen malému počAustralanu a že ji možná i hodně našich lidí ne
cte.
F. H . ,Fairfield

— EXULANTI.
Jdou muži z domu, jdou
se srdcem v dlani krvavým
a s čelem vzdorně vzklenutým
nové si domovy hledájí.A když je našli - zbití,znavení,
hledali klid a spasení.
Na cizí postel duši svou prostřeli,
aby v ní našli, co v bídě hledali.
Však druhý den,když se vzbudili,
v své duši červy a syčící hady spatřili.
Vzlykli naposled„-Svou víru navždy ztratili.
Červy a hady na stul prostřeli.—
Dříve však - svá srdce dobili. T.v , _
J x n Ivan,Adel,

Telefon

Otevřeno
f

PB 33í3

nepřetržitě
^

f

f-

-i t t

Kavárnu převzal
Viktor S*cha
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D N I C K Y
President
Westing H o u s í
CoIda
Crossley
Halmsterm
Servex
Charles Hope

S. Č E R M Á K
85 Seymour Rd.
ELS TERNWICK,VIC ,
Telefon; LE 9983
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HLAS DOM O V A

Hase sportovní saka,
obleky a hubertusy
jsou kvalitní a elegantní
a dostanete je u nás
za bezkonkurenční ceny
E-K-0, EXCLUSIVE TAILORING
/majitel Emil -Kezdál/
110 High S t .,ST.KILDA,Melbcurne

16.11.1953

© LEDNIČKY
® PRAČKY’
© RADIA'
v š e c h
d r u h u
spolehlivě dodá
s. Š e r m

i k

85,Seymour R d ., ELSTERNWICK, Vic

V pravém srdci Melbourne,v nejvyšším
Volejte LE 9983
mrakodrapu, ve Zlatém squaru,
cely den,večery i neděle
otevřeli jsme novou českou kavárnu
H o v é
v e d e n í
známou pod jménem
R
E
S
T
A
U
R
A
C
E
B- 0 H E M. I A
P E I ÍR
P A N
282 Russell St,,Melbourne-City
I.poschodí,234 Collins S t .,Melbourne
Telefon PB 2614
/přesně naproti redakci The AGE/
Telefon C 3415
Otevřeno od pondělí do patku
od 10 hod.don. do 17 hodin,
m j e m n e posezeni— Evropské časopisy
Středisko dobré české společnosti
Kontinentální jídla— domácí dorty
a nejlepší kafíčko v Melbourne.
Současně doporučujeme naši druhou
českou kavárničku v Oollirs 3t.č.26

Otevřeno denně od 10 do 20 hodin
Obědy a večeře jako u maminky
Po celý den drštková,
gulášová
a jaternicová polévka
Denně pro Vás vaří nový nájemce
Boh. K a l i n a
Z L O B Í
V l S
O Č I
Potřebujete brýle!

?

Navštivte s duvěrou krajanský
známou kvalitním Jídlem^ zákusky a
zase svým nezlepším kalíškem
Otevřeno oá 10 dc 21 hodin
___ V
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Telefon C 1106
Srdečně zve

Karel Maršiček

o u t i c k ý
z á v o d
' 0 P T 0 '
450 Bourke S t M e l b o u r n e - C i t y
Telefon MU 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský

PŘIPRAVUJEME štědrovečerní večeři při naší české vánoční hudbě. S ohledem na
značný počet zájemců a abychom mohli zajistit dostatečně velkou místnost,
prosíme své*přátele,aby se přihlásili co nejdříve,n e jpozději pak do 15.12.53
Cena za osobu/6 ehodv/ cca.20/— ,děti 10/— .Likérová licence .Čs.restaurace
/Černý/,256 Church St. ,RICHMOND,Vic.
FRAIZI-ň HLZ2AJÍ: Václava Jandu, velmi nutné/,Jana Plaisiga,Václava Poulíka,
Josefa Kotriíka/z Clešníka, ,Štancla z Varnsdorfu,Josefa Šmerdu/z Rosic/,Bed
řicha Bruno/N.Zél.?/ ,F.Srolla,Karla Stuchléh*,Václava Price a Josefa Kotrce.
Zjistíme-li adresy hledaných,oznámíme jim,kdo se na ně dotazuje.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: HLAS DOMOVA,
4 Erin S t .,Richmond,E.l,Vic..Telefon JA 3380/jen m i m o prac.dobu/.Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.
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