HLAS D O M O VA
Registered at the G.P.O. Melbourne for transmission by post as a periodical

Melbourne, 2 1 .prosince 1953.

P.ocnik III

Rok v satelitním státu
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V lednu a únoru letošního roku hýla ještě téměř
všechna moc ve státě soustředěna v rukách Klementa
Gottwalda.Ale už tehdy nebylo jisté,na jak dlouho.
Rozpaky čs.komunistů zrcadlily věrně boj o následfcictví trůnu v Kremlu.

POSTAVY

Na bermudské konfe
renci Velké trojky
chyběly dvě postavy,
jež mají/a budou mít/
největší vliv na vý
voj událostí v Evropě
a v Asii;spolkový kan
cléř dr.Adenauer a
ministerský předseda
Indie Jawaharlal Neh
ru. Jak Adenauer tak
Nehru mají za sebou
nepopiratelnou podpo
ru většiny.Volební úspěch dr.Adenauera
nemohla dokonce poško
dit ani neuvážená řeč
J .F .Dullesa ,/Pokr.s .?./

Březen přinesl rozuzlení ipresidenta Zápotockého,
dvěma pohřby:Stalinovým a
jve kterém nabízel ne
Gottwaldovým.Tak jako němě- |spokojeným zemědělcům
možnost vystoupit z
ka. dlouhé trvání moskevská
jednotných zemědělských
íeorie 0 kolektivním vůd
covství,tak také její čes družstev.Koncem roku se
koslovenská dítko,institu- j stále množí zprávy o
ce sboru náměstků minister-jvážné chorobě presiden
skéhc předsedy,newydrželo j ta,který se už delší
do švestek.líeoficielně ofi- idobu neúčastní veřejné
_____
cielní čs.politbyro ve v l á - ;ho života.
Velkou
událos
dě se zase přestěhovalo
S I L V E S T R O V S K Á
zpátky dc sekretariátu KSČ, tí bylo také ple
kde zasedl nástupce Rudolfa nární zasedání
Robert Burns
p i á n s k á h o ,první/1.j .generál-j ústředního výbo
ní/tajemník KSČ Antonín N o - |ru KSČ 3=až 5.12., Proč nemáme si vzpomenout
na starý dobrý ča s ,
na němž bylo roz
votný.
Vnitropoliticky prožilo
hodnuto, že se bu
proč nemáme si vzpomenout
na starý dobrý čas ?
Československo krisi první-j de konat stranic
íio řádu v červnu při měnové j ký sjezd ve dnech
Na všechna staré přátelství
reformě,kdy se dělnictvo po-i 1 1 .-13.6 .54 ,Sl že
na lásky,jež sžeh'mráz ?
se
napřesrok
uspo
Ted přátelsky si připijem,
prvé kolektivně a bez reser-j
aí vrátí se nám zas! .
vy postavilo proti komunis- řádají všeobecné
tické vládě a odborovým orgé volby a volby do
A když si ruku podáme,
nisacím.
j národních výborů.
snad vrátí se nám snáz
Sovětská změna
Po Malenkovově ’spotřebi-i
hrst láskyplných vzpomínek
telské,:řeči nastoupila čs.
výrobní politiky
na starý dobrý čas.
vláda novou cestu 'měkké'-ge/ ■se nedotkla struk
Na všechna stará přátelství,
nerální linie v zemědělství. tury čs.hošpodářna lásky,jež sžeh mráz,
Je ovšem pochybná,jaké prakn ■ství tolik, jako v
ted přátelsky si připijem,
jiných satelitech.
tické výsledky mel projev
a i vrátí se nám zas.
'Přece ale způsobi|j Publisher:Erant.Váňa
la opuštěníp o k i % 2 .
Přeložil jun
4 Erin S t .,Richmond,E.1,Vid
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v níž neomaleně kortešoCzech
val pro křesťanské demo
kraty, Jméno dr.Adehauera
Všechno nejlepci k vianocnim svátkům a v Novim
je zatím to jediné,co po Roce prajeme mnoho stesti a sdaru členům naši
jí představu silné armády Unii/AWU/ a cistitelom našich novin.
v západní Evropě s mlha
Slovak
vou budoucností.
Postava Pandita Nehru
Všecko nailepsie k Vianocnim Svátkům a Nokom
je v Asii jediná zábrana,
Roku prajeme mnohodaru a stasttia členům naši
jež stojí mezi svobodou a Unii/AWU/ a sistitelom našich novin.
pohromouoNehru je školený
THE AUSTRALIAN WORKER,New Australian Section,
marxista.Nenávidí Anglii,
Sydney,16.12.53
neboť nemůže zapomenout
na minulost.Nedůvěřuje A- !
merice,protože se strachu
Č E S K O ' S L O V E N S K O
1 9 5 3 /Pokrač./
je ''amerického imperialis
mu *' v Asii, Chladné setká
rozestavěného hutního
ní s vice-presidentem Ni
k omhinátu/HUKD/na v ý c h . kvotera'.Vo školství ne-'
xon je toho nej lepším dů
Slovensku a í P ř e d s e d a překvapila nová reforma,
kazem. Nehru je stále ještě
vlády Viliam Široký na ■která jen upravila čs.
nakloněn vidět v pekinskýc
opak zdůraznil,že plá- 1systém podle sovětského.
komunistech spíš osvoboze
.nované zvýšení výroby
V roce 1353 probíhaly
né asijské bratry než přís
'spotřebních statků se 'ještě sporadicky dozvuky'
t í Džingis chány =1 ápačlní
nesmí dotknout kapaci Slánského mons.treprocesu,
diplomacii tu zbývá pře
ty těžkého průmyslu»
ia množily se soudní pří
veliký úkol,jak přesvěd
Stručně řečeno 5ŠSR bu pady "porušování státní
čit voleného diktátora In
de dél dodávat zbraně
a pracovní discipliny''. *
die, že bílý bratr chce In
a mašinérii do Sovět
Po měnové reformě si
^
dii pomoci,nikoli ji znova
ského svazu.Plynulosti pak komunistický tisk .
využít,
výroby samozřejmě nijak; nápadně často stěžoval
Úkol západních diploma
nepřispěly zmatky a ne na apatii členstva a pa
tů v Německu je neméně de
pořádky v závodních od sivitu' funkcionářů stra-^
likátní.Po lekci,kterou
borových organisacích.
h y a .odborů.
poskytlo Stresemannovo Ně
V kulturním životě
mecko po první světové
pokračoval odklon od
NA NÁVRH LORDA VANSITTARválce,jež opuštěno vítěz
pevné ,:ždanovské '‘linie ta organisuje londýnský
nými spojenci se stalo la
ortodoxního socialis- ■ ;Čechoslovák"podpisovou
cinou kořistí diktatury,
tického realismu.Ob je akci ČS.uprchlíků a orgazbývá Západu nebezpečná
vi l o 1se-hodně starých
nisačí,kterou se protesúloha,Jde o to,jak pře
známých jmen,která do tuje proti článkům amesvědčit Němce,že je v je
sud byla/ ''Slánského banfrického novináře W.N.Oajich vlastním zájmu, aby
dou "/umlčována.Kulturní ;tise o Československu,
se stali spolehlivým pi
politikové režimu se sne .jak je otiskl světový
lířem západního obranné
žili získat co nejvíc
tisk.Protesty zašlete na
ho kruhu,a aby nevyměnili
nekompromitováných,aby adresu;ČECHOSLOVÁK, 37
kurs Adenauerův za jiný,
i v kultuře se dalo
Treguňter Rd.,London,
pangermánský.
jun
snáze operovat 'národ- SW 10, England.
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"Ickud nenajdeme cestu,jak obnovit spojení mezi životem pozemským a ži
votem duchovním,naše civilisace bude zničena silami,k jejichž zrodu mela vě
domosti,ale k jejichž kontrole postrádala moudrosti.*'

Christopher Dawson
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Rok 1953 mnoho nepřispěl k vyřeše
ní poválečné světové krise,a zarputilost studené války,přes dočasná a krá
tká zmírnění,nijak nepolevila.Posta^tení svobodného světa se v boji se
^fvštern komunistickým také příliš ne
zlepšilo .Sovětský svaz byl sice zahnán
do defensivy v Evropě,a postup jeho asijských satelitů byl zastaven nebo
^fcpor.alen,ale neúspěch západních demo*^Sracií dosáhnout jednotnou globální
politiku téměř vyvažuje sovětské ne’
4úspěchy.Anglo-americké rozdíly v na
zírání na světovou krisi činí jakou
koli naději na úplnou shodu v demokra
tickém táboře velmi nepravděpodobnou-.
Angličané se domnívají,že čelí staré
mu ruskému imperialismu,který se dá
uklidnit ústupky,rozdělením sfér a
rovnováhou sil.Tentokrát realističtějH í Američané vidí nebezpečí/daleko
správněji/v marx-leninismu.Ani jeden
ze západních partneru si bohužel ne
uvědomuj e/výjimka:John Foster Dulles/,
důvod světové krise je daleko hlub^ s í . J a k c kdysi ruský/nebo jakýkoli/im
perialismus,tak marx-leninism dnes ,
byly a jsou jenom symptomy mravního
úpadku lidstva.Proto také řešení svě
tové krise nutno hledati hlouběji.Ne
vyřeší ji ani atomové pumy,ani. více
chleba.Pohled na svět 1953 není nijak
radostný.Stále se množící ohniska ne
klidu se pomalu slévají v obraz jedné
velké mizerie.
Velká

trojka

-j-SSSR jOtřesnou událostí byla smrt J.
V.Stalina.Sovětská zahraniční politi
ka se na krátkou dobu zmírnila, ale

po Beriově zatčení se zase vrátila do
vyježděných stalinských kolejí.
— USA:Změna administrativy přinesla
sice positivnější zahraniční politika
J .B.bullesa,ale současně rvst kcCar—
thysmu a nerozhodnost presidenta li
se nhowera.
— ANG-LIE:Starý válečník Churchill ve
de na stará kolena jako Sir áinston
Britanii po cestě appeasementu.Vnitr
ně došlo sice k určitému hospodářském
ozdravění,ale mocensky se.britský ustup ze slávy nezastavil. ■
Evropa
— -NĚMECKO :MÍ st o největších b o l š e v i c 
kých neúspěchů .Na v vchodě se objevily
první pukliny v Železné oponě při čeř*,
novém dělnickém povstání.Na Západě na
prosté volební vítězství Adenauero vých křesťanských demokrati: zasadili
Kremlu další těžkou ránu a ukázale ,
jak by se vůči SSSR stavělo sjednoce
né Německo.K marové smlouvě urctc ořu
rozeně nemohlo dojít.
— R á EGUSZCjlřes česní pokusy ce nej
dařilo přimět komunisty k jednání o
mírové smlouvě,a Rakousko je 8 let p«
válce stále rozděleno na dvě cr'sti.
— PRa NCIE«Rozklad mrtvoly pokračuje.
— ITÁLIE:Po neúspěšných volbách,jež
posílily extrémy zleva i zprava,odché
zí se scény významná postava pováleč
né Evropy De Gasperi.Otěže přejal dal
ší křesťanský demokrat Pella.
— TERST{Nepřátelství mezi Jugoslávií
a Itálií se značně vyhrotilo rozhod
nutím Anglo-arr.eričani o předání zóny
A Itálii.Terstská otázka zůstala nevy
řešena.
/Pokr.str. -
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KONFEROVALO SE...
>
na Bermudách.Není snad
— ŠPANĚLSKO:Dalo Spojeným státům k disposici letecké né odhadnout,co se kon
a námořní základny výměnou za hospodářskou pomoc.
ferenci podařilo.Lehčí
je to s tím,co se nepo
Asie
dařilo
:1 »přimět Churí.
chilla
ke kompromisní
— KOREA:V Panmunjonu bylo po vleklém jednání polepše
mu
řešení
suezské otáz
no příměří,jehož podmínky byly rozhodně příznivější
ky,
2.urovnat
spor fran
bolševikům,kteří ale utrpěli těžkou'propagační poráž
couzského min.předsedy
ku neúspěchem "přemiouvacích kursu'5,jež měly přimět
Laniela
s vlastním min,
protikomunistické zajatce k návratu do Severní Kůreje
zahraničí
Bidaúltem.Z
Osud korejské mírové konference je stále nejistý*
toho
je
patrno,že
se
— INDOČÍNA;Novému francouzskému veliteli generálovi
Navarrovi se podařilo částečně oddálit komunistickou ani hlavní úkol k o n f e ^
ofensivu.Francouzi slíbili'samostatnost státOm Laosu rence nepodařil ;urovi^P
ní sporů mezi západní
Vietnamu a Kambodži.Ve Francii so projevuje válečná
únava,a ministerský předseda Laniel několikrát nazna trojkou.
...KONFERUJE SE...
čil ochotu jednat s Ho-či—minhem.
— JAPONSKO:Vybudování nové armády je jenom otázkou ča v Panmunjonu.Zástupe
USA Dean odešel z ječMusu.Problém:trhy pro rozbíhající se průmysl.
— FORMOSAtAmerická flotila ve formoské úžině přestala ní,protože ho komunisté
bránit Čankajakovým nacionálistum v nájezdech na čín častovali výrazy,které
obyčejně spadají pod
skou pevninu.
.<— -PERSIE; Ztřeštěná vláda ir.Eossadegha,které vyvrcho zákon o urážce na cti.
lila šachovým útěkem,skončila pučem generála Zahediho Všeobecný názor na neV patách za šachem přišla americká pomoc,diplomatic - úspěch rozhovorů;status
SSSR na mírové konferenké styky s Anglií byly obnoveny,a Persie se pomalu
ci/komunisté Chtějí SSSR
vrací k normálnějšímu životu.
jako neutrála,SN jako
Afrika
účastníka války na st^^ně komunistů/.Skuteč
— EGYPT{Konec další monarchie.diktatura generála Na- j nost {bolševikům nynější
guiba nahradila zkorumpovaný režim Farukbv.Anglo-e - situace vyhovuje a o
gyptský spor o Suez nebyl vyřešen.
mírovou konferenci n e ^
— SUDAN nezapomněl na Kitchenera a Omdurman.Vítězst stojí.
w
ví egyptské strany ve volbách je patrně spíš výrazem ...BUDE SE KONFEROVAT
‘protibritského cítění,než nějaké náklonnosti k Egyp v Berlíně mezi zahra
tu.
ničními ministry Velké
— MAROKO; Protifrancouzské demonstrace přivedly Fran čtyřky.Cíle Západu;1.
cii ve Spojených národech do nepříjemné situace.
zmírnění studené války,
— JIŽNÍ AFRIKA:'Nadčlověk'■ dr.Malan mé po posledních 2 omírové smlouvy s Ně
volbách volnou ruku pro svou rasistickou politiku.
meckem a Rakouskem.Je
Pouto s Britannií slábne.
snadné předpovědět,že
— -KENYA:3tav policejního obležení za příčinou Mau těchto cílů dosaženo
Kau.
nebude. Chtěli bychom
být stejně jisti o ne
Austrálie .
splnění bolševickéhfo
— LIKÍROVÁ REFORMA VE VIKTORII.,OLEJ V ZÁPADNÍ AUSTRÁ cíle;prosazení schůzky
LII,KOBYLKY' V NEW SOUTH WALESU.
- kw 'pěti ''včetně Rudé Číny.
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Další odvážný únik z Československa
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2 6 «listopadu zasedla ke konferenčnímu stolu ve Welsu v Rakousku rodina Bed
řicha Čecha z e 'Sušice.Důvod;zástupci světového tisku chtěli poznat českosl#venskou rodinu,která unikla zě sovětisované Evropy způsohem zcela neobvyklým*
n a ‘plochém železničním vagonu,naloženém dřivím.Dědecek Čech k tomu našel sprá
né ocenění; ’’Byla to strašná a fantastická zkušenost."
Život české rodiny v Sušici se změnil v roce 1949.Tehdy utekla dcera Bedři
cha Čecha,Vlasta Čechová,do Rakouska.Jejímu otci za to komunisti odňali pekař
skou živnost?a tak pan mistr nastoupil jako dělník do dřevařského závodu,kde
mu dělal šéfa jeho syn Marian Čech.
Otec a syn tam rukou společnou objeTeá ale začala ta nepříjemnější
ili,že když se naloží vagon dříví tro a nebezpečnější část jejich cesty:
šku šikovně,zbude uprostřed nákladu vý vlak se najednou zastavil a za pár
klenek,kde se při dobré vůli skryje pár hodin se jejich vagon začal pohybo
lidí.A tak sedli a začali počítat;děde- vat opačným směrem.Zanedlouho byli
íek Čech/'52 let starý/,otec Marián,je zase zpátky v Československu.
lo žena Drahomíra a dvě vnoučata,41etý
Při plánování útěku pamatovali'Če
Ládík a 21etá Vlastička.
chovi na děcka.Omámili je drogami,
aby je snad neprozradila pláčem.Ne
Bylo těžké rozhodování,co vzít sepředvídané zdržení přivodilo málem
bou.Nakonec to vyšlo takhle;dva malé
katastrofu.Vnoučata měla strašnou
kufříky,kyslíková bonba/tů pro případ,
že by se dřevo sesulo tak,že by odříz žízeň po soleném salámu. "Pokud budu
živ, ne zapomenu na pláč dětí říká
lo přístup vzduchu/,několik rolí deh
dědeček Šech. ,fDěd o ,já chci pít,dej
tovaného papíru/aby mohli skrýš utěs
mi něco k pití!To bylo strašné'*.
nit tak,aby policejní psi je při pro
hlídce vagonů na hranici nezvětřili/,
Před pláčem dětí a před bledou
sekyry/aby se mohli v případě potřeby
tváří ženy mužští nakonec kapitulo
prosekat podlahou/,jídlo,vodu a,last
vali. Stáli už třetí den na malé sta
but not least,láhev slivovice.Zatím
nici. Prosekali se podlahou na Čerst
co syn Marian'čachroval s píchačkou
vý vzduch s tím úmyslem,že se vzdají
^ š d e č k a Čecha,dědeček okukoval u Hor
nejbližšímu policistovi. "Ale na čer
ního Dvořiště odjezdy vlaků do Rakous
stvém vzduchu zmizely myšlenky na
ka.
vzdání",říká otec Marian.Podařil* se
V sobotu 21.listopadu začala sušic jim sehnat vodu dětem,a pro sebe si
ká odysea.Ve čt^ři hodiny ráno vklouz— dokonce opatřili horkou kávu a ''chla
la celá rodina Čechova pod klády na o— divé pivo",jak říká americký TIME.
značeném náklaááku.Po šesté ráno pak
A* už to bylo jakkoli,kuráž dostali.
nic netušící dělníci přihodili na ně
Šli rovnou na přednostu stanice,vy
několik klad a zakrátko se vlak rozjel. tasili se s průkazy z národního pod
Irvní vzrušení bylo v Horním Dvořišti,
niku. DĚEVOSTAV,že ten a ten vagon je
na hranicích.Alé dopadlo to dobře.A pak nutno ihned dopravit do Terstu.Pople*
byli v Rakousku,a vlak ujížděl směrem
tený přednosta to zařídil.26.listo
k americké zóně.Uprchlíci to oslavili
padu byla Čechova rodina v linei*
tím,že snědli poslední zásoby.
HE
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KAMPAŇ PROTI EXULANTŮM

V památníku na Vítkove bylo otevře
no Mausoleum Klementa Gottwalda.-—Ka
zatel baptistické církve Mareš byl -od
souzen ke 4 latám žaláře.— Akce 'Bagry
.pro K o r e u ’' pokračuj 9 .Celkem prý vybe—
‘rou čSaděti na pět bagrů.-— Čs.,pohráni o
ní stráže zastřelily u hranic na bavor
ském území vrchního strážmistra němec—
.ké pohraniční stráže Aloise Hubera.—
V prosinci má premiéru nový český film
KOLOTOČ HUMORU.Je'to pásmo scén z fil
mů Vlasty Buriana,který teá sekunduje
na-divadle- Werichovi.— V prvním polo
letí roku 1953 vyšlo v ČSR 508 sovět
ských knih a brožur v celkovém nákla
du *4 ,5 9 5 .0 0 0 výtisků. — Děti pomáhají
v továrnách?loupají prý ořechy,přebí
rají hrozinky atd.— Ctokar Vávra na
točí film o životě Jana Hush.Ve filmů
budou hrát Zd«?těpánek Hus/,0 .Kre j č a ,
J .,-iixa a e..I cmás-iova.——_.a poces . 20u.
narozenin J.Dobrovského konala se v^
Praze vědecká konference slavistu.rřed
sedal Zd.He jedlý.— Dr. Dharma h r a byl
jmenován novým indickým velvyslancem
v Praze.— Ve Žááru na Moravě cyia do
končena konstrurce ‘Žaárských ^strojí
ren a sléváren ".Buduje se nova dělnic—
ká čtvrí Stalinrrad cro
300 cDyva—
r
_f
tel.— V Bratislavě, v Ulicr ODrancu^iiru bude odbočka pražského musea ..-.
Lenina.— Ve Dvoru u Tachova byl odha
len pomník K.Gottwalda.— -V příštím ro
ce chce ČSR zvýšit obchod se^ Za. pádem
a snížit vývoz do komunistických zemi
z letošních •75.21 celkcvéro zauranic
ního obchodu na 55%.— Ve Velkých 2ernosekách byl dán do provozu na naci
první čs.ssací bagr.— Pražsky roznlas
čte na pokračování román australského^
komunisty Franka Hardyho pOvVun tflxHOLT
GLORY.— -Přednosta grafických sbírek
Národní galerie Jan loryš zemřel.— V
■praže měl pohřeb malíř Karel Holan.—
Zátopek v e d l ”čtafetu přátelství” do
Užhorodu.
J.L./C
C
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Začátkem prosince rozdmychali praž
ští komunisté nenávistnou kampaň pro
ti exulantům v rozměrech dosud nevída
ných a neslýchaných.
Chytili'se zprávičky rozhlasu Svo
bodné Evropy o tom,že na oslavě 28.
října v Paříži še vzpomnělo taky 500
Čechů a Slováků,zemřelých v Indočíně.
Tažení zahájilo RUDÉ PRÁVO a bratislav
ská PRAVDA,kde pověstný lidový proku
rátor dr.J.Urválek dovozoval,že exu lariti se dopustili dvou nejhorších zlo
činů,které čs.trestní zákoník zňá,t.j^
velezrady a válečného štváčství,a ž e ^ ^
za to budou jednou zcela určitě souze
ni.
Nato konaly se ve všech továrnách
zvláštní desetiminutovky,na nichž p r ^ ^
cující plnili plán předepsaného roz hořčení,a čs.rozhlas přinášel zpovědi
mladíků,kteří prý sami poznali Iňdočínu jako'cizinečtí legionáři a ,pro
hlédnuvše., vrátili se domů.Jejich jmé
na jErvín Pálěš z Bratislavy,Pavel Gúbány z Chebu,Míša Pačuta,Karel Malý,
Ivan Bojanský,Oldřich Pozr/Karlovy Va
ry/ a Alois Hořava/Blansko/.
jes
ČS.ZASTOUPENÍ U SPOJENÝCH NÁRODU

£

Československá delegace u Spojených
národů jé složena takto:Václav David,
předseda,ministr zahraničních věcí.
Jeho zástupci jsou velvyslanci Jiří
Nosek a dr.Karel Petrželka.Delegáty
jsou*dr.Ivan Kopecký/syn'Václava Ko
peckého/ ,Jaroslav Pčolka,d r .Zdeněk
Trhlík,prof.dr.Vladimír Kaigl a vysla
nec Oldřich Kaiser/zěň Zápotockého/.
Poradci:Gejza Mancer,Fedor Ballo a Ja
roslav Rybář.Generálním tajěmníkem de
legace je Vratislav Pěchota,jeho zá
stupcem 3.Stupka a tiskovým referen
tem je Jiří Miessner.
Č
— N A '3-7 LET ODSOUZENO V PRAZE 20 MLAdíků.kteří prý přepadali chodce v praž
ských sadech.
jes

HLAS DOMOVA
ROZSUDKY V PRAZE

ZPRÁVY V PŘÍMÉ ŘEČI
0000000000000000000

Třed nejvyšsím vojenským soudem v
draze konal se proces se skupinou,ob
viněnou ze špionáže pro francouzskou
výzvědnou službu.Dr.Josef Zenáhlíklékař z Vyššího Brodu-byl odsouzen na
doživotí,jeho bratr Jiří ZenáhlíkudUst-ojník č s .armádyvtaké na doživotí,bý
valý statkář Hubert Lorenc na 25 let,
Josef'Schwarz na 25 let,Václav Tesař
na'14,manželka dr.Zenáhlíka.-Marie na
11,Karel Sládek 10,Josef Honetschlager 10,Marie Lorencová 17,Jiřú Lorenc
^'syn/na 15 1st těžkého žaláře.
jes
^

PŽBDV-&TOČNÍ TRH

Ve všech městech se konají vánoční
Dědy Mráze,který přichází z Ču
kotky. Je na nich prý i zboží,jehož byl
''celý rek n e d o s t a t e k Také prý jsou i
pomeranče,mandarinky a gřapefrUity/18'
Kčs za kilogram/,citrony,datle,jablka,
mandle/4-9 Kčs za 1 kg/.
Jiné ceny;kava 300 Kčs za 1 kg/clů
z dárkového balíčku z Ciziny 8 Kčs/ ,
rýže 28 Ečs/cló 4 Kčs/,čokoláda 180
Kčs/clo 6 Kčs/,kakao 140 Kčs/clo 5 Kčs,
dámské punčochy 50 Kčs/clo 18 Kčs/,
k
Ačkoli byl podzimní trh celkem ply
n u l e zásobován,vyskytlyse podle nejno
vějších zpráv ve větších městech zase
dlouhé fronty před potravinářskými ob
chody. Je prý náhlé zase'citelný nedo—
ptatek masa,másla,cukru,vajec,bílé mou
ky'a tuku.kají-li je obchody ná skla
dě, prodává jí jen malá množství,na pří
klad 10 dkg másla nebo 15 dkg sádla.
Hedostatek elektrického proudu vyvolal
domácí výrobu improvisováných plyno vých lamp.Frodávají se prý'na černo
za 25-30 Kčs.Výkup brambor,podle víc
nebo míň otevřených přiznání komunis
tických novin,vázne a dohání se násil
ným ''přesvědčováním,! a prohlídkami, jes
Éfrhy

— V BRATISLAVĚ ZOMREL 73ROČHÝ DR/H.C.
člen Slovenskéj akademie F.Votruba.

"Třeba priznať,že sme nevyužili úplne priaznivú jeseň na vykonanie vset
kých polných prac'v správných agrotech
nických lehoťach",přiznává Karel Ban i š ,pracovník povereníctva polnohospodárstva.
"Za každou cenu je třeba zabránit
tomu,aby program bojové a politické
výchovy v armádě byl ulehčován'nebo
skreslován...Z těch prostředků,která
armáda dostává od vlády a našeho pra
cujícího lidu,lze vytvořit proti do
savadnímu stavu, ještě lepší životní
podmínky,jak pokud jde o ubytování,tak
výstroj a odívání... Zkušenosti z minu
lých let ukazují,že nebyly vždy dodr
žovány zákonné předpisy,pokud jde o
byty vojáků,kteří odešli do základní
vojenské služby... Stále ještě není u
všech částí v naší armádě volný čas
vojáka naplněn hodnotnou zábavou,kte
rá obohacuje jeho život...Bude také
nutné správně rozmísťovat komunisty
a aktivní svazáky tak,aby se o ně mohl
opírat při provádění bojové a politic
ké přípravy každý velitel a politic
ký pracovník. " Z proslovu ministra ná
rodní obrany dr.Čepičky 1.listopadu
při narukování nových branců.
"Ještě nikdy jsem nepracovala tak
šťastně jako nyní,kdy vím,že pracuji
na zakázce pro naše slavné bratry a
osvoboditele v Sovětském svazu.Všich
ni máme velikou radost.Přidělení za
kázky je pro nás velkým vyznamenáním.
Závazek čestně splníme a všiphni bu
deme na jeho splnění nesmírně hrdi. "
Řekla soudružka Stulíková z vzorného
závodu NP Šumavan v Klatovech;který
šije košile pro Sovětský svaz,11.lis
topadu/.
"Všichni jsme teá. úplhě a zcela
šťastni.Nechybí nám nic ,tak nic nepo
sílejte..." Úryvek z dopisu z domova.
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Teprve tea docházejí podrobnější
zprávy o detailech. ci3tmy,c níž komunistickv tisk eufemisticky psal jako
o 'zněné ve vedení Národního divadla'1
/viz HI) 22/III/.Rozepsalo se o nich
podrobněji RUDÉ PRÁVO.
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rý je zřejmě uražen,ze dramatisace

j jeho výletu do literatury jsou opomí
j jeny. Čistky neprobíhají bez grotesk
j ních zjevů.Tak na př.dramaturg Národ

ního divadla E .A .Saudek'je kárán,že
zanedbal Evu Vrchlickou,která je je
ho
chotí. "
Jaká byla situace před čistkou?Pů- |
vodní hry celkem nebyly/a když,tak
Néjzajímavější výňatky z článku v
hrozně špatné/.Repertoir zachraňóva— !RUDÉM PRÁVU:"Zcela neodůvodněně byljai
li^klasikové,z nichž Shakespeare,Mo—
z repertoiru staženy a po léta neobra
liére,Lope de Yoga a G-oldoni měli nej |vény inscenace vysoce'významných a vel
větší úspěch.Interpretace byla celkem ími navštěvovaných, her, jako KREMELSKÝ
slušná,ikdyž "soubor trpěl značnou he jORLOJ iVSTÁNOU IOVÍ BOJOVNÍCI,NEKLIDNÉ
řeckou nevyrovnaností'.Ta herecká ne- :STÁŘÍ ,NEZAPOMENUTELNÝ ROK 1919, V Ý N O ^
vyrovnanost znamená ovšem smíru,které iNÉ MÍSTO a j ...Nejlepší nová původní
nalezla do Národního s legitimací kom ?činoherní díla vyhledávají a uvádějí
partaje.To je ostatně bolest všech di jiná divadla/na př.hry Stehlíkovy a
vadel; 'Největším českým hercem je be— !Jarišovy/...Dramaturgie/ND/lhostej zesporu Zdeněk Štěpánek.Tedle nej ohro:ným poměrem znechutila významné star
mně vyrostl Heger,z ostatních nutno
ší autory jako Karla Nového,Stanisla
jmenovat Smolíka,Rašilova,Peška,Prů
va Loma...Vedení ND a především umě
chu ,z dam je to Baldová,Glaserová ,
lecký ředitel soudruh. Ladislav Boháč
Scheinpflugová.Vedle tich ale hra"'í
po počátečním slibném rozběhu ztratil
na první scéně republiky lidé,kteří
ze zřetele.. .velikost myšlenky , k t e r á ^
nemají dostatečnou uměleckou kvaliíi- má KD sloužit,a poslání ND,jež'je rj^P
-£aci. "Citováno je ze soukromého dopizí demokratičností svého zrodu,poslá
s u *Dopis pokračuje; "Opera je,bohužel, 1ní a tradice ojedinělé v mezinárodním
Pod bývalým průměrem.Postaví se dobré íměřítku...Bývalé vedení ND,především
první obsazení Blačhut,Podvalová,Tau- :L.Boháč,hlavní dirigent J.Krombholz
berová,Haken,Kalas,Krásová,Otava,Šru- a dramaturg E.A.Saudek,se stále vícc^^
/ař,ale to ostatní je slabé hlasově i i zaplétalo do neřešitelných obtíží a
technicky.Celá řada lidí,kteří by do- :nebylo schopno úkol provozního a umě
ore dělali operetu,dělají radši špat— : leckého řízení ND zvládnout...Mezi
herci,které vedení ND málo zaměstná
ý e opery.Chybí pevná nika, dirigenta.
valo, je řada vynikajících,zkušených
-a-ich už je starý pán a z ostatních
umělců... To se týká takových umělců
sňal jen Ančerl má slušný průměr."
jako je Zdeňka Báldová,Zdeněk Štěpá
xLSFCRT CI7 CZECHOSLOVAKIA/ New York/ ’
nek,Jiří Steimar,Jaroslav Vojta,Fran
komentuje změny ve vedení po čistce
tišek Smolík,Eduard Kohout,Stanislav
takto;'-Čistky svědčí o tom, že v pozaNeumann,Saša Rašilov,Eva Vrchlická,
ai je'snaha c větší rusifikaci čs.di
Olga Scheinpflugová...Řízení veliké
vadel ,...snaha o získání dosud odstr
ho pracovního kolektivu ND bylo v pod
čených dramatických sil a konečně o—
statě desorganisováno...projevila se
s°oní zásah Antonína Zápotockého,ktebezplénovitost..."
RIC/HD
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•Jedna zpráva z Československa říká,že typic
kým zjevem letošní předvánoční nálady je závist.
Cdehody, jsou lepe zásobeny,ve výkladech se obje
vují lahůdky a textil,jaké se dřív vyráběly jen
pro export a které většina obyvatelstva již něko
lik let ahi neviděla.Stále ještě, je nedostatek '
některých druhů zboží importovaného/koření,káv a ,
čaj,ovoce/. Ovšem že ani letos nechybí v žádném
větším výkladu vedle zboží,ozdob a obrázků. Dědy
Mráze komunistický propagační materiál. Lidé zbo
ží okukují,ale kupuje se málo.Není za co.Průměrné
P ^ j m y 800 až 1.000 Kčs měsíčně stačí právě tak
i W v e l m i skromnou obživu. Podobně jako loňského
roku, nevyplácí se ani letos vánoční remunerace.
Výjimkou jsou zvláštní příspěvky na každé dítě
ve výši 60 Kčs a Kčs 100 pensistům,jejichž důchod
i^křesahuje 350 Kčs měsíčně,event.320 Kčs měsíčně,
jere-li o důchod vdovy nebo družky.
Tak zastihuje naše lidi doma konec první pěti
letky. Těžká operace čs.hospodářství,jaká byla pro
vedena červnovou měnovou reformou, umožnila sice
uvolnění prodeje většiny zboží,ale současně sní
žila jeho spotřebu zmenšením kupní síly obyvatel
stva. ''Zvýšení životní úrovně všech vrstev pracu
jícího lidu měst a venkova má být tak podstatné,že
první pětiletý plán...má za úkol zvýšení spet4 P y na hlavu asi o 60% proti předválečnému stavu!
Tak to slibovala vláda ústy Klementa Gottwalda
před pěti lety.Další doklad,jak se ve svém celku
komunistické plánování nedaří, i když čísla, až
M o u začátkem příštího roku vyhlášena,budou jisté
un^zpečovat o opaku. Nezdar první pětiletky nedal
se ale ani doma tak docela zakrýt.Dokonce i v komu
nistickém tisku se vyskytly poznámky,že nelze vě
řit všem číslům,která se veřejnosti k věření před
kládají .Pražský odborný list PLÁNOVANÉ. HOSPODÁŘST
VÍ píše na p ř . :'Často se stává,že... závěry jsou
činěny spíše podle intuice jednotlivých pracovníků
a vedoucích,místo písemně doloženého materiálu
statistického.Kromě nedodržování státní discipliny
v předkládání výkazů objevují se i horší nedostat
ky - nesprávné nebo nevěrohodné údaje..,Jsou i pří
pády vědomého falšování údajů,kdy vedoucí podniku
zatají špatné plnění plánu...n Zatím došla zpráva,
že pětiletku již předčasně splnily průmysl chemic
ký a lehký, zatím co nějaká procenta /Pokrač.st.1C

p ě t i l e t k y

HONBA ZA PLÁN0M.\ . .Nielen
že budeme musieí staraí sa
o náplň kultúrneho života
nášho obyvatelštva,ale bu
deme musieí učil tejto sta
rostlivosti aj vedúcých
činiteíov,ktorí dnes pre
plnenie hospodářských úloh,
v honbě za plánom a cifra
mi často nevidia Člověka,
jeho dobro!'
XULTÚRNY ŽIVOT, Bratislava
(PODLE NOVÝCH SMĚRNIC povojluje se v ČSR zlato na op|ravu chrupu jen těm pracov
níkům, kteří používají před
ní zuby ke svému povolání
/na př.foukačům skla/. RIC
STAVBY V PRAXI. 'Nemůžeme
dokončit ani ty bytové jed
notky,které jsou již čás
tečně obydleny.A to jen
proto,že byla zastavena
výroba určitých druhů ma 
teriálu. ..Dostali jsme
směrnice,že máme vývody/v
koupelnách/prostě zazátkovat,to však je věru šala
mounské řešení.Je nesporné,
že pracující v nových by 
tech budou potřebovat vodu..
J.Kačmarik,Pardubice/ RP
PÉČE 0 MLÁDEŽ.Platy se u
nás upravovaly 1:5.Ale po
dívejme se na př.na školní
stravování.Do měnové refor
my platily děti za oběd
8 Kčs a za svačinu 1 Kčs.
Po úpravě by tedy měly pla
tit 1.60 a 0.20 Kčs.Podle
předpisu se ale platí 3*20
za oběd a 1.20 za svačinu,
či-li 2Tkrát tolik. DOPIS
1/3 PLOCHY ORNÝ PDDY nebyla
v ŽSR v r . 52/53 obdělána.
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PŘEDBĚŽNÉ PRÁCE SE ZŘÍZENÍM ČESKÉ ŠK0-‘
ly v Adelaide pokračují.Vyučování má
započít v lednu 1954 -Zájemci se mají
hlásit"u p.Žáka,Adelaide Arcade,Bund
le S t .,Adelaide.
''Čech v A."

"budou asi i v oficielní Statistice
chybět zemědělské výrobě, dolům,hutím,
elektrárnám a strojírnám.
Rozpaky komunistů nad nezdarem prv
ČS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ V SYDNEY POUKÁZALO
ní pětiletky jsou zřejmé i z toho, že
na příští rok nevyhlašují začátek pě ze svého soc.fondu pro pomoc uprchlí
tiletky další. Na rok 1954 byl narych kům v Německu £ 25,t.j.DM 232 a rodině
br.Přibíka vyplatilo £ 10,
M.D.
lo vypracován zvláštní plán.Pětiletka
má pak započít až rokem 1955 podle ins sČS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE V I C T O R U odes
trukcí,které má dát ve dnech 1 1 .až 1 3 . ílalo do táborů v Německu a Rakousku
června 1954 X.sjezd KSČ. V té době bu |£ 100 jako výtěžek předvánoční Sbírky
de už také provedena vjměna osob v ná j19 5 3 .Děkuje tímto všem krajanům,kteří
rodních výborech,které jsou nyní často (umožnili tento poukaz svými dary. J . ^
obviňovány z mnohých neúspěchů vládní
politiky,zvláště právě na poli hospo [PO LOŇSKÉM ÚSPĚCHU VYHLAŠUJE CML V
dářském.
-sv- (Melbourne novou peněžní a věcnou sbírtku pro čs.uprchlíky v evropských tábo
rech. Na požádání dodá CML též a d r e s y ^
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V MELBOURNE
— Na řádné valné hromadě 4.12.53 byli [nejpotřebnějších uprchlických rodin
(krajanům,kteří by chtěli pomáhat pří
na další rok zvoleni:starostou Boh.
tmo. Dary přijímá a informace podá S.
Kalina,místost.J.Matys,j ednat.3.Chaloupková,náčelnicí J.Kubešová,vzdělav. iHavlát,409 Geelong R d .,Footscray,V i c .
M.Mašková,pokladníkem E .Svoboda,členy [/Možno také předati každou neděli po
[krajanských bohoslužbách./
CML
Brychta,Brychtová a Svobodová.Náčel
ník a vedoucí jezd.odboru podle volby
cvičících.Delegáty v okrsku jsoujKube š ová,Kalina,náhr.Chaloupkove,Katys.
— Po dobu vánočních prázdnin nekoná
se cvičení na letním hříšti ve Pawkner
Park. 1.cvičební hodina bude v pondělí
11.1.1954 v 7 hod.večer.
— 17.1.1954 se koná obvyklý sokolský
výlet autokarem,tentokrát k moři do
Portsea.Přihlášky přijímá B.Chaloupk»vá,603 Rathdowne St.N.Carlton, nebo
telef.EB 2614.
B.Ch.

:SVAZ POLIT.VĚZŇŮ A ODBOJOVÝCH PRACOV
N Í K Ů ČECHŮ A SLOVÁKŮ V EXILU podává
ščástečné informace o znění federálníp.
ho německého zákona o odškodnění ob ě C
tem nacistického pronásledování/zákon
č .62 z 21,9.1953/: Nárok na odškodnění má,kdo v době od 3 0 .1.1 9 3 3 do květ
na 1945 byl pro své protinacistické
smýšlení,z důvodů rasových,náboženských nebo světového nazírání nacis
tickými 'násilnými opatřeními pronás-'
ledován, - kdo utrpěl újmy na životě,
V MELBOURNE BYL PŘI PRÁCI ZABIT ELEKTR těle, na zdraví,svobodě,majetku, na
proudem 391etý čs.uprchlík Petr Osička vzdělání či na hospodářském vývoji...
ze 3t.Albans.Zanechává manželku a dvě
Z nároku na odškodnění jsou vyloučeni
malé děti.— Opožděně došla zpráva,že v fašisté a komunisté.-Pronásledovaný
Geelcngu spáchal sebevraždu zastřele má nárok na náhradu škody bez ohledu
ním mladý čs.uprchlík Zdeněk Houžvič na to,zda byl vězněn v Německu,v býv.
ka. Je pochován na hřbitově v E.Geelong protektorátu či jinde.— Jestliže od
ČS.KRASOBRUSLAŘKA JIŘINA NEKOLOVÁ^PŘI- nětí svobody bylo provedeno v důsledku
jela do Melbourne.Po prvé vystoupí 23. itrestně-právního odsouzení,je třeba,
j aby byl rozsudek v obnovovacím řízení
12.v Princess Theatre v pantomině
'Popelka na ledě''.
HD ízrušen nebo pozměněn./Pokr.na str,32/

(Pokračováni)
.
Proto odložil svij odjezd z Ruska
n a pozdější dobu.Teprve v roce 1926
podal si znovu žádost lidovému komi
saři vnitřních záležitostí o povole
ní k vystěhování.V žádosti uvedl,že
}z Ruska vezme jen osobní příslušen ství členů rodiny a hudební nástro
je jakožto předměty,sloužící k obži
vě.Ostatní majetek a bytové zařízení
že zůstane v Rusku.

Původní r*cortáž Hlasu dccovu
by vyvezl ty Stradivárky reopr 'vnénš.
Housle .isou tedy m u isuren Seversn —z.z
svazu a pan Zorin je chce mít zpe oisy
co nejdříve.Tak to nějak zařičíte! '
V mé kanceláři už ceká přednosta
oddělení;'Že to je zase nějaká lum
párna, mně jenom ten syčák/to plati
lo Spurnému/řekl,že to je práce pro
sovětské velvyslanectví.Řekl jsem mu,
aby to dali vám.Myslím,že si rozumí
me . !!

Jeho žádost lidový komisař vyřídil
kladně,a po mnoha formalitách mohl
Ha příslušné stanici SNB se hlásí
konečně z lidového ráje odjet.Po pří
u telefonu štábní strážmistr.Je sly
jezdu do republiky se usadil v jed
šet cvaknutí podpatku,když slyší,že
nom menším městě na severovýchodě Cecř
volá ministerstvo;stará škola.Ne,ve
(a stal se učitelem hudby.
litel stanice a jeho zástupce tam ne
Zemřel v roce 1942 a řádnou posled
j s o u c e n on jako pohotovost.Říkám mu,
ní vůlí odkázal’drahocenné Stradivár oč jde.Ano,znal dobře zemřelého a zná
ky svému synovi,který byl také učite
dobře i jeho syna.Dávám mu rozkaz.a—
klem hudby.Ten si pak za okupace žil
by housle zabavil a druhý den přivezl
klidně ai do doby,kdy přišli naši vý na ministerstvo vnitra.Majiteli hous
chodní osvoboditele a bratři.
lí aby nenápadně řekl,že je to na
výslovný rozkaz ministra vnitra a zrní
Rozkaz od Zorina
nil se mu o odjezdu nejbližších vla
ků do Prahy.
Telefon z kanceláře Noskova tajem
níka G-rísi Spurného:'Ihned k Noskovi’.
Na ministerstvu vnitra je smutek
Nosek byl neobvykle příjemný,vždycky
špatné znamení. ’ŽPosaáte se, já tu mám'
Učitel hudby byl chápavý.Když mi
takovou delikátní věc a přál bych si,
druhého dne předával štábní stráž —
aby to bylo v rychlosti a tiše vyří
mistr Stradivárky,bral už za kliku
zeno.Noc na tom záleží panu velvyslan mé kanceláře.Ani jsem se ho nezeptal,
ci Zorinovi a tudíž i mně. ,;Pak' přišlo
jak si tak v rekordním čase opatřil
jádro historky o Stradivárkách,jenom propustku od vrátného a jak se dozvě
že s tímhle dodatkem: !lTen učitel hud děl číslo kanceláře./Pokr.str. 12/
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Housle,smyčec a. pouzdro J a k ý c h bych
si nikdy nevšiml,kdybych nevěděl,že
držím v ruce strun a dřeva asi tak za
milion korun.Strážmistrovi jsem dal
potvrzení o převzetí,zatím co učitel
hudby stál opodál celý bledý.
Posílám písařku,aby šla vyhledat
nějaký zbytečný spis,o němž jsem byl
jist,že ho tak.brzy nenajde.
Jak odešla,říkám nešťastnému uči
teli, aby se nebál,že mu za to ručím,
ze mu housle vrátíme.

..... .... 21.12.1953

/ D o k o n č e n í /
který má. právně platné doklady o tom,
že Stradivárky odvezl z Ruska legál
ně. Jestliže tedy pan velvyslanec Zo
rin trvá na tom,že housle jsou majet
kem Sovětského svazu,musí podati trest
ní oznámení našemu ministerstvu za hraničí,která pak předá celou věc mi
nisterstvu spravedlnosti a to že už
si s t í m ’poradí u řádného soudu.Do
dal jsem,že jsem housle nezabavil,ale jenom vypůjčil,protože po právní
stránce je celá záležitost víc než ^
jasná.
™

Naštěstí se učitel na svoji cestu
Nosek si pozval na poradu ještě
jak se patří vyzbrojil.Měl ještě sta : svého tajemníka dr.Adamce.Ale i ten
rou kupní smlouvu z Puska,ověřenou
mu řekl,ze se nedá nic dělat.Nosek
^
razítkem a podpisem lidověno komisapak telefonoval Zorinovi.Nevíipeo mu %
riátu vnitra.Věděl jsem ale,že jest
Zorin říkal,ale náš pan ministr byl
li přiložím tuhle smlouva jako pří
v obličeji rudý a koktal.Pak mi řekl,
lohu ke spisům,že se ztratí cuá ú na že to pan Zorin vzal na vědomí,ale že
šeho pana ministra nebo u Zorina, a
si přeje housle vidět.Na to jsem na
učitel že o svá Stradivárky přijde.
mítl, že přání pana Zorina je věc pri
vátní a že nemám chuti někam jezdit.
Usadil jsem ho proto do lenošky v
Na to mi Nosek rocileně odsekl,abych
mé kanceláři,popadl jsem originál kup
tam tedy někoho poslal.
ní smlouvy a utíkal s tím k přednos
tovi technického oddělení odboru pro
Poslal jsem se Stradivárkami pí
politická zpravodajství.Vyložil jsem
sařku.Vrátila se až za 4 hodiny.Kdyžf
mu,že to je nutná věc,na která moc
přijela ňa sovětské velvyslanectví,
záleží sovětskému velvyslanectví, a
řekli jí,aby tam housle předala le—
že bez fotokopií s tím nemohu nic dě ;gačnímu tajemníkovi.Řekla,že má rozlat.Kopie byly za dvacet minut h o t o - _ I kaz se vrátit i s houslemi.Nejdřív
g
vé.Originál smlouvy jsem vrátil ma-'
\ jí vynadali,co že si prý myslí,na so*
jiteli a poslal ho domů s ujištěním,
;větském velvyslanectví že přece nej
že zítra dostane svá housle nazpátek.
sou žádní zloději,a pak jí poručili,
aby tedy počkala,až pan velvyslanec
Pouzdro se smyčcem jsem pak uložil
;
bude
mít čas.Seděla tam,chudinka,4
do tresoru/to pro jistotu,aby se hous
hodiny,vystrašená,svírajíc křečovi
le neztratily u Noska in natura,když
tě krk houslí.Nakonec pan Zorin čas
už ne ve spisech/ a jdu s nimi k Nos
;neměl.Z lupu už stejně sešlo.
kcv i .
_ K 0 N.E C.. ...
Ten tyl bez sebe radostí,jak uvi
V příštím čísle:
děl housle.Hned chtěl s nimi j e ť k
S TITOVýMI PARTYZÁNY
Zorinovi.Jeho radost ale zmizela,když
Začátek nové původní reportáže HD
jsem mu řekl,že housle jsou prévoplat
ným majetkem československého občana,
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Jaroslav Seifert
Rolničky slyším,slyším hlasy,
myslím sijZdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo.Jenom vrána
dopola sněhem zasypaná.
A slyším hudbu.Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to?Slyším,někdo troubí,
housle se k tomu ozvou vráz,
i basa,která zpívá zhloubi.
Nic,jenom tma a ticho v domě
se opírají silou o mě.
A v koši u psacího stolu
hryže si myška.My dva spolu
známe se dávno.Tiše vklouzla
tak jednou ke mně.Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
J e n ,orosím,nerlas,nerczlob
tu pr-telmyni malých děti,
usu. tam mrasne vypraveti.
Vždyí je to or_a myška malá,
jež s,Kristem Pánem v seně spala,
a viděla,jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá K zena uolaicana
na trochu slámy do chléva.
A viděla,jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem,
A teá je u mne.Pode dveřmi
tou škvírou chodí kě mně,věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,

rolničky slýchám v tento'Čas,
okna mi květv rozkvétají,
a s neoe slycnam Krásny n_as.
Ne obyčejný,a l e •svátý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.
ZA RÁMEČEK
Dnes,kdy cítím,že všechno to,
v čem je dtstojnost,čest a oprav
dová hodnota člověka,je v nebez
pečí - ohroženo se všech stran -,
že to,proo žijeme a to,co dává
. našemu životu smysl,je vědomí,že
tu je pár mladých lidí - třeba má
lo a al z jakékoli země — ,kteří
jenom nesedí,ale kteří si uchova
li morální a intelektuální bezu honnost a kteří protestují proti
každému totalitářskému heslu, jel
se snaží usměr n x t ,k :ntrolovat,pod
manit myšlenku a oslabit duši /ne
■bot nakonec je všechno otázka lid
ské duše/.
Je to vědomí,že ti mladí tu
jsou,že žijí,že jsou solí země.To
je právě to,co udržuje víru nás
starých.To je to,*o dovoluje mně,
starci,čelit smrti bez zoufalství.
Věřím v cenu malých národů.Vě
řím v cenu menšiny.Svět bude ven
koncem spasen několika jednotliv
ci .
André Lide

HIAS DOMOVA
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V zámku,kde všechna ckna do jedno
ho dnes svítila-dohasínal zářivý,bo
hatými dary obklopený strom.
U Stéskalů povečeřeli krupičnou ka
ši porosenou medem,dojedli káva s ko
láči ,hospodář postavil na stůl láhev
habrůvského vína-hcspoayne'čeládku po
dělovala suchými švestkami,ořechy a
panenskými jablky.
Chůva s děvečkou v koutku na hlině
né míse tavily olovo,a ukázalo se,že
mladičká,ledva škole odrostlá chůva
vdá se dřív než ospalá,u muziky všemi
postrkovaná dívka.Když jablíčka nakrojjjiy,hádajíce na zdraví a smrt,zahádala si i hospodyně.Byla spokojena. Se
brala ruckama na peřince rozkládající
dítě a odešla s hospodářem na besedu
do výměnky k rodičům.
Veseleji bylo u Jurčéků v chaloupce
Měli k večeři hubnou máčku s knedlíky.
Jurčák zapálil si po večeři dýmku a š
úsměvem přihlížel od kamen ke stolu ,
kde pět svých dětí podělovala matka
řehtavými ořechy a suchými křížaikami.
Ještě jí několik ořechů zbylo,ty skřou
pe sama,až umyje hliněné nádobí.
V tom se děti vzbouřily a ihned za
se ztišily.
Rány.
V zámku střílajo!

Ale nebyla to střelba.— .anyša po
znala to hned.
To pastéř hróchá-neslešíš?pravila
a zvedla prst.
A jak včely do česna,vyhrnuly se
hned děti z chalupy-naslouchaly...
Brzy však zaléhají dvéře chaloupek,
děti s dusotem se vracejí do světnic
a na bílém návsí Se svými synky zbývá
už jen pastýř sám,výstřely karabáčů a
radostně písní pastýřské trubky víta
je narození Krista Ježíše.Jakoby všu
dypřítomný byl,hned na dolním konci a

E
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hned zase na horním konci dědiny v z n e s 
la se jeho píseň,strhnul se ohlušují
cí rachot karabáče-a snad křídla v tú
chvíli měl,jeho hlaholením a hlasitý
mi rozlehy karabáče provanuta byla ce
lá Habrúvka.
A nad vesničkou klene se nádherné
bledé neb e ,osvícené ztrnulou tváří mě 
síce ,vytečkované zlatými hřeby hvězd.
V hravé jejich motanici vleče se mléč
ná dráha jak květnatou loukou přeta- ^
žená linie bělavého plátna.Lampičky
hoří a hasnou,vzplanou a zase zhasí
nají, tu se některá schová v kudrnatou
vlnku bílého obláčku-a zas pluje v ^
modré prostory,jasně,svatě plane v n ^ P
dozírnou světa dál.
leň'jedna z nich jakoby se utrhlazvolna,zticha—lehounkou křivkou
jak zlaté ptáče snáší se k zemi.
šíastně vzdychá bělounká země v ti
chu jiskřivých hvězd,čisto a jasno je
v duších všech věrných,sváto a vlídno
v srdcích všech za jednou se nesoucí
zvěstí,jejíž písmo zdá se být vdech
nuto i do n e b e :Marodil se Kristus P á n ^
veselme se!
A ještě stále tak sladce zvučí ti
chou nocí radostná křídlovka— Dědinka
dýchá zá horami skrytá v skromném svát
zákoutí ,žlutými světýlky hrají okénk^^
osněžené chaty jak stádo bílých oveček
tulí se k sobě v milounké přítulnosti
rodinné důvěry.
,Krásná,svátá noci vánoční!
I sebe těžší hřích malomocně zalézá před velikým mírem svaté tvé duše
a není tvora,v jehož nitru i za nej
černější tmy nesvitla by aspoň jedna
bílá tvoje hvězdička.
Dozněly slavnostní rány-dozpívala
pastýřova trubka svoji koledu.Pohasly
světlušky oken.Pokoj lidem dobré vůle!
/O.OdložilíkjNárodní klenotnice č. 6/

2_._2._rZD
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Mojmír Zachar,Nová Guinea
— těžko dýchatelná atmosféra,presy ceno vypařenou vodou z nekonečných
nočált řeky Purari,pacii hniloby pra
lesa,hejna komárů,a pustá, špinavá ře
ka, rychle plynoucí k moři-nikde ani
stopy po živé duši.Kdo by taky žil v
tomto kra .ii? Tábořím s dvaceti domo rodými dělníky na malém suchém mís
tečku pod kokosovými palmami.Dnes se
nepracuje - vždyi je štědrý den.
Na ohništi za stanem bublá v hrn^ i želví polévka,Aumu sedí ve člunu
a čistí ryby.Slunce pomalu opisuje
svoji dráhu k západu.Šeří se a začí —
noá noční koncert džungle.Sedím na bed
■ ě , druhá,jež slouží za stůl,je dnes
slavnostně pokryta prostěradlem,ně
kolik květt orchidejí je v plechov ce od Sunshine Milk,a v košíčku uple
tenem z listí palmy tropické Ovoce
biri.Komáři,látající mravenci,můry a
spousta jiného hmyzu krouží kolen lam
py.Zpívám koledy.Sám,necvičeným hla
sem, za doprovodu kuňkání žab a cvrli
kání hmyzu.Želví polévka,opečená ry^ a , sladké brambory kau-kau,ovoce a
Kaj z bahnité vody,dnes vylepšený po
sledním zbytkem rumu,tvoří sváteční
večeři.
Volám domorodé dělníky a snažím se
^ i n vysvětlit,že jsou vánoce,svátky
míru,klidu a spokojenosti.Jak' jsou ti
primitivové síastní,že neznají,co se
děje ve světě;země za Železnou oponou
Indočína,Malajsko,nerozhodná válka na
Kořej i ,atomová hrozba.Každý z .nich do
stává, konservu masa,dvě tyčky tabáku,
krabičku sirek a arch novinového papi
ru-Ježíšek chodí i na Novou Guineu.
Poslouchán noční sonátu pralesa a
vzpomínám.Co dělají asi naši doma? Je
devět hodin večer - u nás je poledne,
Máma asi vaří kubu,jestli dostala kro
py ha volném trhu.Táta strojí strome
ček pro vnoučata.

Kolikrát Ještě
ach kolikrát Ještě
budem se bezduše radovat radostí
pomíjivou a hmotnou
kolikrát Ještě
sahajíce už v svých myslích po ne
vysvětlitelném bláznění silvestrov
ském
budou naše hlasy nedotčené
opravdovostí opakovat
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Kolikrát se Světlo narodí
a kolikrát zemřa
než skláceni na zem
necháme své mysli zapálit bleskem
uvědomění
a skryjem své obličeje do loktu
svých v hlubokém zármutku
Muži i.ženy
otcové i matky
synové i dcery
všech národu
i mnozí kteří se nazývají věřícími
vraždí ve svých srdcích hlas Ještě
nenarozený
hlas který chce žít
hlas který chce být slyšen
hlas opravdu radostný
hlas toužící Jako zpěv flétny
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hlas čistý Jako stužka lesního
praménku
hlas mocný Jako hřmění vodopáduhlas v pokoře šeptající
a dosahující až klenby nebeské .
Jenomže až děcka přijdou ze ško
ly, budou ho asi poučovat,že ty malé
dárky nepřinesl Ježíšek,ale Děda Mráz.
Bratr přináší betlem s 'andělíčkem,dr
žícím nápis:POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE...
Ale andělíček je ze dřeva a po vánocíc
ho zase odnesou na rok na půdu.
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liejznamenitější události v československém exilu v roce 1554
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LEDEN.— •Výkonný výbor RSČ vypočuje
;KVĚTEN.— Jedni ní se stranou republisprávu o rokování s republikánskou
kánskou budou ve Washingtonu nerušeně
stranou v exile o spolupráci,která i
:pokračovat.Za příčinou útisku národa
kečt nebude obsahovat konkretpe stáno— doma' bude vydáno poselství trpícímu
visko,predsa bude podkladem k rozhod lidu,jež podepíší výjimeěčně zástup
nut iu pre číalsie rokovanie.— T.J. So
ci všech politických stran.— Klub pře
kol Melbourne uspořádá oblíbený taj
tel čs.kultury v Sydney se rozpadne
ný výlet do Prankstonu za sluníčkem a na Klub příznivců kabaretu a Spolek
koupáním.— CML Melbourne uspořádá ga přátel operety.— CML Melbourne ozná
la soukromý večer ve prospěch dětí v
mí, že výtěžek společenského večera
Německu,jenž vynese 120 /.
/vizlédcn/byl odeslán do Německa.
_
ÚNOR.— Dudou se konat valné hromady
ČERVEN.— Sdružení v Canbeře uspořádá^}
většiny čs.sdružení a klubů,jichž se
opožděně písemnou valnou hromadu,jez
zúčastní valná většina valné menšiny
se protáhne do prosince.— Delegáti
č s .uprchlíků.Valná hromada v Melbour sdružení v Melbourne se zúčastní au
ne bude pak pokračovat v březnu a dub stralského večera,na kterém pohovoří^
n u . — 11 výročí komunistického puče vy s několika veřejně činnými austral— ™
dá RSČ slavnostní provolání k trpící skými přáteli.
mu národu,jež výjimečně pcaepíší vši ČERVENEC.— -Řada členů RSČ odjede na
chni vůdcové politických stran.— U
krátký letní pobyt.Krise exilu bude
příležitosti královské návštěvy podá
odložena na pozdější rokování.— Ústře
sdružení v Sydney petici,v níž požá
dí č s .organisací v Austrálii poděku
dá o zrušení neodpracovaných kontrak je zvláštním listem perskému šachovi
tů .
za jeho nekompromisní postoj proti
BŘEZEN.— Všechny spolky uspořádají
bolševismu.Šach se vysloví pro svo
oslavy 7.března,jež všude budou míti
bodné volby v ČSR.
důstojný průběh.Důstojný pořad oslav
SRPEN.— S .K.Bohemians Adelaide ozná
v y p l n í ./račte si doplnit/a ovšem
mí čs.veřejnosti,že' hodlá zakoupiti
t a k é . / r a č t e si doplnit/.— Jedna
společenský,kulturní'a jiný dům.—
tel č s .Orla,oblast Tichomoří,oznámí
CML Melbourne oznámí,že dopisem z Ně
změnu adresy.— Osadník na Tasmánii
mecka byl potvrzen příjem výtěžku
^
V.L.Borin zahájí korespondenci s pre- s oukromého společenského večera/vij^
sidentam Eisenhowerem.
leden a květen/.— S.C.Slavia Melbourne
DUBEN.— Slavnostně se ustaví Klub přá uspořádá taneční zábavu.Australský
tel, rodáků a známých RSČ.Žabařetni
i tisk^naštěstí zamění účastníky výtrž
skupina EZOP Melbourne k tomu vydá
iností za Jugoslávce.
prohlášení,že s akcí nemá nic společ ! ZÁŘÍ .— Po letních prázdninách ustaví
ného.— -Mimořádná valná hromada sdru : se ve Washingtonu nový kordinační vý
žení v Hobartu rozhodne několik závaž bor, který prozkoumá možnosti spolu
ných námětů/v poměru 9:5/ve smyslu
práce exilových stran.— Sdružení v
celonárodním.— CML Brisbane v nové zů Melbourne sejde se s třemi krajany z
stavující schůzi se postaví za morál Ballaratu a jiných měst na společen
ní obrození exilu.Předseda bude pak
ských večerech-- Křesťanská akademie
během týdne resignovat1ze soukromých
vydá k výročí sv.Václava studijní
důvodů ".
arch,
/Pokrač.str.17/
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v němž pojednají./ o stržení mari spolupráci politických stran.Návrh
ánského sloupu v roce 1913 2./ o čes bude odmítnut všemi vůdci politických
kém jezuitismu v 17.století.
stran z důvodů ideových.Bude pověřen
ŘÍJEN.— Všechny exilové organisace u- koordinační podvýbor,aby prozkoumal
spořádají společné oslavy 28.října v
další možnosti spolupráce.— Jako kaž
úhledně vyzdobených sálech.Důstojný
doročně,!. J.Sokol Melbourne bude orpořad oslav v y p l n í . / r a č t e si dopl ganisovat zahájení vyučování českého
nit/ a ovšem také;.../račte si doplnit jazyka pro české děti.
—viz březen/.— RSČ vydá při této pří PROSINEC.— V některých čs .organisacíc
ležitosti poselství k národu doma.Toto vypuknou kruté kompetenční spory o
poselství podepíší výjimečně všichni
pořádání nadílky pro československé
vůdcové politických stran/viz květen/. děti v Austrálii.Spory budou řešeny
I— Na dopis Ústředí č s .organisací v Au mezispolkovou smírčí komisí..— Výroč
strálii k 28.říjnu odpoví ministerský |ní zprávy o činnosti všech spolků se
předseda,že obsah dopisu vzal na vědo-: shodnou v tom, že je třeba dopomcci
mí.Vůdce oposice připomene v obsáhlé
idemokratické myšlence ,l k nebývalému
^odpovědi své úzké vztahy k Českoslo
rozkvětu a úspěchu pro zdar naší mla
vensku, jež se datují již z útlého mlá dé národní větve na Dalekém východě. ''
dí.
— -HLAS DOMOVA napíše sloupek v tom
LISTOPAD*— -Koordinační výbor RSČ podá smyslu,aby nás Pánbůh při zdravém ro
výkonnému výboru kompromisní návrh o
zumu zachovat i ráčil.
jun.
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v i n e n ?

Bývalý čs.ministr průmyslu a bývalý předseda čs.sociální demokracie Bohu
mil Laušman,který nyní pobývá střídavě v Jugoslávii a Rakousku,vydal vlastním
nákladem knihu,která má odpovědět na otázku,kdo zavinil konec československé
demokracie.Pořadí vinníků podle Laušmana;1 ./Sovětský svaz,2./ Komunistická
strana Československa,3./ nekomunističtí ministři,kteří v únoru 19^8,prý ne
prozřetelně, podali demisi a tak se ''sami vzdali podílu na moci'.
Pořadí nevinných:1 ./Bohumil Laušman,
2./ Edvard Beneš,3«/ Jan Masaryk. Na
Zenkla,Ripku a spol.má Laušman ještě
větší zlost než na komunisty,hlavně pro
to,že ho ted v exilu nechtějí pustit
mezi sebe.Nekolaborovali prý před Úno
rem o nic méně než on.sám.
Ale to není pravda,jak lze dokázat
z výroků samého Laušmana a ze skuteč-'
nosti,které uvádí.Přiznává na příklad,
že se mu docela zamlouval režim třetí
republiky,který měl 'mnohé přednosti
proti stavu předmnichovskému.

Připouští ale,že "bybylo nepřesné,
kdyby někdo situaci v Československu
před .Únorem líčil jako stav naprosto
bezvadný".
Několik těchto "nepřesností" uvádí
autor na jiném místě sám;komunistic
ký teror před volbami v roce 1946 V
pohraničí,aféru s pekelnými stroji ,
zaslanými Janu Masarykovi,Zenklovi a
Drtinovi,paličské výroky Václava Ko
peckého ,Stalinův diktát ve věci Mar
shall ova plánu a neschopnost vlády
v únoru 1948
/Pokrač.str.18/
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prosadit své rozhodnutí o personál
ním obsazení některých velitelství SNB
/což byl přím;' dvvod-nebo záminka—de
mise 12 ministři .Fřestc však hledá
Laušman závažnou příčinu Února-v Jepi
cí ěxister.ci Bruhá republiky/po í.nicho
vu/ ,kdy prý c-uržcasie odhalila svá fa
šistické sklony/ a ztratila důvěru lidu
laušman také doznává,že v roce 1945
prosazoval znárodnění i přes odpor ko
munistů.Ale myslel to prý dobře.Chtěl
dát zbývajícím podnikatelům jistotu,
že'to,co se neznárodnilo,zůstane je jich.
K únorové demisi tří nekomunistických stran se Laušman nepřipojil prý
proto,že nebyl o akci včas informován
a že nepovažoval za správné,aby se nekomunisté sami vzdávali podílu na vlá
dě. Za tři měsíce to však už taky uznal
za správná a sám se svého ''pedáluM vzdá!
-T-
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slavie,odmítá však podezření,že by byl
komunista.Gema sta^e na přilez mt o s . ne
vstupu do aktivní exilové politiky.Za
tím se mu už podařilo udat několik pří
spěvků v rozhlase Svobodné Evropy...
RE,Paříž
D E F I N I C E

=w=w—w=w=w=w=w
— E.ada. svobodného Československa je
instituce,jež je pro svobodné volby v
celém světě,Washington vyjímaje.
— Exilové politické strany jsou organisace výběrové.Jenomže si nemají z
čeho vybrat.
— Angličtina je přece jen jemnější
než čeština.Na příklad demagog se řek
ne česky tlučhuba.Anglicky Maká-rty.
— Vrcholem trampské činnosti bývaly
pořádné potlachy.Vrcholem exilové čin
nosti bývají řádné tlachy.
—1
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Reportáž z Hongkongu
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Hongkongskému Petřínu se tady říká Victoria Peak.Je v tom smutná symbo
lika.Ha tom vrchu,prošpikovaném hlavněmi děl,se vzdala za druhé světové vál
ky britská, garnisona Japoncům.Pod pahorkem,pojmenovaném po královně Vikto
rii, se tísní na malém prostoru dva světy:bílý a žlutý.
Fokud není člověk zatvrzelým koloniálním Britem,straší ho,jako přísluš
níka bílého světa,ten žlutý v nejhorších snech.Moji zaměstnavatelé si na
to nestěžují.Z elektricky chlazených vil odjíždějí dopoledne do elektric ky chlazených kanceláří,kde se dneska umlouvají ty nejfantastičtější obcho
dy.Bílý svět se tu handrkuje o procenta statisícových profitů se světem žlu
tým. ule v těch elektricky chlazených kancelářích málokdy potkáte Mongola.
Bílý businessman se snadněji domluví při ledové whisce s bílým trabantem
komunistického Pekingu.
Ulice Hongkongu jako by nevěděly nic
o tom,co ss vyjednává za žaluz-iemi
^obchodních místností.Evropánky v ne
poskvrněně bílých šatech si umlouvají na odpoledne partii bridge nebo
golfu,manželky bohatých v pestrých
šatech věčně někam ujíždějí v limu
zínách svých manželi,sem a tam stříz
livé skvrna khaki košile a šortek
britsKvch vojano .

koutku se tísní nějaká rodina.Jsou
to nejzoufalejší uprchlíci,jaké si
můžete představit.Většina jich utíka
la stovky mil.Teá tu posedávají a polehávají.To je jediné,co jim zbývá.
Z Hongkongu už není kam utíkat.
V docích '‘Perly dalekého východu"
se nakládají a vykládají lodi čtyři
advacet hodin denně.Hongkong má kon
junkturu. Nejvíc prosperují exotičtí
"neutrálové ",

fřed válkou a po válce tu byl po
sádkou pluk skotských horalů z argylHlavní je,aby lodní papíry byly v
Jského hrabství.Většina jich odjela v
pořádku.Jak proklouznout s nákladem,
roce 195C na Zoreu.První ztráty jim
který je zakázáno dopravovat komunis
způsobilo americké letectvo,které 0tům v Číně/tedy strategický materiál,
mylem komandovalo jejich zákopy.
který pochopitelně Rudá Čína zaplatí
r
r
m
Všico.no aso v_te,j ane opovrženi
nejlépe/,je věcí praxe,štěstí,náhody
se skrvva v pr—zvonu oelocha,kdyz se a hlavně konexí.V přípádech,kdy ta
zmíní o *Chinatownu «Asiat z které
kový "neutrál" už měl vícero nedořohokoli západního velkoměsta,návštěv zumnění s úřady/nebo s konkurencí,
ník těch nejhorších zapadáků a dou
která, ho z obchodních důvodů
"sho
pat 3an Francosca ,oy asi se stejným
dila'/, se náklad překládá pokoutně
opovržením mluvil c čínské čtvrti v
v nějaké tiché zátoce na "nekompromitovanou "loá,která dosud žádný ma
Hongkongu.
lér neměla.Na tom vydělávají hlavně Příval uprchlíku z Mao-tse-tungoportugalské pobřežní parníky z blíz
vy činy tisíckrát zhoršil už^stějnš
kého Macaa/někdy s řeckou,někdy s
prabídné životní podmínky Číňanů z'
jihoamerickou nebou orientální vlajpředměstí Hongkongu.Stanové tábory,
kou/.AÍ se děje o tři kilometry dále
nouzová barabizny,chatrče s mnoha
za čínskou hranicí cokoli,pro Hong
nevýslovně malými dírami,V každém
kong platíjBusiness as usual,
-vg^
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By Melvin J. Lasky
The street along the Landwehr Canal in the Tiergarten area of West
Berlin is too melodramatic for words.
As far as the eye can see, there
are ruins, jagged walls and columns of old diplomatic villas.
A mile
or two to the east is the Brandenburg Gate, a red flag waving u n c e r t a i n 
ly again at the top.
A thousand yards inside the British Sector is the
Soviet War Memorial, Red Army sentries guarding T 34 tanks on pedestals.
Small wonder, that for years movie directors from all the film capitals
have brought their cameras and kleig lights to this natural studio of
broken stones.
I have watched Roberto Rossellini and Billy ’Wilder grind
away in these streets, and only recently Carol Reed.
By moonlight, thn
whole background takes on an eeriness that belongs more to Mars than to
It was close to midnight when we drove down to the Tiergarten
to watch still another film company "on location" in these ruins.It .-was
a mixed group, with an American producer, Drench director and German
stars.
The stery was the touch-and-go flight of a Russian officer with
a girl from the Soviet occupation zone across the "Iron Curtain".
The
boy and girl scampered through the rubble, a tin clanked over the stones
an alarmed frontier guard dashed forward brandishing his pistol.... It
was all beginning to be very exciting.
"At the start", he explained, "I
The news that there was "a Russgv-h stiandiii- strong cl. *hV10 c 01*110r 00x10 thought of taking my rifle along.
But that would have given a bad a p r A
almost as a malicious interruption,
So I left it behind.
I w
"what Russian?1', shocked the produ pearance.
only
took
my
knife
in
case
they
cer.
"We're not shooting any ri.u'=a'i
I fingered the
ans in this scene!"
We rushed over caught up with me."
sharp steel blade, and we all felt
to the corner of the Canal where it
more at ease.
But he remained ner-^^
was still dark and shadowy.
There
vous.
Were THEY really so far a w a y W
he was.
An intrudor.
A sceneWouldn't THEY demand his return and
stealer, a REAL Russian, not in the
oast.
We pushed Private Leonid Ash- !would we truly say NO? When were
jthe Americans coming?
I told him I
ekin, of the Soviet A m y , into my
had phoned the Americans.
He wanted
car parked on the Canal front.
Eor some hours
until the Allidi to be taken only by the mmerioans,
representatives put in an appearance ro: by the French or the British, we sat quite alone in a dingy Poli- :they were small and weak and would
zeirevier, sharing with this 19-year turn him back.
Before he told his story, he
old farm hoy from, i'erm in the U r a m
.asked to be excused, and when he
his "first minutes of freedom".
Sitting quietly at a tahle he side me Icame back, his hands and fa.ee were
his head shaven, his cheekbones set jwashed clean and his jacket neatly
Somebody offered him a
high and wide on his face, he sn^eyv buttoned.
He declined it.
"But it
ly withdrew a long dagger from i n  :cigarette.
side his jacket and handed it to me. iis ar American cigarette",(Page 124)
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revolt?
"Well, THEY told us that
the Fascists were one the rise again
(Continued from previous page) and that the Americans were inciting
Did he believe that?
"Oh,no!
and tne package of Chesterfields was them.
waved at him.
"and what if it i s ? " ; That's the official explanation. We
he samd,quietly,politely. He there never believe that...When we first
came to Germany a year ago, they told
upon took out a battered tin box
with, the crudest tobacco and proceed -us tha Germans were our friends. low
,vhen we a r r 
ed slowly to roll one of his own in •they were our enemies.
torn-out strips of PRAVDA paper. He i v e d we were told to forget all about
pinched off the edge and lit it him the last war and not to think of
Now we were suppo^d
self.
It was a gesture of unforget family revenge.
table dignity.
:to hate again...T h a t 's how confusing
Why he had run away? We talked :and contradictory everything they dc
is...And how many of us they have
for an hour about this.
He was a
imple fellow and there was no simp- ’sentenced for such small things!"
What about the other fellows he
e answer.
He was no Kravchenko or
Major Klimov, who could write eloquknew in the Army? "A few of them,
ent books about "choosing freedom". ;may 25 out of 100, believe. But most
:of the others feel the way I do.They
In his brief, artless explanation,
:know how bad things are- morale,con
>here was a note of bitterness, a
ditions, pay, orders.
And they would
ote of fear and a bit of longing
do what I did- if they had the chance,
for some kind of better life. "The
:and if they were not afraid that they
letters from my mother last year
were very sad. She was sick and she would be turned back by the West to
;be shot.
Still, ,we all heard of 3
told me that most of the folks at
home were starving. She asked again of our men who really did get away,
and again for me to come home»,.. I a colonel, a lieutenant and a serput in papers for furlough.
It was {gea n t ..."
It was 2 a.m.when the red-capped
refused.
Then the letters from my
mother stopped. I tried several more \iBritish MBs arrived at our policeWe tried again to re-*assure
imes.
Always refused, and they
I:station.
.ever even gave me an explanation
■Leonid that he would not be turned
w h y !"
'back, t h a t ■the Americans would soon
What about June 17? (Date of ihe ?
;be along to meet him at the British
Berlin riots -Ed.) "I was on duty
jHeadquarters.
"If they are going, to return me
^fcuarding a Soviet headquarters. Eve ;
to be shot .by THEM", he uaid, as we
^ry b o d y was very excited, and I was
given instructions and shooting ord-: walked down the steps to the street,
:"then please tell them to take care
ers.
I was to let no one through.
Iof it right here by themselves..."
But later in the day I let some
Russian officers through. Was I sup-::The British boys went ahead,leading
posed to shoot them?
We always get :
'the way, happjly unaware of any
these impossible and contradictory
■problem.
orders.
And then,when they are not :
We put our arms around Leonid's
carried out, they threaten us with j shoulder, awkwardly.
The British
helped him into the back of the
firing squads and 25 years of hard
labour.
Just this afternoon,when I ;truck. We shouted our "do svidanya"s
did not chase a group of tourists
as the motor started up.
away from our Memorial, they promised;
"Tell him not to worry, not to
me I would get sentenced too.
I was) worry", I cried, "He will be alright".
afraid and I ran away..."
"I believe you", he cried back,
Did he have any idea of what was j "I believe you".......
going on that day of the East German
p a s s i a ::

S

soldier

escapes
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Communist Czech. Critic Lecturing on "Decadent Art*'
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It is a curious fact that Communism, which claims to be the only
"progressive" way of life, is artistically so die-hard reactionary as
to make our most saccharine slick magazines seem "avant garde" by com
parison,
In.countries behind the Iron Curtain the contrived, happy-er
.ding short story not only sells better- it is virtually mandatory.
Art must be realistic, pseudo-heroic, in the tradition of the politi
cal poster and the City Hall mural.
Artists and writers are expected
to confine themselves to forms simple and familiar enough for mass
consumption and to content, which in many respects parodies the worst
features of old-fashioned polyanna Victorianisiru
Every cloud must
have a red lining.
The population must be convinced that every day,
in every way, they are growing into better and better Communists.”
that life is a bowl of Soviet-grown cherries in the best of all poss
ible P e o p l e ’s Democracies.
g
This stultifying view point is in the service of "capitalist warexpertly illustrated in the critic mongers".
*
In their "alleged" "break with
presented below: expressed between
the vituperative lines levelled at bourgeois influences, writes Bouček,
American art and literature.
The the formalists have turned to new
article was published in a Czecho forms, such as the drawing of "a
slovak art magazine. In the tirade cross-eyed female with one head and
fourty legs".
In the final analysis,
the principal uniquely Communist
artistic concept which emerges is
he says, while such artists claim to
orthodoxy, conservatism, academism- fight against them, they are working
In order to
glorification of the slick and the for the bourgeoisie.
prove their "independence" and "revo
dead.
Contemporary Western artisms - lutionary spirit", these formalists,|
Dali, Duchamp, Max Ernst, Ives Tan one after another, "migrated across
guy and othcrs-whose abstract sur the ocean, dollar-hunting, to the
realistic work continues to provoke country which seemed to hold the fut
controversy in art circles both
ure for their moods and creations.
^
here and abroad, have been summari They have taken refuge in the USA,
^
that decaying metropolis of world ca
ly dismissed by Communist critics
as "formalists" who "pretend to be pitalism. "
realists and revolutionaries".Writ
Bouček continues in this vein:
ing in the issue of VÝTVARNÉ UMĚNÍ "The United States feels extremely
Czechoslovak art journal, critic
honoured to have these n e w c o m e r s :cub
Jaroslav Boudek attempted to dis
ists and surrealists of long standing
prove the "childish conception"
such as Marcel Duchamp, Yves Tanguy,
that these "so-called" avant garde Max Ernst, Salvador Dali, Giacometti
artists are progressive realists
Masson, Peret and Breton.
Their
simply because they have broken
names appear in the press:,- they re
with academic,bourgeois tastes.
ceive orders for expensive advertise
"True" realism in art,Boudek clams, ments from large industrial enter
is devoted to the people and to tre prises, millionaires purchase their
cause of peace, while these formal works, universities invite them for
ists, under the label.of futurism,
lectures, art dealers and galleries
cubism and modernism, are actually
(Continued on page 23)
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compete to exhibit them.
Mo n o 
graphs on "contemporary American art
place these dubious "artists" in top
ranking spots.
The American imperi
alists, in their attempts to form an
opposition against the powerful
front of progressive cultural work
ers all over the world, rely mainly
upon these bankrupt individuals.
Their ideologists- particularly the
Trockyites and their journal P A R T I 
SAN REVIEW- attempt to prove that
hey represent the climax of artistc creation in the 20th and previous
centuries..."
Critic Bouček then dealt with
particular artists in the group. Of
■Salvador Dali he w r o t e ; "Nowadays he
* s painting advertisements for ladies
underwear and is permanently employ
ed by a large New York clothing
firm.
His friends used a pun' to
change his name to "Avida Dali" which
is- Spanish for "dollar-crazy". It
is certainly a "revolutionary achie
vement of this ’artist' to portray
(on order) Franco's Ambassador to
Washington with the Escorial in the
background- an eulogy to one of the
murderers of the people of his
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native country.
"Formalist Hans Arp", Bouček contin
ues, "has produced "works of art"
in the form, of ordinary rocks such
as can be found anywhere.
One of
these rocks, called "Moon Fruit",
one and a half meters in size, has
been glorified by many theoreticians
in the bourgeois press.
Alberto
Giacometti also creates "works" "• .
which resemble nothing at all.
There has been quite an uproar in
American sculptural circles over
one slightly curved rock of his,
named "Disagreeable Object".
"Kingman's painting 'Dark Hour'
is a classic example of the formal
ist's demented subservience to the
political aims of American imperial
ism.
It is a picture of a hand
cuffed man surrounded by dancing
phantoms.... Be careful, however,
for the man has two left hands. The
'artist' has explained that the pic
ture symbolizes 'the fall of mankind
by a development to the left".
According to Bouček, contempora
ry "formalistic" art is nothing more
than an expression of decadence.
This art, Bouček claims, "debases
human dignity, beauty and moral
values".

L O V E

Edmund Spenser
Most glorious Lord of Life!
that on this day
Didst make thy triumph over death and sin,
And, having harrowed hell, didst bring away
Captivity thence captive, us to win.0
This joyous day, dear lord, with joy begin.
Aid grant that we, for whom thou diddest die,
Being, with thy dear blood, clean washed from sin,
May live for
ever in felicity.
And that thy love we weighing worthily,
May likewise love thee for the same again.
And for thy sake, that all like dear didst bpy,
With love may one another entertain.
So let us love, dear Love, like as we oughts
love is the lesson which the lord us taught.
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By David Dubinsky, American Federation of labor

Oar country is Toadly in need of an informed, responsible and eff
ective policy to meet the Communist threat to oar free society - a
policy that will give as genuine security without imperilling the i n 
dividual liberties that are the heart of the difference between our
democracy and the slave system of the Soviet Union.
There is every
reason why we are in a position to have such a policy to-day. We have
seen the totalitarian
dictatorship at work in Russia for three and a
half decades.
We have seen Communism snuff out every vestige of free
dom in China, Poland, Czechoslovakia and the Baltic and Balkan nations,
We have watched the dreams of world peace that grew out of our antiNazi wartime alliance evaporate under the force of Soviet Duplicity
and Aggression.

Here ( m the USu) we have fumb .Communists found new opportunities
led through a variety of approaches :for infiltration and influence, for
to the problem of Communist infiltr*- ■penetration and power.
A
ation.
Back in 1919 the Communist
Throughout this period our Govt,
movement was established in the Un i  tended to underestimate the dangers
ted States as a feeble echo of the
of Communism.
It was not until the
Bolshevik counter-revolution. It had Communists started mowing down the
no roots in organised labor or in
resonant promises of international
any other main section of American
co-operation. .. .that we came.-alive,
life.
Yet our Government was reduc ;as a people, to the gravity of the
ed to panic by this tiny out-cropp Communist threat.
But the suddenness
ing of radical sentiment.
Those
of our shift in attitude left milli
were the days of the inhuman Palmer
ons of Americans with a sense of pa
raids when hundreds of f o r e i g n - b o m nicky disquiet.
M
workers were seized without warrantThe problem of fighting Common- ™
the days of the "deportation deliri ism became a football in our nation
um".
But our country quickly return al political life.
Men who had drif
ed to sanity and set aside the anti t e d into the Party out of misguided
democratic, arbitrary practices that ‘idealism and had later been converte^
had besmirched our traditions and
jinto vigorous anti-Communism by t h e ™
degraded us in the eyes of the world record of Soviet treachery, were
The Communist Party came out of hid pilloried as violently qs those who
ing.
It pretended to be loyal and
still served their Soviet masters.
The
spirit of the Roman Collosseum,
respectable.... The depression of
the Thirties gave the Communists
amplified by such twentieth century
their first big chance.
Under the
refinements as television, newsreels
twin spurs of mass unemployment and and Kleig lights, routed the spirit
American recognition of the Soviet
of sober judicial enquiry.
Government, they won recruits- esp
This is the technique that has
ecially among jobless intellectuals
become
to be known as McCarthyism...
who were without hope.
The
McCarthy
method fails completely
With the rise of the New Deal
to
do
what
it
claims to do for seve
as a powerful social reform movement
ral reasons.
First, it fails comand the birth of the C.I.O., the
(To page 25)

HLAS.. DOMOVA

. ~-~s:z,z: ;z izz zcgafthy

method

25

rate the urgency or importance of
curbing Communist treachery in this
[ Z z ut inue d from page 24)
country* but the endeavour is no
substitute for the vastly more chal
plevely v; serve as a means of con
versing Communists to the democratic lenging task of stopping Communist
vs.v cf life, since its primary weap aggression, both military and ideo
on is threat and terror.
Second, it logical, everywhere else on the glo
fails completely to cut down the in bal battlefield the Kremlin seeks
fluence of the Communists in the com rule.
That means something more
rurity and organisations, since- in than arms and financial aid:
it
stead of clearly identifying and iso means respect for our allies-' diffe
ring opinions and differing ways of
lating the Communists- it confuses
the issue by tagging non-Communists
doing things, and above all, the re 
as Communists.
Third, it interferes establishment of the United States
with the careful work of our security in world opinion as a citadel of op
^ ^ e n t s by trying to do on Page I of portunity, of free expression and
®fcr newspapers what should be done
.of individual worth.
quietly, secretly and professionally
(Our) programme would take the
by our agencies of counter-espionaga ;Communist issue out of politics and
At the same tine, it tends to inval- lout of the hands of the politicians.
^ l a t e the work of responsible Con
IIt would operate through two princi
g r e s s i o n a l committees and,indeed, to p a l agencies, designed to supplement
discredit the investigatory powers
;the regular functioning of such in
of Congress itself.
Fourth, it ind- valuable established organisations
duces an ultimate cynism and apathy Ias the Federal Bureau of Investi
in the struggle against Communism by gations.
cheapening an honest crusade to the
THE PRESIDBUTIAB C O M I S S I O N
level of a vaudeville show or poli
tician's catch-all.
Fifth,it fails
The basic function of this group
to weaken Communism in the most vital .would be to keep the American people
area- the international area-because :continually aware of the nature of
the methodology of McCarthy makes us the Communist problem and to map an
ht to be ill-informed, undemocratic integrated policy for coping with
imitators of the totalitarian method all its ramifications. Its mission
rather than fuii-hearted champions
would be to supply facts instead of
of true democracy......
fantasy, to apply the perspective of
One final consideration is imper history instead of the whiplash of
hysteria, to unite Americans against
ative if our efforts tc stamp out
Communism
instead of dividing Ameri
Communist influence are to have any
point or potency»
.Ve must never for- cans over Communism.
The commission would be charged
get that we are dealing with a mo v e 
ment that feeds on the Soviet Union, with investigating Commuhist impenetration in various sectors of Ameri
that exists solely to promote the
can society, with an eye to assist
interests of the Soviet Union, and
ing the decent forces in cleaning
that has significance only because
their own ranks.
Its Investigations
its members represent the plain
clothes advance force of the Soviet would be conducted in complete pri
military machine.
There are no Am e  vacy, but it would have both the
authority and the duty to make public
rican Communists.
There are only
its
findings whenever it felt dis
Communists in America.
It is folly
closure
to be in the public inter
to feel that we can strike at the
est.
The
responsibilities of the
Soviet heart by cutting off its Ame
proposed
commission
(To pg.26)
rican hand*
I do not mean to under
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(front organisations or individuals
with a consistent record .of identň'fication with Communist causes*.'' "Tine
FBI very properly prohibits private
’ INSTEAD OB THE MCCARTHY METHOD
(access to its files.
The Attorney(Concluded from page 25) General and the Subversive Activities
Control Board get up lists of Commun
would go far "beyond those now ful
filled by the Subversive Activities ist-dominated organisations,but the
Control Board who is primarily con process of classification is so timecerned with identifying organisations consuming that many of them have al
ready done their damage or disappear
that serve the Kremlin conspiracy
e
d before the list is published.
and does not communicate directly
It might be noted that there were
with the American people.
The new
many
Americans who were slow to recog
group would make periodic reports to
nise
the hypocricy of Soviet preten
all Americans on our progress and
sions to any genuine interest in i n ^ ^
our setbacks in the fight against
Communism and on the areas in which ;ternational peace and co-operation.^^
In 1946, for example, the Republican
improvement was most needed.
^candidate from Wisconsin, the same
A Presidential Agency to deal
with Communism would not exclude the (Joseph R. McCarthy, proclaimed that
establishment of investigating com "Stalin's for world disarmament is A
mittees by Congress.
The House and great thing and he must be given crl^
dit for being sincere".
In the ab
Senate have every right to conduct
investigations of Communism or any sence of a trustworthy source of in
thing else they feel may assist lbem formation, we have a rash of profess
to legislate more wisely.
But Con ional "counsellors" on Communism. The
gressional investigating committees primary interest of some of those is
in making every dollar they can out
ought, like courts and regulatory
of the bona fide concern of business
bodies, to operate under a set of
rules that would enable them to ga  men, unionists and other community
ther facts without snuffing out the leaders anxious to avoid the danger
^
elementary rights of those under in of Communist entanglement.
vestigation.
A companion step in
What the present situation re- ^
the direction of fs-irness would be
quires is a responsible, fact-gatherthe establishment of procedures to
protect individuals against slander ;ing committee v/ith offices to which
decent democratic organisations and
in Congressional debate.
(individuals
could come for b a l a n c e d ®
The FBI under the direction of
(information.
The sponsorship and
J.E.Hoover has demonstrated that it
initial
financial
support for such a
is possible to do a first-class job
;
committee
should
come
from private
of ferretingout the enemies of our
sources.
This
committee
would seek
country without trampling on the im
(no
headlines,
would
hunt
down nobody,
munities of the innocent.
We must
would
propose
no
policies.
It would
apply the sane rigorous yardstick oi
act
as
a
clearing
house
for
all
re
respect for personal liberties to
levant
data
about
Communist
activi
everything we do in the name of
ties.
It would be
. essentially a
fighting Communism.
private agency operated in the public
The Private Information Centre
interest on a non-profit basis.
The difficulty that many groups
(Condensed from
encounter in trying to keep their
Congress for Cultural
own ranks clean is that there is no
Freedom,
October 1953)
reliable source of information to
?/hich they can turn for light on

HLAS DOMOVÁ
S P O R T

L O M A

.Cd našeho zvláštního zpravodaje J1/

I

27 V

C I'Z I I I

— -PRVNÍ ZÁPASY ČS.HOCKEYOVĚHO MISTrovství;
Spartak Praha - Zbrojovka
— ČSR - DYNAMO MOSKVA 1;1/1:0/.ČSR
Brno
3
:0'/branky:Vlád.Zábrodský
2 a
nastoupila v teto sestavě; Stacho-ŠafUjčik
1/,
Slovan
Bratislava
Baník
ranek,NOvák-lrnka,Hledík,Procházka Pazdera,Pažický/Cimra/',legelhof,Crha, Chomutov 2:4, Spartak Smíchov - Dyna
mo Pardubice 1:1, Dynamo Karlovy Va
Dobay. Jedinou branku ČSR vstřelil v
ry - Rudá hvězda Brno 1:6.
26 ominutě Pazický. DYNAMO vyrovnalo
až 5 min.před koncem zápasu IIjiném.
— MEZISTÁTNÍ' ZÁPASY V LEDNÍM HOCKEYI;
Nejlepší řadou čs.mužstva byla záloha, Norsko - Švédsko 1;3 a 3:3, Itálie nej slabší útok.V obraně byl nej lepší
Německo 6:5 a 4:3 /druhý zápas'nebyl
Šafránek.Čs.mužstvo melo daleko více
dokončen pro tvrdou hru Italů/', Itá
ze hry,ale útočníci nedovedli využít
lie - Rakousko 3:1.
četných příležitostí.
— JAROSLAV DROBNÍ NEBYL NA ZÁJEZDU V
— SPARTAK PRAHA - VÍDEŇ 3 :1/2*0/. Přá Jižní Americe příliš úspěšný. V San
telské footballové utkání,hrané na
tiagu prohřál ve finálě s Argentincem
Strahově.Spartak;Houška-Senecký,Zužá- Moreou 6;3j3:6,4:6,3:6, v Rio dé Ja
nek-Procházka, Koubek ,Menclík-Pešek,
neiro s Američanem Larsenem 6:3,3:6,
Crha,Svoboda,libeňský,Préis. Vídeň;
4:6, 0:6 a v Sao Paolu v semifinále
P elikán/Wacker/-K elchi or/Aus tr i e/ ,Rb c - znovu s Larsenem ve čtyřech setech.
kel/Wiena/-Kaubek/Wacker/,Giessler/Rapid/,Komínek/Austrie/-Kbrner I ./Rapid/ — MISTROVSTVÍ VICTORIE: ve finále '
Komínek/Austrie/,Walzhofer/Wiena/,Bo- porazil Hoad Rosewalla 9:7,8:6,3:6,
kon/Wacker/ , K o m e r II./Rapid/. Branky; 6:3.Mistrovství skončilo naprostým
v 6.a 22.min.libeňský, v 52.min.Pešek, neúspěchem Američanů.Oba mladí Ame
ričané Perry a Richardson vypadli
v 56.min.Kbrner/pokut.kop/.
hned v prvním kole s úplně neznámými
.— KVALIFIKAČNÍ ZÁPASY 0 P0S1UP NA Mis hráči,Seixas ve druhém s Worthingtonem,
trovství světa; Egypt-Italie l;2,NěTrabert a Talbert ve čtvrtfinále s
mecko-Norsko 5:1,Francie-Sevěrní Irsko Hartwigem a Hoadem.
<_
1;0/Francie postupuje/,Portugalsko — AUSTRALAN LANDY BĚŽEL MÍLI ZA Z;02
Rakousko 0;0/Rakousko postupuje/.—
min.
Starý světový rekord stale ješ
JŽÁIELSKÁ ZÁPASY; Švýcarsko-Belgie 2;2
tě drží G.Hogg 4:01,4 /Hogg běžel mí
Tortugalsko-Jižní Afrika 3:1,Rakousko
li jenom jednou,což mustačilo k'pře
- FC N u m b e r g 3:3»
konání Andersonova rekordu 4:01,6/.
— ČSR-MOSKVA V LEDNÍM HOCKEYl/poslední
— ČESKOSLOVENSKÝ EXULANT-TABLE TENzápas/ 4;6/2;2,1;2,1:2/.ČSR;Jeňdek nista
Marinko prohrál ve finale me
Vac 1 av Bubník,Guth,Nov ý ,0srnera,Bacízinárodního
turnaje v Innsbrucku s
lek -'Vlád.Bubník,Danda,Charouzd -Panněmeckým mistrem Freuendorfem 2:3.
tůček,Bartoň,Re jman-Vidlák,Staněk,
Seiml. Branky za ČSR;VI.Bubník 2,Pan— JEŠTĚ K F00 TBALLOVĚMU ZÁPASU ANGtůček a Charouzd.Zápas byl celkem vy lie - Madarsko 3:6/2:4/. Sestava Ang
rovnaný. Čechoslováci byli technicky i lie :Merřick-Ramsey,Eckersley-Wright,
takticky vyspělejší,ale Rusové je pře J ohnson,Dickinson-Matthews,Tayllor,
vyšovali fysicky a rychlostí.Další me Mortensen,Sewell a Robb. Madarsko;
zistátní zápasy;v prosinci s V.Němec Grosciez-Lantos jBuzanski-Zakarias,Lokem a v lednu ve Švýcarsku/2 zápasy/.
rant,Bozsik-Czibor,Puskas/Pokr.ser.20

HLAS DOMOVA

- 26 -

S P O R T

Vazby knih a ostatní
KNIHAŘSKÉ PRÁCE
obstará
JOSEF

Š A F R H A N S
odborný knihař
169 Flemington Rd.,
NORTH MELBOURNE. VIO.
/el.6.59,zastávka 18 nebo 19/
Osobní návštěvy prosím po ó.h.več.
NEJLEFŠÍ JAKOST
ZARUČENĚ 75% OBSAH ALKOHOLU
W O D K A

M O N T R O S A

Nové snížené ceny:28/6 za 1 litr.
15/— za i

litru

/Na venkově ceny mírně zvýšeny/

21.12.1953
/Pokrač.se str.27/

Hideghuti,Kocsis a Búďaj. Branky: 1.
minuta Hideghuti O :1,17. min.Sewell
1 i1,2 8.m i n .Hideghuti 1:2,31« minuta
Puskas 1:3,35.min.Bozsik 1;4 a 40.min.
Mortensen 2:4. Il.pd očassll.min.Lorant 2:5,15.min.Hideghuti 2:6 a 40.
min.Ramsey z penalty 3:6.
— ČS.MUŽSTVO BUDE KRÁT NA MISTROVSTVÍ'
světa v kopané ve skupině s Rakouskem,
Uruguayí/mistr světa/ a Skotskem./Z
vylosování je jasné,že naděje ČSR
jsou minimální/.
ám

— LETOŠNÍ ROČNÍK. AUTOMOBILOVÉHO ZÁVOdu Carrera Panamericana v Mexiku vy
hrál Argentinec Fangio na voze Lancia.
V kategorii sportovních vozů starto- gg.
val čs.exulant Juhan,žijící nyní v w
Quatemale. Juhan vzdal v poslední eta
pě pro poruchu stroje.

Australský výrobek
S W I

F T & H O R N D A L E

P TY.ITL

SYDNEY
MELBOURNE
BRISBANE
________________ A D E L A I D E _____________
:Evropský odborník kožních nemocí
H. R 0 Z A N E R
27 Ruskin S t .,ELW00D, Vic.
Návštěvy dle telef.ujednání,XA 1017
Provádíme veškeré práce optická
p ř e s n ě
a r y c h l e
Levné ceny
Velký výběr
K. C H R P A ,

odborný optik

r r r , 7 Ty' T r7 ' r r r " ' T T ,V T y ," r r " — ^ T^ ~ ^ T ^ T ^ T r T07>'-H TT‘;

257 Elizabeth S t . ,MELBOURNE-CITY
/v domě R.Kyatt,Chemist,bl.Lonsdale
Telefon KU 2601
/dříve Praha I I .,Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
nebo dle ujednání
Přijímáme také objednávky poštou

ČESKÉ KNIHY
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G. - English & Foreign Bookshop
28 Martin Place,Sydney,NSW.
nebo
A.M.P.-, Lane off Edward Street,
Brisbane, QLD„
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
VYVOLÁVÁME ,KOPÍRUJEME,ZVĚTŠUJEME
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky/česky neb slov/též poštou
P H O T O R A Y
mmmmmmmmmmmmmmm
257 Elizabeth St.,MELBOURNE-CITY
/v domě R.Kyatt,Chemist. poblíž
Lonsdale St./
_________ Telefon MU 4488___________

dl.

hias dom o v a

ŠSTullí ČS .DE-ICKRATIČKÝCH ORGANISACÍ
v Austrálii a na Novém Zélandě zaslalo
K3E k vysílání do ČSR vánoční posel
s t v í ^ něhož uvádíme závěr;
'vaše láska,naše srdce se k vám pře
náší přes daleké oceány a zvroucňuje
stonésob dnes,kdy vám posíláme své
vánoční pozdravy o Přání všeho dobrá
a božího požehnání Tobě drahý otče,
m a t k o ,ženo,děti,bratře,sestro.Přání
míru a pokoje všem vám lidem dobré
vůle tam doma. Až o Štědrém večeru'za
žehnete na vánočním stromku svíčky,
nechí jejich plamen je symbolem vaší
Laší víry ve Vykupitele,jenž přichána svět,aby potlačil tmu tyranství
a nastolil vládu spravedlnosti,snášen
livosti,míru a pokoje.V této víře vzpo
minejte o vánocích na nás,jako my bu■P':9 vzpomínat na vás - ve víře v naše
štastné shledání
Jos.Vaněk,kult.r.

Dle nejnovějšího amerického stylu
zhotoví Vám oděv
J.& B. N E C H V Á T A L
pánský a dámský krejčovský závod
^6 - 468 Bridge R d . ,RICHMOND, VIC.
Telefon: JB 3841
Na skladě též košile známé značky
HOSMA,
dále scampola,vázanky,ponožky
a jiné pánské potřeby.
AMERICKÉ MGNIGCMERÁKY S VLOŽKOU
Použijte naší Lay-By služby
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ÚSTŘEDÍ Č S .DEMOKR.ORGANISACí
V AUSTRÁLII A SA S. ZÉLANDĚ
přeje všem krajanům
jménem svých členských organisací
POKOJNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKU
JAKOŽ I ÚSPĚCHY A OSOBNÍ SPOKOJE
NOST V ROCE 1954
PÉČÍ CML V BRISBANE^BYLA 6.12.USP0ŘÁdána mikulášská nadílka za účasti 33
dětí.Byla zahájena společnou modlit
bou,vedenou duchovním rádcem CML Lp.
Hrdinou.Po jeho projevu o životě sv.
Mikuláše bylo každé dítě poděleno
dárky,které připravila Clil i rodiče
sami.-Věříme,že tato nadílka je za
čátkem činnosti CML pro naše nejmenší
v Brisbane.
CML Brisbane
Refrigeration Hospital
PET-PROST-REPRIGERATION
Chcete si ušetřit starost ?
Vezměte si svého odborného mechanika!
Opravuji všechny druhy domácích lednic/všechny typy Sealed Units/ i prů
myslových pro obchody mlékem,řezníky,
koloniály atd.
Rovněž pračky,topná tělesa,větráky aj
Bohatý sklad součástek pro všechny
typy lednic.Nové i zánovní lednice s
dlouhodobou zárukou.Průmyslové ledni
ce stavíme na objednávku.
24hod.služba/včetně vánočních svátků/
Veškeré opravy s Ť roční zárukou a
za mírné ceny.
Volejte; M X ^2712 nebo MX 5512
Mluvíme česky.

Č s .knihkupectví v Melbourne, THE I N L I ' B R U M
BOOKSELLERS
10 The Avenue, E.MALVERN,VIC.
dovoluje si Vám nabídnouti;J.Hašek-Vešelé povídky 17/-, Česká'kuchařka 49/-,
Čapek-Chod-Turbiňa brož.24/-,váz.33/-,Mrštík-Santa Lucia 22/-,Turgeněv-Otcové a děti 45/-,čapek-Anglické listy 15/-,Letters from England 15/-, Bass
-Cirkus Humběrto 39/-,Jirásek-Staré pověsti české 35/-,Neruda-Malostranské
povídky 18/-,B.Lockhart-Jan Masaryk 13/-,Ústup z Prahy 12/-,Fischl-Hovory
s J.Masarykem 10/-,Peroutka-Projevy k domovu 17/-,Bezruč-Slezské písně 12/9
Mátějček-Dějiný umění 129/-,Dyk-Lyrické zrání'7/-,Buřiči a smíření 7/-,Špa
líček nár.písní 5/-,Sládek-Z cizích luhů 10/-,Tyl-Lesní panna 5/- a mnoho
jiných.-Objednávky pouze poštou.Všechny ceny včetně poštovného a obalu.
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... .... ..... ...... .... ...HIAS.DOMOVA.
Nezlepší značky švýcarských
hodinek a všechny druhy klenotů
s českou službou nabízí
S ¥ I S S E X

VÁNOČNÍ BESÍDKU S NADÍLKOU POŘÁDÁ CY-,
rilometoděj ská liga v Melbourne za
spolupráce s Čs.národním sdružením ve
Victorii a T.J.Sokol v Melbourne v
pátek 23.12.33/Hod Boží/ve farním sá
le při kostele sv.Ignáce,Church St.,
Richmond. Většinu programu obstará
dětský pěvecký sbor.Srdečně zveme
všechny čs.děti a rodiče,jakož i
všechny ostatní krajany.Nadílka a ob
čerstvení připraveny péčí uvedených
organisací.Další dárky dětem i dospě
lým vítány/devzdejte u vchodu pořada
telům s udáním jména příjemce/.-V při
lehlé místnosti bude současně v ý s t a ^
ka české gotiky. /Tímto se o p r a v u j ^ ^
nepřesná zpráva min.č.HD/.
CML

CO. ,

182 Collins Street /3.patro/
M E L B 0 U R N E, V I C .
Speciality:
3D slevy
pánské prsteny s monogramy,
brilianty a jiné drahokamy,
snubní prsteny různých vzorů,
křížky ha krk, stř.příbory,
moderní evropská bijouterie.
Vše lze koupit na splátky
Vyřizujeme písemné objednávky z
celé Austrálie a dle možnosti Vás
navštívíme v NSW, Victorii, Jižní
Austrálii nebo Tasmánii

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 0 VÁNOCÍCH V MELbourne:štědrý den ve 24 hod/půlnoča^
mše sv./,Boží Hod 25*12. ve 3/4 10
,
Nový rok 1.1. ve 3/4 10 dop. 0 nedě
lích jako obvykle.- Vždy v kapli při
katedrále sv.Patricks.
P.Zdražil,S.J.

Otevřeno denně do 6 hod.večer a
v sobotu dopoledne
PŘIJĎTE SE BYÍ I JEN PODÍVAT

NEJVĚTŠÍ AUSTRALSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ

WILLMCRE
3 5 7 - 9
M

L i t t l e

E ,L

B

0

RAN DELL

O
U

C o l l i n s
R

Telefon; MU 9395 /3 linky/
Založeno'před 30 lety

N

S t r e e t

E , C. 1, V I C .
—

K U 9715 /5 linek/

24 filiálek v Austrálii

DOKY A POZEMKY VE VŠECH PŘEDMĚSTÍCH
V roce 1952 jsme prodali:

1255 domů za £ 3*574.034

6850 pozemků. £ 1,299.637
V š e c h n y
n á s

čs.

p o t ř e b n é
z á s t u p c e

i n f o r m a c e
p.E. H á j e k ,

dá

o c h o t n ě

t e l e f o n B J 2 7 5 7

c ± .—C .
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VESELÉ

VÁNOCE

a spokojenost v ro ce 1954
přejí všem svým zákazníkčtm
H . B E E ^ / k ^ a / c í r L i v e r p o o l Street,
HOBARx^TA^

JoL.POLÁK,pekařský závod,705 Glenhuntly R d . ,CAULFIELD,VIC.

Josef OTKAR,"ANCHOR,výroba nábytku,Cnr. M.POTŮČEK,kontinentální cukrárna, 341
Clapham Rd.&.Mary St.,REGENTS PARK,NSW St.Georges R d . ,NTH.FITZROY,VIC.
S.& A.Slavík,obchod koloniální a delik
205 Hay Sto,HAYMARXET-Sydney,N S W ..

.BOHUMIL SCHMIDT,hodinář, 7 Hardware
St . ,MELBOURNE-CITY,VIC.

^.F.G.-ENGLISH & FOREIGN BOOKSHOP, 28
Martin Place, SYDNEY,NSW,
.

VIKTOR SOCHA,kavárna GRANADA,183 Exhi
bition S t . ,MELBOURNE^CITY,VIC.

J.DOSTÁL, ARCADE NEWSAGENCY,Adelaide
ircade, Rundle St., ADELAIDE,S .A .

JIŘÍ ŠVEC,český švec,384 A Smith S t . ,
COLLINGWOOD,V I C .

I

H E 'INDIBRUM BOOKSELLERS,5s.knihkupec
tví, 10 The Avenue,EAST MALVERN, VIC..

ÚČETNICTVÍ - DANĚ

S.ČERMÁK,ledničky,radia,elěktr.zboží,
85 Seymour R d .,EL&TERNWICK,V I C .

V.A.
G R O S S M A N
úředně registrovaný daňový poradce

KANŽ.ČERNÝCH,5s.restaurace,258 Church
S t . ,RICHMOND,VIC.

36 Woodville Ave.,
GLENHUNTLY /Melbourne/,V i c .
Volejte LW 3889
večer i v sobotu nebo v neděli

H.GORDIAN,2 Panorama A v e .,HIGHETT,VIC.
Rozmnožování,překlady a j.
É L CHRPA, odborný optiky 257 Elizabeth
S t .,MELBOURNE-CITY,V I C .
Boh.KALINA,restaurace BOHEMIA, 282
Russell St.,MELBOURNE-ClTY,VIC.
ONTINSNTAL SMALLGOODS, 1316
Malvern Road,MALVERN,VIC.
lyo :
«o

K.MARŠÍČEK,kavárny PETER PAN,234 Col
lins S t ,,MELBOURNE-CITY a 'THE LANSDOWNE CAFĚ,26 Collins S t .,MELBOURNE-C.
MUSÍLEK & TRENDA,restaurace MORAVIA,
695 Elizabeth S t . ,MELBOURNE-CITY,V I C .
J.& B.NECHVÁTAL,pánský a dámský krejčí
466-468 Bridge R d . ,RICHMOND,VIC.
OPTO,THE CONTINENTAL OPTICAL SERVICE,
430 Bourke S t .,MELBOURNE-CITY,V I C .

Přejeme všem svým zákazníkům
a příznivcům
Č Í A S T N Ě
V Á N O C E
A MNOHO ZDARU V ROCE 1954
V .J okl A J.Let
RES TAURACE2 JOLIET*
150 Swanston S t Melbourne - City,Vic
Telefon C 3863
OPRAVU VŠECH DRUHU HODIN
spolehlivě provede
bývalý .pražský hodinář
s dvouletou praxí ve Švýcarech
BOHUMIL S C H M I D T
7 Hardware S t .,Melbourne-City
/ulička z Bourke St.,mezi Elizabeth
St.& Queen St./
Telefon MU1046

PHOTORAY,vyvolávání,kopírování,zVětš,, Čs.restaurace/Černý/,258 Church Str.,
257 Elizabeth S t . ,MELBOURNE-CITY,VIC. Richmond;zavřeno 25»12.-11.1.54/opravy
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Acland & Barkly 3ts./
Telefon; LA 9344

SPOJENÍ: -elektrikou č.15, 67, 69 a 79
-žel.elektrikou od stanice St.Kilda
-autobusem Clifton Hill - Port Ormond
D ě k u j e m e
za
a

p ř e j e m e
a

m i l ý m

z á k a z n í k ů m

d o s a v a d n í
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KOPECKÝ &. KAŠ PÁNEK, majitelé,
■yJ71Q
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SVAZ POLIT'.VĚZŇD /Pokrač.se str.10/

*Zi
7 iri
m CXTXY
-ILVllUirX

C ,O.L.’
A u s t r á l i i
S L A V Í K

obchod s potravinami a lahůdkami
203-205 Hay St.
HAYMARKE T-SYDNEY,N S W .
_________ Telefon; MA 2430______ _
Rychlé občerstvení v
KAVÁRNŽ ~ G R A N A D A
163 Exhibition 3t., Kelbourne-City
Telefon: PB 334S
Otevřeno nepřetržitě od 11 do 24 h.
Převzal Viktor Socha
K N I H Y - Č A S O P I S Y
ve všech řečech
CONTINENTAL BOOKSHOP
300 Little Collins St.
7th Floor
Cent. 4225
M E L B O U R N E

Odškodnění činí 150 DM za každý mě
síc věznění pr* osoby přes 60 roků a
75'/«>t. j .112.50 DM pro mladší.-Odškod^
není se přiznává jen na žádost,kterou
je nutno podati do 1.10.1954,bydlí-li
žadatel na území Německa,jinak do 1.10.
1955-Doporučujeme ale podat žádost co
nejdříve.— -K tomuto zákonu bylo vydári^P
prováděcí nařízení a úřední formuláře,
které jsou již na cestě lodí z Němec
ka. Jakmile dojdou,rozešle je br.Umlauf okamžitě těm,kteří již podali
předběžné žádosti a nebo je zašlou
ještě dodatečně.— Veškeré dotazy,při
hlášky atd.řiáte na novou adresu: V.
Umlauf,68 Palace S t „,Petersham-Sydney,
NSW./Přiložte známku na odpovŠá./'-Na
téže adrese možno si vyžádat podrob
nosti o zmíněném odškodňovacím zákoně
federální německé vlády s výpočty vý
še odškodnění.Byly dány do tisku a za
sílají se za náhradu skutečných výloh
I v částce sh 10/-.
SPVČS/VU

HLAS DOMOVA
DOPISY ČTENÁŘI? —

LETTERS TO THE EDITOR

— Závidíme vám tam v Austrálii možnost spolkového
života.Tady u nás je to prostě jiný kontinent,jiné
poměry,zvyky a způsob života,které ani zdaleka ne
dávají jen trochu možnosti vytvořit zde nějakou
naši organisaci.Tak tady žijeme roztroušeni a vi
díme se,když se potkáme.Běda však,potřebuje-li ně
kdo pomoci!Tu ho nikdo nezná a jeho známí mnohdy
ani nevědí,v jaké situaci se jejich přítel nachází.
Stanovisko zdejších obyvatel k Evropanům je hodně
negativní.Hlavně kulturně se zde úplně zabijíme,
neboí kultura této země je nám dosti vzdálená.Čes
ká kniha nebo noviny jsou nám jediným zdrojem du
š e v n í potravy.-Přál bych všem Čechoslovákům v Aus
trálii,aby si uvědomili,jaké výhody mají v tom, že
se mohou kulturně udržovat,že mohou mít svá zájmo
vá sdružení a tím aspoň trochu plnit povinnosti,
které má právo na nás vyžadovat třetí čs.exil.
S .S .,Caracas,Venezuela

- 33 LISTÁRNA

M . J . ,Coopers Pl.jPotvrz.
£ l/l/-,které předáv.pro
čs.děti v Něm..— V.K.,Adelj
Díky za z p r .— J.Fux,Adel.:
Recense dobrá,měli jsme ji
ale již v 0 .22/ 5 3 .— i1.H. ,
W.Melb::Dík za upoz.a výs.
— K.S.,Sydney;Není původní.
V i z .Skut.— J .Š . ,Paddington j
Dík y ,zmín.se příště.— J.B.j
St.KildarDík za i nf
A.Š.t
Canb.jDík za zpr.
HD
PROSÍME VŠECHNY SPOLUPRA
COVNÍKY A PŘÁTELE,ABY PROIMINULI,ŽE NÁM NENÍ MOŽNO
POSÍLAT VŠEM JEDNOTLIVĚ
IVANOČNÍ A NOVOROČNÍ BLA
HOPŘÁNÍ A ŽE JE PROTO NE
ROZESÍLÁME NIKOMU.
Red.kruh HLASU DOMOVA

— V úvodníku HD ze 16.rn.mo uvádí autor město Kott
bus .Jako bývalý funkcionář česko-lužického spolku
''Adolf Černý'' chtěl bych autora upozornit,že se
jedná o dolnolužické město Chotěbuz.Je to vedle BuREDAKCI DOŠLO
dyšína/Horní L./druhé duchovní centrum Lužiěanů,čí
tajících dosud asi 350.000 duší...Adolf Černý jako Otakar Odlóžilík;JAN HUS.
znalec Lužice a žurnalista vždy upozorňoval své ko-j /Životopis,dílojdoba/.Vy
legy,aby ve svých zprávách uváděli jména měst'v Lu-j šlo v Chicagu nákladem
-'ici lužicky a ne německy'.Dokonce se pamatuji, že
Nár.jednoty cs.protestante
ilyž přistáli amer.letci přes oceán Collins a Wal v USA a Kanadě.Cena neudána
ker/druzí po Lindbergovi/nouzově u Chotěbuze,bylo
toto místo v amer.žurnálech uváděno'napřed lužicky Zd.Rutar;DOMA I ZA MOŘEM.
Básně.Vydal autor:58 Madi
a teprve v závorce německy.Je třeba,abychom'se záson Ave.,Toronto 5>0nt.,
^^.dy Adolfa Černého drželi i dnes. ing.T.J. ,Sydney
Canada.C ena 3 1.50.
HD
— S i r ,This Commission is an organ of the World Coun
cil of Churches linking 161 Communions of the ChrisJEŽÍŠEK CHODÍ TAKÉ Z NEW
tian Church round the world.Since the end of the war ■Gu i n e i .n í m p ř i n e s l k o ž i z
it has channelled Christian gifts amounting to £ 40; ;VELKÉHO KROKODÝLA.DÍKY.HD
million through the Geneva Headquarters office to
replenishing the resources of churches,depleted by! I 10.12.jsme vzpomínali
war,flood and earthquake,and to the care of and serj již po druhé výročí travice to refugees,of whom there are 75 millions, in j gického odchodu našeho ji
centres in Europe.the Middle; East and Asia...Though |j milovaného tatínka a
many of your readers are battling valiantly to esta-jí manžela p.Jana Kouřila. |j
blish themselves afresh in a new country,it is not | Kdož jste ho znali,vzpo-i
unlikely some would care to help in a small way tho4i men t e ,prosíme,s námi.
se who are left behind...Yours Prank F.Byatt,Secretj j,Božena Kouřilová s Janou:
The Austr.Commission for Inter-Church Aid,Room 23? !: a Milenkou,St.Peteřs Col5th Floor,37 Swanston S t . ,Melbourne,C.l,Phone C 5033 ;.lege ,Indoóroopilly, QLD.
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J Lt

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
tlumočnická - korespondenční
poradní a insertní kancelář
roh Fitzroy & Aěland Sts.
K I L D A
VIC
Summerland Mansions
/prvý vchod z Acland St./

15.00 - 20o00

LU

6 3 1 5

V nově otevřené prodejně
E-K-0, EXCLUSIVE TAILORING
108 High S t . ,ST.KILDA,Melbourne
/2 minoOd St.Kilda June»/
Telefon: LA 9869
dostanete vše co je
vkusné,kvalitní a elegantní
za bezkonkurenční ceny
Zhotovíme Vám na míru obleky podle
posledního kontinentálního a americ
kého stylu - Sportovní saka z tweedu,
harexu neb soltinu - Hubertusy z
■pravého lodenu atd.
Máme na skladě velkv vvběr pánských
doplňků,jako košil/žn.Eisko,hosma a
Phillips/,kapesníků,kravat,motýlků»

/
»

Čs. cukrárna
S U G A R
& S P I C E
315 Toorak R d . ,SOUTH YARRA,Vi c .
Telefon: BJ 4518
Dodáváme prvotřídní vánočky,
bábovky,záviny,dorty a všechny
jiné kontinentální
speciality
až do Vašeho domu.
Veselé vánoce a bohatou nadílku
všem krajanům přejí
manželé Košíálovi.
Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý

' 0 PT 0

z á v o d

430 Bourke S t „,Melbourne-City
Telefon M U 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský
4 ŠOFÉŘI A 1'KAROSÁŘ SE HLEDAJÍ
na celodenní,dopolední,odpolední
a večerní práci
Volejte MX 2712
ANITIME TAXI TRUCKS

PŘEDNÍ FIRMA s radioaparáty a elektr. v Melbourne hledá prodavače-Novoaus- j
tralana. Vlastní vůz žádoucí,ale není podmínkou» Dobrý plat,provise a
příspěvek na auto. Výborné příležitost pro schopné muže.Nab. na z n . 'LPH^do HD.
HLEDÁME ČÍŠNÍKA - Čecha. Hotel Launceston,Launceston, TAS.

^

NOVÁ PROMYSLOVÍ. LEDNICE 6 ft. dlouhá, 2j ft .široká, 2 3/4 ft „hluboká, s mo 
derním ski.pultem, vše z nerez oceli, Pětidírová zmrzl.skříň, 1 oddíl na
máslo, 1 na usklad.lahví,4 zás.na tvoření ledu, s kompresorem a 1 HP motorem
5 let záruka, musím prodat vzhledem k neuskut.koupi ‘M i l k - b a r u . Volejte
Helo.IPX 2712 nebo IIX 5512,nebe pište na zn. 'lednice 1 do H P.
PEÁIZ1Í HLEDAJÍ: Jaroslava Průchu z Plzně,Jána Kristofa/z MÍ.Bolesl./ ing.
J.Hávu, albína Frvorr.ék" ze Slaného/zpráva ,Emila Dvořáka/dř.Adelaide/,F r .
Červenku. Romana Rurnana,Frant.Ráčka,Rudolf a Svobodu, Tomáše Drukera/hledá
Varta,Paříž, ,Vojtěcha Svobodu,Stefana lajdoše,Slavomíra Nebušku-Eorstera a
Hrant,Fialu, zpráva. =-1 jistíme-li adresy hledaných,oznámíme jim,kdo se na ně
dotazuje.Tazatelům přímo zjištěné adresy nesdělujeme.Upozorněte lask.hledané.
HLAS DOKOVÁ vychází čtrnáctidenně,Řídí redakční kruh,Adresa: HLAS DOKOVÁ,
4 Erin S t . ,Richmond,E.l,Vic..Telefon JA 3330.— Předplatné na rok sh 37/-,
na pul roku sh 19/-, na 7 čísel sh 10/-,jednetlivě sh 1/6 /č.2 5/26 za sh 3 -/
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