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Budou procesy v Československu pokračovat ?
M R T V É
imniMMmininmmmm

D U Š E

Začátek nové
reportáže
S HITOVÝMI PARTYZÁNY

REPORT ON CZECHOSLOVAKIA,který vychází v
New Yorku,přinesl zajímavý článek,nazvaný
''Ostýchavý teror '1 Článek s i hlavně všímá poi litických procesů,které inscenovala KSČ proti
provinilým úchylkářúm z vlastních řad v roce
1953.

na straně
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O H L É D N U T Í

Od roku 1948 máme tu v
''Bylo nápadné, jak dloumalou publicitu v ko
exilu
příležitost sledo
á. přestávka nastala po
munistickém tisku/zprá
vat
změny
daleko přesněji
důkladně připravovaném mon jva o procesu s Orenem
(než
ti,kdo
poslouchají destreprocesu proti'vedení
a Ohrensteinem nebyla
jma rozhlas Svobodné Evrcprotistátního spiklenecké- |publikována vůbec/.
jpy nebo Hlas Ameriky.Vane
ho centra v cele s Rudolfem!
''Nezodpověděna zůstá
Slánským",provedeným v lis-jvá otázka 11,píše autor, (to až příliš dobře: Co
jsme to všechno slyšeli
I'■co se stalo s celými
topadu 1 9 5 2 'a
před rokem 1 9 4 8 ,když jsme
V roce 1953 nebylo včel- |desítkami politických,
ku politických procesů/ne-j vojenských a hospodář sami také tak sedávali u
přijímačů. Od té doby se
máme na mysli procesy pro ských direktorů 5s „
stalo mno h o :berlínská blo
sti demokratům/»Tři přeliče- státní mašinérie 5inkrikáda
zarazila postup ko
P í proti komunistům v roce minovaných ve Slánského
munistů na západ,americká
1953 zdála se být spíš jen procesu.Kde jsou vysocí
(zahraniční politika se
dozvuky Slánského procesu» partajníci Smřkovský,
ipoznenáhlu začala přeško
V březnu byl odsouzen Lad-» Svermová,Husák,Novomesoubravský a Daniela Kaň- ký,Holdoš,Okály,Moško, lovat z politiky'karants;ny Sovětského svazu' na
ovská, "připravovatelé
Horvéth a četní jiní.
(politiku útočnější.Loňský
Slánského útěku na západ1. |Jaký byl osud generálů
V květnu byla souzena sku- i Drgace,Bulandra,Pavla, (rok byl na události velmi
pina čtyř vysokých úřední Nováka,Klapálka,Kouřila (bohatý:smrt Stalinova a
;pád Beriuv,dělnické bouře
ků ministerstva zahranič a 'sionistického zetě
(v satelitních státech,koních věcí,z nichž jeden
Švermové' Borise Kopoljrejské příměří,neumělé
byl Slánského bratr.Teprve da?...Co se stalo se
(pokusy Západu o pevný poaž v říjnu byl konečně od Slánského garniturou
souzen poslanec israelské krajských tajemníků a !stoj vůči různým sovětsněmovny Oren a obchodník ijiných funkcionářů'Puch j_ským mírovým ofensivám.
Ohrenstein,kteří oba vystu■sem ,Lomským,Bandou 5Du- | Dvě události roku 1953
povali jako korunní svědkoibovou, Taussigovou/s.2/ (nejlépe osvětlily,jak ml-'
havý pojem má Západ o tom,
vé proti Slánskému a jeno
I
]
proti
čemu má boj ovát. Pro
druhům.Všechny tyto procesj ■i Published by Pr.Vána
nás
byly
o b ě /T. ,
„
měly
až neuvěřitelně
;l 4 Erin St„Richmond,Vic »
^ ^
/Pokrao.st.2/
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velmi poučné oNa Koreji do
kázal Syngman Rhee,že si i
Dnešního dne dožívá se pětasedmdesátin velký a
představitel malého národa Iskromný výtvarný umělec Ferdiš Kostka,který celým
může dupnout,když to mocní isvým životním dílem povznesl na skvělou uměleckou
nedovedou„Rhee samozřejmě ivýši bohatou tradici lidové umělecké keramiky» V
neprorazil zeá hlavou„Ale jden jeho životního jubilea děkujeme Ferdiši Kost
kdyby byl nevycenil zuby, kovi ,vzácnému,opravdu národnímu umělci,za jeho
kdož ví,jak by dnes vypa Idílo a přejeme mu do dalších let hodně zdraví a
daly podmínky příměří„
itvůrčí síly»
RUDÉ PRÁVO,14.října 1953
Dělnické nepokoje v sa
Dnes by sa bol Ferdiš Kostka dožil 75 rokov„No,
telitech ukázaly,jak pla
tonicky uvažuje Státní de iniet už ho medzi námi „Jeho dielo však nie je opusPRAVDA, 14-októbra 1953
partment o pomoci národům jtené.
za Železnou oponou»Víme,
A zastavujeme sa i na stupavskom cintoríne naa—
že na přímou intervenci
ihrobom národného umelca,ludového keramika Ferdiše
není zatím ani pomyšlení» kostku,ktor.ý před čosi dvoma týždňami by sa bol
Ale zarazilo nás smýšlení
dožil požehnaného veku 75 rokov.Dnes stojíme nad
amerických ministerských
;jeho hrobom,do ktorého ho uložili koncom júla
oficiálůj at to dopadne
1951..=
KATOLÍCKE NOVINY,1„novembra 1953~
za Železnou oponou jak
chce,jsou dvě možnosti»
M R T V É
D U Š E /Pokračování/
Buá v satelitech Sovět
ský svaz zakročí a tím se .s veteránem vyčištěnců
iuž Malenkov nesporný a
na Západě usvědčí jako
|Vilémem Novým?'1
inepochybný mandát, aby
imperialista»Jestli SSSR
ijmenoval svého zplnomocNejpravděpodobnější
nezakročí,potíže v sate
:vysvětlení je asi v tom, |něnce,nyněj šího generál
litech stále porostou a
lže Stalinova smrt a nás- n í h o tajemníka KSČ Antonakonec přerostou Kremlu
;lednické spory porušily inína Novotného.
_
přes hlavu» V obou přípa jízdní řád komunistické
Netřeba přikládat mno^f
dech na tom nemůže Ameri ijustice„Jestliže nebylo důležitosti zprávám o
ka prodělat»
až do poloviny roku jas | t:tšžkém nachlazení ’’presiSSSR pak opravdu zakro no ani v Kremlu,kdo bu identa Zápotockého,jež pr;
čil,ale zatím ještě nikdo
de vládnout,jaké asi by jmu znemožňuje účastnit
nepozoroval,že by to ně
lo vládní/a hlavně mo|oficielních příležitosti
koho z amerických spojen eouško/ vacuum v Praze
-Důležité však je,že se
ců přesvědčilo o tom, že
Ipo smrti Gottwaldově?
jvšude víc a víc objevuje
to byl akt imperialismu»
i Těžce by se někdo z vy- A „Novotný a /jak to vypaZato s druhé strany při
jsokých funkcionářů KSC
Idá/ další dva favoriti
šel ohlas této prozíravé
|a KSS zodpovídal z toho, iMoskvy Tesla a Uher.Rozpolitiky:národy za Želez k d yby nehodou poslal
Ihodně by nebylo v novém
nou oponou se cítí opuš
ipřed veřejný soud !1nejroce překvapením,kdyby s<
těny „Svoboda porobených
Ivinné'1? Na podobný žer- mašinérie čistek a procenárodů by neměla být zá
itík doplatil přece sám
jsů rozjela zase naplno.
ležitostí charity a výrob .beria.
ců balónků»Je to mizerná
V druhé polovině roku jMÍSTQPŘBDSEDA VLÁDY JUGCútěcha,nabízí-li se místo
se začalo i v Praze jas "slavie M.Djilas byl obvi
svobody máslo»
jun
nit. Po Beriově pádu měl něn z úchylkářství„
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N O V Á
K O R E A ?
O=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Dlouho očekávaná komunistická ofensiva v Indočíně
začala koncem minulého roku» Ho-či-minhovy oddíly,
odhadované na 3 až 4.000 m u ž ů ,obsadily Thakhek ve
střední Indocíně a postupují na jih k hlavní fran
couzské obranné linii u Souwannakeht/50 mil od Thakhéku/o Francouzské letectvo se snaží postup zpoma
lit a transportní letadla přistávají bez přestání s
posilami na letecké základně Seno/22 mil od Souwannakehtu/.
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— JEN DVA Z ŠESTI BODU
Eisenhowerova programu
na rok 1954 mají větší
mezinárodní význam;1.čás
tečné sdílení atomových
vědomostí se spojenci,
2., "centrální strategická
reserva ”/t. j .větší síly
v USA a pravděpodobně
Cíle ofensivy jsou vojenské,politické a propagač snížení počtu amerických
ní .Protože politické motivy vedly k jejímu zahájení, jednotek v cizině/.
iejí politický význam převažuje vojenský. Obě strany — L.BERIA SPOLEČNÉ S 6
w iž naznačily ochotu k jednání a není pochyb o tom,
’'spolupachateli" byli
že jedním z hlavních bodů berlínské konference za
popraveni v Moskvě po
hraničních ministrů USA, Anglie ,Francie á SSSR bude
tajném přelíčení,jemuž
Indočína. Dojde~li k jednání á la Korea,je přiroze- nebyl žádný z obžalova
'é,že vojensky lépe stojící strana bude ve výhodněj ných přítomen.
š í posici. Ho-či-minhova ofensiva má do takové posi
— NOVÉM FRANCOUZSKÉM PREce postavit komunisty. Molotov bude již vědět, jak
nejlépe využít každý sebemenší vojenský úspěch. Po- sidentem byl po trapném
dohadování zvolen při
daří-li se komunistům obsadit celé území na sever
od 16 orovnoběžky, není vyloučeno, že navrhnou .rozdě 13.hlasování 71 letý se
nátor René Coty/nezávislení Indočíny po korejském vzoru. Takové řešení by
lá konservativní republi
ovšem asi veřejné mínění na západě těžko sneslo.
kánská strana/.
Vojenské zisky ofensivy vypadají významnější,
než skutečně jsou.Komunisté sice obsazením Thakheku — AMERIČANÉ SLÍBILI POMOC
obrannému paktu'Pákistánu
ozdšlili Indočínu ve dví,ale Francouzi byli stejně
Turecka
a Iráku,což vyvo
iž předtím vlivem těžkého terénu a komunistické
lalo
pobouření
v Indii.
infiltrace odkázáni jen na letecký přísun.V určitém
směru se zdá zatím komunistická ofensiva dokonce
— Ve Washingtonu dojde k
doznáním slabosti.Vzbouřenci se asi -ještě necítili
předběžným US - sovět
J^ost silní k frontálnímu útoku na životně důležité
ským rozhovorům o Eisenúzemí u Hanoi,kde jsou francouzské obranné linie
hoverově návrhu ma"mezi
nejsilnější.
národní banku atomických
surovin".
Nejúspěšnější byla zatím ofensiva propagačně.

*

Ho-či-minh se bude zřejmě snažit ovlivnit ostatní
státy jihó—východní Asie,především Siam,až dosud
neutrální,ale silně protikomunistický. Ve. Francii
byly značně posíleny defaitistické skupiny, které
žádají buú přímou pomoc USA a Anglie /někdy dokon
ce i Austrálie/ a nebo mír za každou nebo téměř
každou cenu. Nezávislý pařížský Časopis 1E MONDE
vyjádřil názor nemocné a zestárlé Francie: "Indočína je pro Francii příliš mnoho. Zbývá nyní vo 
lit mezi zmezinárodněním konfliktu a jednáním jako
na Koreji. "
_n-

— ITALSKÁ VLÁDA ODSTOUpila.Důvodem byl odpor
levého křídla křesťan
ských demokratů, proti
Pellově zamýšlenému roz
šíření vlády o pravicové
živly/monarchisty/.
— ZAHRANIČNÍ MINISTŘI VEL
ké čtyřky se sejdou 25.1.
— V SYDNEY ZASEDAJÍ M i 
nistři financí br.imperia
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Kampaň proti exilu
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V kampani proti českosíovenským exulantům,o níž jsme psali v minulých dvou
číslech,dostal svoje taký Hlas domova.Bratislavský komunistický list PRAVDA '
otiskl 8. prosince článek,nadepsaný "Emigrantská tlač o pomeroch v emigracii %
který pak ihned téhož dne ve 12.30 vysílal bratislavský rozhlas.
Redaktoři PRAVDY nejprve ujišíují
čtenáře,že "z týchto malých hektogra-'
fováných dopišov nehovoří hlas domova,
ale hlas tých,ktrí domov zradili.Bieda
a hlad,rastúci morálny rozklad medzi emigrantmi napomáhá k velkému vzrastu
zločinnosti medzi nimi,od drobných krá
deží až po vraždu",

i oklamaných ".PRAVDA také ;píše;"Hlas do
m o v a 'přiznává, že mnohí sú už tak da
leko, že se hanbia za svoju národnosí.
Australské' sudy odsúdily na smrl povrazom len v minulom roku troch uprda
líkov pre rozličné vraždy..."

To je samozřejmě obvyklá komunis
tická taktika.Bratislavský dialektik
A pak se na dvou třetinách strany
íse opře o fakt,že opravdu byli 3 Če
slovenského světového formátu"dokazu
choslováci popraveni pro vraždu,ale^
je "ná jednotlivých zprávách a na pasá {dialekticky pomine skutečnost,že t o'
žích, vytržených z kontextu,jak hlubo
{byli tři z jedenácti tisíc uprchlíků,
ko už klesli australští/a vůbec všich z nichž nejenže'ahi jeden pro vraž
ni/ exulanti.
du popraven nebyl,ale z nichž by se
)na prstech dali spočítat ti,kdo se
Zvláší se k tomu bratislavským ko
munistům hodila reportáž DOPIS Z INDO- j "hanbia za svoju národnosl".
ČÍNY ,uveřejňovaná v Hlasu domova začát j
Podobně sice PRAVDA přetiskla dokem minulého roku.Při francouzském ú—
|pis dnes už zemřelého uprchlíka Jana
stupu v Indočíně totiž padlo do komu
|Svobody,zaslaný redakci HD/25.HODINA
nistického zajetí několik českosloven {V PRAXI/,ale zamlčela,že právě ti, A
ských uprchlíků,kteří sloužili v cizi {kteří podle článku PRAVDY podlehli
necké. legii .Komunisté je pak ''zpraco
"morálnemu rozkladu ", rychle,nezištvali" pro tuto kampaň tak,že nynější
|ně. a účinně pomohli bližnímu v nou—
hlavní trumf komunistické propagandy
jzi.
ip
proti exilu je tvrzení,že Rada svobod
Bitevní plán kampaně proti uprchného Československa zaprodav© českoslo
ilíkům
načrtl generální tajemník KSČ
venské uprchlíky do"imperialistických"
{Antonín
Novotný na listopadovém zasearmád.
;dání ÚV KSČ.Komunističtí novináři se
"A prečo tito'hrdinovia,Zenkl,Pe (připravili důkladně.Někdy až příliš
routka,Lettrich',ptá se PRAVDA,"miesto Idůkladně.Redakce HD na příklad niktoho,aby mlčali o týchto smutných vý—
idy névěděla/a proto ani nemohla na—
sledkoch svojej práce,eště sa nimi vy-' |psát//z které obce pocházel popravechvalujú v novinách a v rozhlase?Preto, íný J.Kočí.HD přinesl zprávu o sebeže sa músia svojim chlebodarcom hiečím ;vraždě E.Houžvičky dokonce později,
vykázaljaby mohli bral tučné gáže.Ne
(než o tom psala PRAVDA.Tady si už kovadí ím,že na peniazoohjkt©ré rozhad—
imunistieký redaktor popletl zprávu
zujú v luxusných baroch ,prenikla krv
(Hlasu domova s informacemi,jimiž ho
českých a slovenských chlapcov,že sú
{zásobilo ministerstvo vnitra prostředto peniaze vylažené z biedy a životov
(nictvím sydneyského konsulátu.
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Vánoce 1953 patřily v Československu výhradně Dědovi Mrázovi„který při
jel z Čukotky a zkoušel naše děti ze znalosti o Sovětském svazu.Pracovní vol
no bylo 25--27.prosince ,na' Štědrý den a na Silvestra se musel odpracovat pl
ný počet hodin,na Nový rok-a 2.ledna bylo volno,ale neděle 3.ledna byla nor
málním pracovním dnem.
V městech^pořádali předvánoční Trhy D ě d y 'M r á z e ,na nichž bylo vidět někte
ré dosud nevídané zboží/jižní ovoce a pod./,ale za ceny,také nevídané.Jen si
představte:látky :na dámské,šaty od 190 Kčs za metr výše.
Ministerstvo vnitřního obchodu snížilo před vánocemi ceny některého zho
rší s pohádkově fantastické výše na úroveň prakticky nedostupnoutkonservovaíá vejce jsou nyní o 60 haléřů z a k u s lacinější a prodávají se teď za 90
haléřů až 1,20 Kčs,čerstvá za 1,50 Kčs až 1,80 Kčs.Hlávkové zelí stojí teď
50ýnaléřů za kilogram.Ceny některých sjórů klesly až o 10 Kčs/dříve 38 Kčs, '
teď ^' j e n o m 28 Kčs/ Cena š pro tú v oleji z 10,25 Kčs na 6.65 Kčs za krabičku
|0 váze 110 gramů,za krabičku ryb V rajské omáčce zaplatí spotřebitel místo
nil,20 Kčs 6,90 Kčs/váha 300 gramů/,10 dkg hrozinek stojí místo 8 Kčs 6 Kčs.
Dále zvýšili "nejvyšší ňakupitelné množství'' mouky z 2 kg n a '3 kg a cukru
z půl kilogramu na 1 kg,a''odstranili "omezení nákupu" u látek,bot,mýdla a zá
palek.
' ".... "
','elké sxarcsti dělají přitom'komunistům tak zvané "nadnormativní zásoby",
t.j.nepotřebné zboží a suroviny,které se válí ve skladech.! posledním roce
pětiletky prý ještě stouply o jednu třetinu.Podle nových směrnic musí závo
dy plnit předepsaný pláň jejich likvidace,nebo nedostanou příslušní ředite
lé a zaměstnanci premie,ani když podnik překrocuje výrobní plán.
Kromě toho panuje tak velký nedostatek elektrického proudu,že národní vý
bory vyzývají obyvatelstvo,aby častěji mylo okna a dalo si světle vymalovat
byt a tak ušetřilo elektrického světla .Komunistickou vánoční mythologii vy
stihují tyto úryvky z předepsaného veršování'pro pionýry: "Hoří,září světla
míru,/svítí stromek pionýrů/...počkejte,děti,už je čas,/aby k nám přišel Dě
da hráz/...Pozdravy nese ze sovětské země...Vždycky neste hlavy vzhůru po
celý rok nový,/české pionýry zdraví děti Stalinovy...".
J.L.
ROZSUDKY V O STKAV!*)
Ostravská NOVÁ SVOBODA přináší- .
zprávy o procesu,který se konal před
státním lidovým soudem se skupinou "pod
něcovatelů protistátních' nepokojů" z
doby červnové měnová reformy.Pro "roz
vratnou činnost "byl Odsouzen Karel Re
zek k 5 letům žaláře,Emilie Gronková
z Bohumína rok,a Rudolf Koetiig 16 mě
síců "za zpívání masarykovských pís
ní".
BD

VÁNOČNÍ KATASTROFA NA MORAVĚ
Na Štědrý večer srazil se v Rak
vicích na ji ní Moravě rychlík s děl
nickým vlakem.Podle úředního přizná
ní československého tisku bylo při
tom zabito 103 lidí a 8 3 'těžce zra
něno. RUDÍ PRÁVO přiznává,že srážka
byla zaviněna "hrubou nedbalostí že
lezničního personálu".Neoficielní
zprávy tvrdí,že mrtvých je přes dvě
stě.
jes
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PROCES SE SKUPINOU "KOTVA"
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Antonín Zápotocký slavil 6 9 «naroze
niny.— V prosinci promluvil ministr
pracovních sil V.Nosek na konferenci
"metodických sekcí " pro hornické po
volání v Duchcově.— Československo od
mítlo přijmout dar 40 elektrických
praček,zaslaných americkou firmou.Zá
silka byla vrácena z Chebu.— ČSR a
Východní Německo povýšily navzájem
svá diplomatická zastoupení na velvy
slanectví.— V Dolním Kubíně na Slo
vensku odhalili Stalinovu bustu/u pří
ležitosti 74«výročí jeho narození/.—
Stalinův pomník v Praze na Letné' se
vytrvale staví.V jeho podezdívce,vel
ké jako Náměstí krasnoarmějců před
filosofickou fakultou,bude prý museum.
— Vyšly nové knihy;Prant.Kubka-DĚDEČEK ,první román plánovaného cyklu "0
dělnickém rodu Martinů v uplynulých
100 letech', a Jiří Marek-Z CIHEL A
ÚSMĚVU, povídky o ostravských stav
bách socialismu.— Bylo jmenováno 6
zasloužilých pracovníků v tělesné vý
chově a sportu, 4 zasloužilí mistři
sportu a 51 mistrů sportu.Některá zná
má jména:Laufer,Jandera,Kolenatý,Nejedlý,Plánička,Douda,Hron,Kněnický,
Brchel,Šimůnek,Koutný,Netuka.— Krko
nošské papírny v Hostinném byly pře
jmenovány na Papírny Zdeňka Nejedlé
ho.— Národní výbory ztratily právo
udělovat tresty vězení.— Továrna Fa
vorit v Rokycanech začíná vyrábět zá
vodní kola.— Vláda snížila daň ze
mzdy u svobodných a bezdětných/prý o
6 až 65
a poskytla daňové úlevy
některým přestárlým živnostníkům a
řemeslníkům.— Organisuje se síí"dob
rovolných zdravotníků." s 30 hodino
vým skolením, "Směrné číslo ";1 zdra
votník na 500 obyvatel.— Ve Schwarzenberském zámku v Borovanech na Česko
budějovicku byla zahájena škola pio
nýrů,— Slovenská akademie věd vydala
nove pravidla slovenského pravopisu
v nákladu 100.000 výtisků.
J.L.

°/°/

I 15«a 16.prosince soudil senát krajIského soudu v Ústí n.L. illegální sku'činu 'Kotva",kterou prý založil v roice 1949 úředník hospodářského družst|va v Lovosicích Josef Kalík za spoluIpráce s úředníkem Agrostroje v Roudinici Milanem Skalickým.Rozsudky:Skajlický doživotí‘,Kalík 17 let,F.Knapek
(25 let,J.Krejčí 23,V.Fřuhauf 22:; Jos.
IStudnička 21,A.Kváš 18,S.Jirša 121et.
ISkupina přý rozšiřovala na venkově
i slintavku,kulhavku,slepičí mor a man|delinku bramborovou.Lahvičky se zá-^^
Irodky prý nosil ze Západu agent ŠeIbek.Obžalovaní prý napouštěli bakteiriemi chomáče vaty a těmi potírali
i tlamy dobytka a kliky u stájí. Jako^^
isvědek vystoupil "agent CIC "VladimíaP
(Šafář.
jes
ROZSUDKY SMRTI V PRAZE
Senát vojenského kolegia Nejvysšího
v Praze soudil před vánocemi
(skupinu 25 osob pro špionáž a napomáihání k útěkům do zahraničí.Rozsudky;
:Josef Kozlík a Jaroslav Petřík trest
I smrti,Jiřina Andrlová doživotí,ostat
ní tresty těžkého žaláře od 6 do 20
;l e t . .
j0

i soudu

PROCES

SE ŽELEZNIČÁŘI

Proces s vinníky železničního néš-^
(testi z 12,8.1953 ve Velkém Oseku,pj^P
iněmž došlo ke srážce osobního vlaku
ls posuvnou lokomotivou/7 mrtvých,32
Iraněných/konal se před dopravním se|motem lidového soudu v Praze.Rozsud
ky: Josef Lindenthal 5 let,Josef VanIčurá 3 'roky,Jar.Lejnar 2,V.Šiastný
(18 měsíců,Fr.Pilař 6 ,Ant.Burýšek 3*
i Vlád.Polesný 1 a Josef Kerner 2 měsí
ce nápravného opatření.Osvobozeni byili J.Kotlaba a K.Bojanovský.
Č
(NĚMEČTÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI,ODSOUZENÍ
Iv letech 1945-45 lidovými soudy,jsou
ited podmínečně propouštěni.Někteří z
(nich budou odsunuti.
Č
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"V Praze je teá nová soukromá literární zábava.íficésisté/t.j .původní,dnes
už ovšem seriosní občané/objevili literárního fenomena,jakéhosi lehce choromyslného chlapa,který píše kromobyčéjně blbé diletantské básně.Zmíněný je fil
movým operatérem,což má za následek,že většinou témata jsou směsí z'různých
filmů,takže má rozsáhlé epické básně cowboyské,přepracování Hamleta,Carmen,
Pikové dámy a Extase.Dotyčnému namluvili,že j e 'avantgardistou,utvořili kruh
přátel a pořádají večírky,kde členové Národního divadla recitují jehc poe
sii,a tím se baví.Dokonce vznikla odvozenina téhle recese,h o š i 'se baví pře
kládáním jeho básní do cizích jazyků.Legraci si dělají všichni,jenom autor
bere smrtelně vážně.Je to příznačné pro'tento druh zábavy,že lze snadno
určit dobu,za níž se.jí daříjviz dada 1916,nebo recese 1937-1939.n
Literární příloha,připojená k to
muto dopisu z domová,obsahuje ukázky
^pztomilého blábolu,za který by se ne
misii stydět ani Vítězslav Nezval ve
svých nejpoetističtějších nepodarcích
Litujeme,že nemůžeme otisknout novou
a svěží parafrázi Erbenovy SVATEBNÍ
KOŠILE/úspěšně kupíováné se závěrem
Vilionovy BALADY 0 PANÍ ZEROJMISIROVÉ/
ani TŘI hUŠKETÝRY/úryvek: '1 ..kardinál
jeci/před d íártagnanem klečí/hned se
naň sápe Aramis/a hravě mu hlavu uříz,
aposled si kardinál hlavou'plác/kteá spadla na zlatý tác...1'/,ani z dra
ma tu ŘÍKANÉ NA BRUSLÍCH/ Romulus ; "Já
vsak,pane protektore,/nemám benzin do
traktore...'/Caesar; 'Ave Brutus, ave
fcpusle...", jež končí tragickou zkrat
kou; ”. . .ve Pordce dřímá Pordův trust/
a olej vytéká hust a hust. "První dvoj
verši poemy EXIASE; r'Po prožití extá—
ze/začaly se projevovat nesnáze...”.
Největší oblibě se však aši těší zá—
padničká balada MAX BRAND,o níž je
známo,že už byla přeložena "do.všech
světových jazyků a'do latiny !k Origi
nál je vtipný.Německý překlad,který
uvádíme,nese už nepopiratelné znaky
rececismu "at its b e s t íf.
"Max Brand vzal pero do ruký/Colt
23 číslo mu je vyrazil z ruky'/začí
ná tento epos.Německy;"Eine Spirali^
in die Hand nahm Max Brand/aber Colt

Í

Hummer 23 schmeisste sie ihm aus der
Hand'AV další sloce/již v originálu
neotiskujeme pro její příliš dravou e—
rotiku/líčí překlad,jak "hinter dem
Paravan auf die Eitliehung wartet eine Seňorita fein",a další zápletku •
"Až jednoho večera seňora ho spatří,/
vstávej,Brande,je tři čtvrtě na tři!"
/"Bis eines Abends sah ihm'die Seňo
rita *Ei,/steh 'auf,Branderl,es sind
drei Viertel drei"./Potom se Max Brand
"po západu plouží,/žízní trpí na sou
ši V "er schleichert sich durch West
a u f 'seinem Bauch/und weil es trocken
war,war er durstig a u c h "/.Balada samo
zřejmě končí tragicky:"Brand přejetej
na tratě/žena mu umírá na souchotš/a
děti v opratě"/ "Brand uberdurchgefah—
ren auf der G-leise/seine Prau stirbt
vom TEC leise/und Kinder im G-eschier
teilweise"/.Čili,abychom ták řekli s
kongeniálním překladatelem,es gibt sich
nicht lichten.

+
V galerii bezděčných recesistů je
ale taky zastoupena australská odnož.
Vánoce právě uplynulé přinesly zajis
té p o d -nejeden stromek "krásný a věc
ný d á r e k ",knihuí to od Vášy/sic/Žňárského fortélně vyvedenou a KVĚTY ZRÁ
NÍ nazvanou,jak i s tím Y po Š tvrdí
reklamní letáček.Dokazuje v”1 jenem,
že i v bukolickém
/Pokrac.str. 8 /
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;ČS3KĚ DIVADLO V SYDNEY SEHRÁLO 27.PRO-'
since IS53 Hru dr„Jiřího Vernera
zámoří neumírá ani básník,ani recese.
''Souboj talárů'' v režii Vlasty Vlažné
Kdyby nebyl na první stránce usměvavý ;a za výtvarnické spolupráce akad,malí
portrét básníka,představovali'bychom
ře prof.K.Čáry a J.Volka. Umělecky by
si ho jako Velikého Houdiniho,Muže Ti lo toto představení dosud největším
síce Tváří : !'o ..Pochmurný oas rozvlnil úspěchem našeho divadla v Sydney,je
krásu bujarého mládl.otíhlý Chlapec s hož význam pro os.kulturní život si
nezměrnou energií v duši. .. *■, K . .jsem ;zaslouží díky a uznání. Naši herci z
stařec již,mé nohy jsou těžké jako o- povelení V.Vlažná,A.Mirský a J.Kačer
lovo. o. fí.Myslíme ,že Váša Žúárský je o sdružili kolem sebe řadu herců-ochotmoc lepší než jeho pražský kolegajco
níků,jejichž výkony potěšitelně stou
báseň,to perla.
pají při každém novém představení.Ten
’’
Hfcj dobrý,starý přítel přišel,/by tokrát nutno zvláší pochválit výkon ^
se mnou opět cestu literaturou prosel., Pavelkové,ačkoliv i ostatní se zfaos
Jeho jméno se po předcích Kutána zove/ li svých úloh s úspěchem.— Doporučuji
jeho Visitka přináší poznatky staré i melbourneským krajanům,aby si zajisti
n o v é ;,svěřuje se Váša Žáarský a pro
li aspoň dvě představení sydneyského
zrazuje na dobrého přítele Kutinu"i
divadla:'Právo na hřích'od V.Wernera
další ‘nešvar • t;.. .Zbožňuje Heineho,Sciii -a ’Souboj talárů5od dr.Jiřího Verner"
llera,Goetheho,Villona,/z českých Vrch -ra.
H.Polesý
lickáho,nade všemi však božského lor
:PODLE ZPRÁV ADELAIDESKÝOH NOVIN
da 'Byro na, .. ačkoli však básník uzná
schválilministr státu Jižní Austrálie
vá, že !i Jeho tendence jsou myslím tro
iMr.McIntosh jmenováni Čechoslováka
chu přísne,/v zájmu humanitní demokra
i dr.ing.E.Slavoje městským inženýrem
cie jistě nemístné...1
/Engineer-Surveyor/ v Port Pirie,S.A.
Byronovsky pojatá báseň BÍLÁ L a SUÍ
a to s platností do 31.12.1556. Je
LÁSKY skr^Vá hned v prostředku mragsto poprvé,co byl na podobné místo
diij ,s.. .Ta božská,chtivá,lačná" její
jmenován cizinec.
Ad.
touha/zmizela v hlubinách moře,- však
puhal
a končí motivem ze Seiferta
SLOVENSKÝ KATOLICKÝ KNĚZ P.ŠTEFAN
Senčík přesídlil ze Sydney do Melbour
s dorazem na 'kroužkovaná u;
. .Ten
strašný útes,ten si pamatuj,/tím zrád ne. Bude sloužit mši sv.každou prvou,
ným mořem již ňepluj,před tou démonic druhou a třetí nedělá v měsíci vždy^|
kou' silou stůj,/ty větře,ty ji nezlo
v 11.15 hod.v kostele St.Monica, W h i ™
míš, jen důj,jen d ů j ! ,!
tehall St.,Pootscray.
A na' kone-c verlainovský motiv,kte
‘‘BLAHOSLAVENÍ "' j© název sbírky básní
rý pokřtil autor ňÁBEI,ale který by Jiřího Kovtuna,která vyšla jako 1.
chom neváhali nazvat 0BPA.Z DORIAUA GRE
svazek edice "Lučemicka' v Mnichově.
YE neboli KUÚE ÍTELAKCHOLÍK:
/Viz.recense HD. čí24/' 53/ . Cena 6/6 +
"Vidím Tvou tvář zhanobenou krví,
porto.Objednávky u; CML,519 Dryburgh
šílenství hledí Ti z očí,
S t .,Nth,Melbourne,V i c .
CML
kdo o tvé proklaté myšlence poví,
Tvá strašná pracka s ním'zatočí.
■3.f.PRAHA,SIDNEY POŽÁDÁ 23.1.1954 V
Vidím Tvé ďábelské plány,
8 hod.večer 3 °represent.večer v Air
jež létají jak šípy v kdejakou stezku, Porce House,97 Goulburn S t /,Sydney.
do víru oběhu jsou dány,
Hudba kapel.V.Solara.Program.Objedvýplody tvého rafinovaného mozku 1 ,l j j návky stolů a nápojů. MA 2184 a BU1000

/AM
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Původní reportáž Hlasu domova

Podle vyprávění J.K.
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Protože Slovan prý všude bratry má,vděčím za to,že jsem se dostal k Titovým partyzánům,bratřím Polákům,kteří mne dvakrát vrátili do protek torátu.člověk se nemá vnucovat.Ale tenkrát jsem byl ještě moc mladý a
nikdo by mi nenamluvil,že by spojenci nestáli o to,abych za ně tak říkajíc cedil krev.

=
=
=
=
=
=
=
=

Poprvé jsme se řídili přesně podle pokynů zahraničního rozhlasu.Celkem
se nám to vyplatilo,protože to nás polští celníci šupovali zpátky hned
od hranic.Zanevřeli jsme proto na rady a podruhé jsme už šli ’’proti
dopravním předpisům”.To jsme došli až do Katovic.V Orlové nás pěkně za
registrovali na konsulátě/nebo aspoň říkali,žé to je konsulát/,'a pak
už se historie jenom opakovala.Přišla eskorta,nasadila bajonety,a na
hranicích nám pak několika výhružnými gesty naznačila,že tady už kon čí pohostinství bratrské Polsky.

Protože jsme už neměli peníze,ne
zkoušeli jsme to už po třetí.Kajícně
jsme se rozejeli do svých domovů.Je nomže tam už na nás čekalo nepříjem
né překvapení.0 mých pokusech o slo
vanskou družbu už vědělo Gestapo.Do
dnes nevím,jak se to mohlo tak rych
le dovědět,ale mám celkem oprávněné
podezření,že s tím měla moc co dělat
ta registrace v Orlové.A my jsme si
myslili,že nás tc už zapisují do ar
kády.
had rozlitým mlékem už nemělo ce
nu naříkat,a ještě menší cenu mělo
cekat na okamžik,kdy se pro mne vrá
tí páni z Gestapa.Protože jsme byli
mladí a nezkušení,šli jsme na radu
tam,kam jsme zaručeně neměli ani pách
nout;na protektorátní policii.A kupo
divu si nás ten starý policajtský
fotr,který Seděl nad žu.rnálem,nikam
nezapisoval,ani nesahal po opasku a
helmě.Vlastně se s námi moc nebavil,
ale dal nám radu; ’Kluci,ztraíte se,

=
1
=
=
=
=
=

=
=

tady to a vámi smrdí.Být vámi,jedu
prvním vlakem do Německa. ''Přitom mrkal,
jako kdyby krájel cibuli.
Už ani nevím,jak a kde jsme vyškra
bali peníze na cestu.Jako všichni za
čátečníci v prchání do odboje,snažili
jsme se být nenápadní a proto jsme je
li nejdřív do Norimberku.
Byli jsme čtyři a měli jsme dohřemady jednu mapu Rakouska a jízdné až
na hranice Jugoslávie.Jeden z r.?s mši
u sebe dokonce plánek a nějaké adre
sy v Jugoslávii,a l e .o tom jsme tehdy
ještě nevěděli.Prý nás chtěl překva
pit,až přijdeme d o 'Jugoslávie.Překva
pení bylo,ale jiné,než si ten idealis
ta představoval.
Z Nórimberka jsme jeli vlakem přes
Gratz do Spielfeldu,což je pohranič
ní stanice na trati do Mariboru.A tam
v tom Spielfeldu jsme skončili po
třetí pokusy o přechod hranic.Tam nás
u turniketu
/Pokrao.str. 10 /
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čekal nejen portýr,ale i páni od
Gestapa.Dál už to byla docela všední
a nezajímavá.'záležitost,kterou prodě
lalo moc lidí.
Výprask na Gestapu j ako přijímací
formalita,pak další výprask jen tak,
aby se neřeklo,a pak čekání na vý slech.

... ..... 11.1.1954
AI?'OPEN LELLER TO W.N.OATIS

<m

...... ■By a..Pell
Prisoner
Mr.Oatis recently stated at a convo
cation of Associated Press editorial
m a n a g e r s .at present time there is
no effective opposition to the Bed Go
vernment established in Csechoslova' —
kia 'a

+

"There is a human fellowship and
solidarity which can be broken only
U výslechu to 'bylo trochu horší .
by the lowest of human beings-the fe
Po dalším výprasku přišlo na řadu ko
llowship of prisoners who are victims^
pání á šlapání po žebrech.Dodnes ne
of a dictatorial regime.You have b e - ^ ^
chápu,kde jsem sebral tolik drzosti ' trayed i t ,Mr.Oatis.You have worked
/nebo kuráže,když se to be r e 'takhle/, with so many Czechoslovak people.Is
ze jsem r/i tom pořád tvrdil,že jsme
this slander the price you pay for
do toho Spielfeldu jeli z Českoslo
the freedom you have received at the^^
venska jen tak na výlet.
hands of the Communists?You were im-^^
prisoned for some months in the Pra
Nakonec mi přivedli mé tři kamará
gue Pankrac prison.You could not fail
dy,kteří se už přiznali.Neměl jsem jim
to see.that the prison cells were oto moc za zlé.Jak našli u jednoho z
verflowing with opponents of the Com
nich ten plánek a adresy,bylo zapírá
munist regime.I was one of them.You
ní zbytečná formalita,která zdržovala'
saw how many arrived.You saw,too,how
hru.Kdybych byl věděl o těch adresách,
many disappeared.! saw you,Mr.Oatis,
byl bych si ušetřil moc a moc kopanců.
on a number of occasions,when you we
V květnu IS^C nás soudili v Norim re taken out to the prison yárd for
berku. Tehdy byla norimberská věznice
a walk by your guard.In fact,you oft^fc
přeplněna předchůdci dnešních kopeccame before the yard had been clearecr
kářů.
of the previous bunch of fifteen to
twenty-five prisoners in their civi
Celkem jsme nedopadli nejhůř.Pokus j
o útěk do ciziny a takové plky.Dosta- ; lian suitswith white bands on their
left arm.These were the political c
li jsme jeden jako druhý čtyři roky.
i
victs sentenced to death for anti
Po rozsudku nás odvezli do vězení do j
communist activity.I wore that armÁmberka.Iam jsme pracovali v pletár—
band.
In the short period'while you,
ně punčoch.
i
M r .Oaits,were at Pankrac,no less than
Hed to nebyl žádný.Musila se při'
35 of them were executed.Everyone in
zoufalé stravě plnit pracovní norma,
the prison knew it,and their names
a když ji někdo překročil několikrát
and their dates of execution.! think
po sobě/aby dostal extra margarin a
that no one in the world who follows
jhleba/ ,byla lined zvýšena pro všech— J events in Czechoslovakia will take
ny.Tohleto odkoukali Němci od bolŠe— j you seriously ..For the truth is decla
vikú jedna radost.Jenže dlouho jsem. i red by the number of executed and'im
se v té p l e t á m ě neohřál.¥ říjnu mne ] prisoned compatriots and of those,
vyhodili na práci do kamenolomu-Kame— ' who escaped to fight Communism from
nolom- a zima na krku. /Pokračování/ j the remaining free world.
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By G.F. Hudson
Following we confront our readers with an article, published in
the magazine DnCOUUTES, owned by the Congress for Cultural Freedom. It
is an absorbing summary dealing with matters which, as we believe, are
vital also for the security of Australia.
It may make unpleasant read
ing sometimes.
In spite of this we do not dare to abridge the article*
It will be continued in our next issue, though we do hot like this
sort of things either.
The most striking characteristic j(at least for some eminet statesmen)
of recent history is its speed of
unexpected expansion of Communist p o w 
ovement.
less than four decades
er, it need be no matter for surprise
eparate us to-day from the world
that many people have not been quite
which had not yet seen the carnage able to keep up mentally with the pace
and destruction of the First World of events»
Habits of mind formed in
War,
It is only a little over 30
happier days when ideology could gene
Éears since the founding of the
rally be left out of account in inter
league of Nations, the establish
national politics are not easily dis
ment of the Weimar Republic in Ger carded? and there is a pull to revert
many, and the' apparent fulfilment
to them whenever some break in the
of the principle of national self- clouds gives the smallest opportunity
determination im Central Europe.
for belief that the weather is clear
Only two decades have elapsed sines ing»
Since the death of Stalin, in
Hitler took office as German Chan Britain at any rate there has been a
cellor and twelve years were suff strong tendency to forget about exper
icient for the whole brutal career iences -of the Cold War, to repudiate
of the Third Reich.
And now we are any suggestion of "anti-Communism" in
till less than one decade away
World Affairs and to assume that in
rom the Yalta Conference and Pres dealing with Soviet Russia- and still
ident Roosevelt's assurance that
more in dealing with Communist .Chinaif only he were to make sufficient lit is really only with limited and se
ly large concessions to the Soviet parate national interests that we have
hion, Stalin "will work with me
to reckon»
It would,of course, always
or a world peace and democracy."
be very agreeable if this were so, and
During this brief period since the the wish, given the chance, will be
last great orgy of western wishful father to any number of pleasing
thinking, the number of human b e 
thoughts,
Unfortunately.we are con
fronted in the contemporary world with
ings under the rule of Communist
a very ugly reality and our capacity
states has increased from.the 170
to cope with it depends on our under
millions of the Soviet population
standing of its true character and
in 1939 to nearly 800 millions in
1953, and a compact bloc of count modes of operation.
The spread of Communism during
ries, bound together .by their com
the last ten years cannot be inter
mon Marxist-Leninist ideology and
preted simply either as the purely
a system of military, alliances,
military expansion of a single, state
has come to control the greater,
part of the Eurasian landmass from or as a series of purely internal re
the Elbe to the. Yellow Sea.
volutions occuring independently in a
number of countries. (To page 12)
With such a prodigious and
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years that the possibilities latent
>
in the union of Communist internationMatthew Arnold
ali-sm with Soviet state power have
Creep' into thy narrow bed,
been realised on a large scale»
The
Creep,and let no more be said!
principle on which the Soviet Govern
Vain thy onset!all stands fast»
ment acted during the critical period
Thou thyself must break at last.
just before and just after the end of
the Second World War clearly stated
let the long contention cease!
Geese are swans, and swans are geese. Iin one of the letters from the Central
Committee of the Soviet Union's Comm
let them have it how they will!
unist Party to the parallel Communist
Thou art tired;best be still.
body in Yugoslavia.
It was subsequent
They out-talked thee, hissed thee, tooe ihee? ly published by the Yugoslav GovernBetter men fared thus before t h e e jjjment after the break with Moscow.
Fired their ringing shot and passed,!
Rebuking the Yugoslav Communists
Hotly charged-and sank at last.
ifor excessive boasting about'their
Jp
record,
the
Soviet
letter
declared."
Charge once more,‘then, and be dumb!
"Even though the French and Italian
let the victors, when they come.
Communist
parties have so far achieved
When the forts of folly fall,
less
success
than the-Yugoslav CommunFind thy body by the wall!
.ist Party, this is not due to any
Jp
special qualities of the Yugoslav Com
munist Party, but mainly because,...
BRITAIN,' U. S. A. and ASIA (Contd)
the Soviet army came to the aid of
What has been so baffling to
the Yugoslav people, crushed the Ger
statesmen and diplomats brought up man invader, liberated Belgrade and
on the traditional law and custom of in this way created conditions which
relations between sovereign states were necessary for the Yugoslav Comm
has been the combination of an org unist party to achieve power,
Unfor
anised international movement with tunately, the Soviet army did not and
the governmental power of a nation could not render such assistance to
or group of nations... When a Soviet the French and Italian Communist par|
official declares that the revolut "ci e s " .
ionary "national liberation moveIt would be impossible to have a
movements" of colonial territories more candid admission - not,of course,
are an "an organic part of the anti- intended for publication at the time
imperialist democratic camp headed
it was written- that Soviet policy
by the Soviet Union", he is in fact or af any rate was then, to set up
claiming for the Kremlin a kind of Communist governments into countries
universal .jurisdiction which is in wherever military occupation renders
compatible with the principles on
it possible to do so.
Soviet milit
which normal international relations ary occupation was in fact the decis
are based.
It is indeed a challenge ive factor in creating Communist re
which has disturbed the world ever gimes in what are noví Soviet satell
since 1917, but for many years it
ites of Eastern Europe, as also in
could be regarded ás a nuisance
Forth Korea.
In the zones of Soviet
rather than a menace, and in the
occupation, the Western democracies
thirties it was eclipsed by the
were unable .to oppose Soviet actions
greater aggressiveness of fascism,
except by occasional diplomatic pro
which likewise made use of "fifth
tests.
In two countries, however,
columns" though in a less systema there were Communist bids for power
tic and comprehensive manner.
outside Soviet occupation zones, and
It is only within the last ten in both cases
(To page 13)
•
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treme disfavour bv the American gov(Continued from page' 12)
iernment.
Britain was accused of trythe principal Western Allies were
jing to subdue the Greek people in "
faced /with, the question whether a
[pursuit of her imperialistic ambitCommunist revolution should he re fons.
This was the period when Amer
garded as a purely internal affair i c a n opinion, both official and un
of the country concerned or whether official, was overwhelmingly promeasures should he taken to thwart ISoviet, and there was as yet no
.it» These two countries were China ■thought of using American power or
and Greece,
m o n e y anywhere to "contain" Communism
In Greece, in 1944? the Comm 'More than two years were to pass b e 
unist controlled BIAS forces had
fore American policy radically changliquidated the two rival groups in jed and the "Truman doctrine" under
the anti-German resistance movew r o t e British support for Greece and
e n t , and nothing could have stop iTurkey.
Britain was in fact first
ped them from seizing power in Ath jin the field, and America's antiens hut for the British military
•Communi am was a later development.
intervention,
Stettinius, who was
But why did Britain act against
American Secretary of State at the
the Greek Communist revolt at all?
ime, has related in his memoirs
|What did it matter to Britain whether
he explanation given to him per
:the Communists ruled Greece or not?
sonally hy the British Prime M i n i  [Surely it was Britain's business,and
sters "Churchill explained to me
[if the Communists could obtain effect
at Malta that hfs position was
jive control of the country, London
that if the British had not had
[might have recognised their governtroops in Greece, the Greek Comm
[ment and entered into diplomatic re
unists would have taken over the
l a t i o n s with it, relying on trade in
Government.
The British, he dec
[currants and coctail parties at the
lared, had a definite responsibili [British Legation to keep it friendly
ty not to allow this to happen".
[to Britain and independent of Moscow,
There are several points v/kLch [But Sir Winston Churchill and his
all for notice with regard to this ^colleagues in office in 1944 seem to
intervention in Greece.
In the
have been convinced that a Communist
first place, the policy was not only [Greece would be hostile to Britain
that of the Conservative Party in
[and as amember of the Soviet bloc of
ritain.
The labor party took of ;Eastern Europe states, a menace to
fice in 1945 and it continued to
.British interests in the Uediterrangive strong support to the Greek
jean.
They also, no doubt, calcuiatec
government in the renewed civil
[that a Communist victory in Greece
war which went on until 1948.
|would add so much to the Soviet pres'Whether the policy was right or
[sure on.Turkey that Turkey would be
wrong, both the main political par ;forced also into the Soviet orbit.
ties of Britain share responsibili [At any rate, they regarded it as esty for it, and it is not open to
;sential to prevent the Communists
either to condems another nation's jfrom getting hold of Greece and actec
support for anti-Communist forces
[vigorously on that belief.
simply on the ground that it in
It is interesting to speculate
volves interference in a civil war. jon what might have happened if Gen.
Secondly, it may be recalled
jM a r k o s in 1946 had captured Athens
that the British intervention in
jand Salonika, while Greek anti-CommGreece evoked a storm of hostile
junist forces continued to hold Crete
criticism in the United States at
[and the Aegean islands.
the time and was regarded with ex(Continued in next issue)
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ÚSTŘEDÍ ČS.DEMOKR.ORGANISACÍ V AUSTRAlii a na N.Z. vydalo odznaky v národ
ních barvách s nápisem III.ČSL EXIL AUSTRÁLIE. Jsou prodávány ve prospěch
Sociálního fondu,zřízeného při ÚČDO.
Koupí n e t
ien že získáte odznak,který
budete rádi nosit,ale současně přispě
jete prostřednictvím sociálního fondu
svým nešťastnějším krajanům.-Odznaky
obdržíte v hlavních městech u jednate
lů čs .organisací nebo poštou od ÚČDO,
Box 4, P.O. TOOWONG, QLD. Cena je 5/za kus,zasílací výlohy l/-za každých
10 odznaků.
Ústředí

1 1 .1 . I S 1

K R Á T C E
. .....
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.

.........

...

_

v

V Torontu začaly vycházet čtrnácti
denně 'Kanadské listy",které řídí Er.
Třesňák.— Fordova nadace věnovala
1 mil.3 na zapojení uprchlíků ze ze
mí za Želez.oponou do života USA.—
Evropským ředitelem Amerického fondu
pro čs.uprchlíky se stal po Ferdin.
Jičínském Rev.B.Hrubý z New Yorku.
Amer.fond pomohl dosud 427 uprchlí
kům při emigraci do zámoří.

V ŘÍJNU K .R.DOŠLO V REDAKČNÍM KRUHU
měsíčníku 'Národní politika" v Chica
gu k neshodám. Výsledkem byly pak
PODLE USNESENÍ VÝBORU ÚSTŘEDÍ ČDO V
"Národní politiky" dvě.Obě vyšly se^fc
A. & NZ.byly vyplaceny před vánocemi
stejnou hlavičkou a stejným ročníkem
ze Sociálního fondu tyto podpory: pí.
a číslem.Na jedné jsou uvedeni dřívěj
B. K . ,Brisbane £ 24,pí.K.F.,Melbourne
ší vydavatel a šéfredaktor Jiří Havel
£ 1 6 ,p.Z.P.,¥yee,NSW £ 16,celkem£ 56.
ka a Jar .Moudrý, vydavatelem NP II. s ^
stal Oldřich Mikulík a šéfredaktorenJP
EDICE SATIRY PŘIPRAVUJE "VÝBOR EXILOVÉ
IV.Vojíř-Lóula.-Jiří Havelka píše ve
SATIRY-II ".Prosíme autory,aby zaslali
své příspěvky nejpozději do konce ledna : "své5 N P .,že "nepatrná skupinka ex:trémních živlů se pokusila o přivlast
1954 na ádresujEDICE SATIRY,c/- Marie
n ě n í si časopisu" a že'pokus byl iZárubová,18C Westbourne Grove, London
ihned zmařen a byla podána žaloba u aW .11, England.
..Zárubová
:merického soudu"/prý pro odcizení
kartotéky a korespondence-/’.0.Mikulík
Rychlé občerstvení v
a V.Vojíř opět napsali:"Jiří Havelka
a Jar.Moudrý přestali být členy naše
KAVÁRNĚ
G R A N A D A
ho
redakčního kruhu již v září t.r. J K
/U Grobiána/
nejsou oprávněni k jednání za náš
183 Exhibition S t Melbourne-City
sopis,ani k přijímání peněžních pří
Telefon; F3 3349
spěvku a předplatného pro Národní po
litiku. 5-0 právoplatném vlastnictví
Otevřeno nepřetržitě od 11 do 24 h.
NP .rozhodne tedy americký soud!
-t^fc
■Převzal Viktor Socha

V

csW

Provádíme veškeré práce optické
přesně,rychle a za levné ceny.
Sluneční brýle.
Velký výběr
M. C H R P A ,

odborný optik

mmíammmmmmmmmmmmmmmrnirrniTrimrnriiTTiTri

257 Elizabeth S t . ,MELBOURNE-CITY
/v domě R.Kyatt,Chemist,b l .Lonsdale St
Telefon MU 2601
/'dříve Praha I I ., Jindřišská 7/
Otevřeno denně ‘9-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky také poštou.

.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 S t .,MELBOURNE-CITY
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
Lonsdale St./
Telefon M U 4488
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Československé národní mužstvo sehrálo v prosinci odvetné mezistátní ut
kání s Itálií. Zápas se hrál v rámci mezinárodního poháru v Janově. Českoslo
vensko prohrálo zaslouženě a výsledek 3:0 vyjadřuje správně poměr sil. Sesta
va ČSR; Stacho - Šafránek,Novák - Trnka,Hledík,Procházka - Dobay,Pažický,Tegelhof,Kačány,Čurgaly/Pazdera/. V československém mužstvu zklamali hlavně- útocníci a záloha. Nejlepší řadou byla obrana v čele s brankářem. Stacho. Ita
lové byli po celých 90 minut v naprosté -převaze. čs.mužstvo se snažilo nahra
dit hráčské nedostatky tvrdou,mnohdy až surovou,hrou. Třetí branka padla ze
zaslouženě nařízeného pokutového kopu. .Rozhodčí Bauwens musil hru přerušit a
Upozornit kapitána čs.mužstva Nováka,aby přestali s tak nebezpečnou hrou. Po
^omto zápase se stalo vítězem Mezinárodního poháru Maáarsko před Českoslo
venskem, Rakouskem, Itálií a Švýcarskem.

— JAK JSÍCE SE JIŽ ZMÍNILI V MINULÉM
--PŘEBOR REPUBLIKY V LEDNÍM HOCKEYI;
^ísle ,bylo provedeno ve Švýcarsku roz^- ÚDA Praha - Spartak Praha Motorlet
osování mistrovství světa v kopaném
8:3,'Spartak Plzeň - Spartak Smíchov
Ze 16 účastníků bylo nasazeno 8 mužstevj: 14:4, Spartak Královo Pole - Tatran
Uruguay,Maaarsko,Rakousko,Anglie,Italie1Poprad 6:3? Spartak Praha Sokolovo Francie,Španělsko a vítěz jihoamerické Křídla Vlasti 5:3? Baník Chomutov skupiny/Brazilie,Paraguay a Chile/oDva Tankista 2;2, Dynamo Pardubice -Spar
z těchto nasazených účastníků, byli vy tak Plzeň 8;8, ÚDA Praha - Slavoj
bráni a k nim přilosováni další dva,
Budějovice 6:3.— Stav v jednotlivých
takže zbývajících 16 nej lepších bude
skupinách; 1.Spartak Praha Sokolovo
hrát v těchtc čtyřech skupinách;
8, Křídla Vlasti 7, 2.ÚDA a Slavoj
L Francie,vírez jihoamer=skupiny,Ju
Č.Budějovice po 6 b . , 3.Rudá Hvězda
goslávie, postoupí-li/,vítěz skupiny
8,Spartak Plzeň 4.
Mexiko,USA a Haiti»
— MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V HOCKEYI: Itálie j*
2» Maáarsko,Španělsko,Německo nebo
-Švýcarsko 5:2? Rakousko - Itálie 1:0, p
Sársko a vítěz skupiny Japonsko-Korea.
Švédsko - Norsko 6:2, Německo - Fin£* Uruguay,Rak ouško, Skotsko a ŠSR.
3ÍÁ0 p;1 3.
2o
P» Anglie,Belgie,Itálie a Švýcarské.
/Od našeho zvláštního zpravodaje JT/
První zápas sehraje ČSR s Uruguayí,
První dva z každé skupiny postupují do — DAVIS CUP: Austrálie obhájila po
závěrečného kola.
hár tentokrát navzdory í;stavitelům
m u ž s t v a k t e ř í tím, že roztrhli 0— FOOTPALLOVÉ MUŽSTVO OSTRAVSKÉHO KRAsvědčené dvojice Hoad-Rosewall a Ro
je zvítězilo v Polsku nad Gornikem
se -Hart wig, doslova darovali Američa
Walbrzych 4:2 a nad Gornikem Janowem
nům čtyřhru.Jinak by byl konečný vý
8: 1.
sledek vyzněl patrně 4:1 a ne 3:2.
— EMIL ZÁTOPEK A STANISLAV JUNGWIRTH
Výsledky; Hoad - Seixaš 6:4,6:2,6:3?
byli pozváni k několika startům na
Traběrt - Rosewall 6:3,6:4,6:4? Trákryté dráze v USA.— Zátopek,Jungwirth„ bert,Seixas - Hoad,Hartwig 6:2,6:4,
Skobla a Řehák byli pozváni na závody
6:4, Hoad - Trabert 13:11,6:3?2:6,
na kryté dráze v Paříži.— Zátopek byl
3:6,7:5?Rosewall - Seixas 6;2,2:6,
také pozván do Brazilie.
6:3,6:4« /Pokračování na str. 16/

Í

I

j1

HLAS DOMOVA______________________ 11L1.195b

- 16 Refrigeration Hospital
PET-FROS T-REFRIGERA.!IOH

S P O R T

Chcete si ušetřit starost ?
Vezměte si- svého odborného mechanika!
Opravuji všechny druhy domácích led
nic/všechny typy Sealed Units/ i prů
myslových pro obchody mlékem,řezníky,
koloniální obchody átd.
Rovněž pračky,topná tělesa,větráky aj
Bohatý sklad součástek pro všechny
typy lednic, - Nové i zánovní lednice
s dlouhodobou zárukou - Průmyslové
lednice stavíme na objednávku
24hodinová služba
Veškeré opravy s T roční zárukou a
za mírné ceny.
Volejte; MX 2712 nebo MX 5512
_____ ______Mluvíme česky________
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 3 0 U R F E

o
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A L 0 - H A L Cf. !
Nová adresa, nová firma,
ale starou dobrou službu zá
kazníkům zaručuje krajanský
podnik Jar. GAUTSCHE
L U X E

F U R

CO.

á

&

Vyřizujeme písemné objednávky z
celé Austrálie a dle možnosti Vás
navštívíme v NSW, Victorii, Jižní
Austrálii nebo Tasmánii,
Otevřeno denně do 6 hod. večer a
v sobotu dopoledne
PŘIJĎTE SE BYÍ I JEN PODÍVAT
— -------------------------— --------- -—

H

ČESKÉ KNIHY
f
r omany-be1etrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyuoebnice 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, Q1D.
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby

Vše lze koupit na splátky

i

— -MEZINÁRODNÍ FOOTBALLOVÁ ASOCIACE
FIFA zasedala v Paříži.Příští zasedá
ní bude v červnu v Bernu.
Č.

0 Velký výběr všech druhů
kožešin
O Nové modely
© Perfektní propracování
§ Přístupné ceny pro každého

Speciality:
57°' slevy
pánské prsteny s monogramy,
brilianty a jiné drahokamy,
snubní prsteny různých vzorů,
křížky na krk,stř.příbory,
moderní evropská bijouterie.

-

— LYŽAŘSKÁ MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROCE
1954 se konají ve Čvédsku od 13,2.do
7.3 .1954.

J.& H. Gautsch
Royal Arcade,Pitt-George St.
8 a, Second Floor
S Y D N E Y
N . S . W .

182 Collins Street / 3 .patro/
- M E L B O U R N E , VIC.

------------------------------ -—

— O VÍNO CÍCH, KDY BYLO V MELBOURNE
přes 107 F horka,jel se na nejvyšší
australské hoře Mt.Kosciuzsko vánoční
lyžařský závod ve slalomu.Zvítězil
bezpečně Čechoslovák Ant.Čponar.
ON.

DE

N e jlepší značky švýcarských
hodinek a všechny druhy klenotů
s českou službou nabízí
O

/Pokrač.se str.15/

'■ • ■'

Evropský odborník kožních nemocí
H. R 0 Z l l f E S
27 Ruskin St.,ELW00B, 7IC.
Návštěvy dle telef.ujednání,XA 1017
11
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DĚKUJEME SRDEČNĚ ZA
DOPISY ČTENÁŘŮ — LETTERS TO THE EDITOR
mmmWHimmmmirimmmmmmrnmrnmmmrnmmmmmmmTfirnrnmrnrtTmmm
VŠECHNY BLAHOPŘEJNĚ DO
— 6 cledna t„r.uplynulo 70 let od smrti brněnského
PISY A LÍSTKY K VÁNOCŮM
augustiánského opata Řehoře Jana Mendela,který pro A NOVĚMU ROKUo PŘÁTELSKÁ
slavil naši vlast po celém světě svými objevy o
SLOVA A PROJEVENÍ ZÁJEM
dědičnosti.Jeho zákony o .dědičnosti jsou dodnes zá NÁS VELMI POTĚŠILY.
HD
kladem všeho vědeckého bádání v tomto oboru.Nevyjde
LISTÁRNA
snad přírodovědecký spis,v němž by se Mendelovo
mmmmmmmmmm
jméno nevyskytovalo.-Nejznámější jsou jeho pokusy
K.Š.,Rose H.:K dop.se
s hrachem.Odborníci se ale domnívájí,že provedl da
vrátíme v př.čísle.Dík.
leko větší objevy o dědičnosti na včelách,avšak po
známky o těchto pozorováních se ztratily.Zlomkovitě — J.V.,E.Syd.:Totéž/2.o./
— S .P .,S t .Kilda:Díky za
se o nich dovídáme z dopisů prof.Nagelimu.-xy-,Melb.
i nf.— -M.N, ,Well. :Zpráva
|-Sir,I have previously been in touch with you rezajím.Díky.— P . K . ,St.Kil:
arding Accommodation and Rental problems of New
Zavol./večer/.— E.H.,AAustralians.-Their continued and increasing exploi del. ‘
.Pátrání je zdarma.
tation is noticeable and it may be of substantial
Event.přiložte známku na
benefit to them if they are made fully aware of
výříz.hledanému.— B . S . ,
H & e i r rights under existing Acts... I repeat an ear Adel.-řDík za výstř.
ED
lier offer to attend a Meeting of any National Group
to answer any questions relating to tfre incidence
REDAKCI DOŠLO;
of the Landlord and Tenant Act.Yours R.Rae Green,
Consultant on Landlord
Tenant A c t ,Ex-senior Invest O .Odložilík;Čtení k vá'nocům 1953/Národní kle
Officer-Rent Control Office of Dept.of Justice,
notnice 6.10/.
Room 2,6th Floor,10 O'Connell S t . ,Sydney,NSW, BW3118
Jan A.Baía;Satiry a afo
— Tempo'je tu obrovské.Buá sa mu prisposobis a to
rismy.Edice
satiry, c/-M.
vydržíš,alebo toho musiš nechat.Preto kto chce priZ
árub
Ová,180
W e st b ourne
ai do USA a kto hlavně sa chce usadií v New Yorku,
Grove,London
W.ll,Engl.
^ ^ k to musi mat velmi v poriadku so srdcom,nervami
Cena
4/-sh/
angl.
/
a hlavně musi byí mladý a zdravý.New York je tak
?

1

L

obrovské město a kladie také nesmierne požiadavky
na pracujucich,že vobec nemajú čas ž i í .J.P.,N.York

PROSÍME ČTENÁŘE
ze všech částí Austrálie,
-Přijal jsem kontrakt na stavbu moderního chléva.
aby nám d a l i 'laskavě
Budou v něm r.a př.i neonová světla.Vůbec,tady se
zprávu o tom,jaké mají
dá na krávy víc,než za 'Oponousna lidi.CB.,N.Zéland zkušenosti s poslechem
— Noviny - cc jest jejich povinností?Informovat,po čs.vysílání Radia Svo
učovat a vzdělávat.Haše noviny informují.Že zkresle bodné Evropy,Hlasu Ame
riky,BBC a Kanad.rozlil,
ně, to na věci nic nemění. Poučují,Učí nás,že žádné
/zvláště
dobu nej lepšího
slovo není dost hrubé,aby se nemohlo otisknout.Též
poslechu
v
jejich místě
vzdělávají.Dokazují,že jsou v češtině slova,o kte
rých jsme dříve neslyšeli,že se tvrdé -y- píše tam, a event.připomínky/'.
kde jsme až dosud bláhové vždy očekávali měkké -i-, Zjištění je důležité.Dík,

a že česká řeč zdaleka není tak líbezná,jak jsme
předpokládali..,
.Miloš štika,Sydney
— 'U nás v některých okresech,zejména v pohraničí,
se nesmí nalévat před 6.hod .večer,u vás zase'po 6.
Důkaz,že jste skutečně protinožci. ’Dop.z ČSR,př.V.

DOPISjNebylo by možné
najít pro zdejší nemoc
nici moučníkáře,event.
začáteč.se zákl.znalostmi
19£ a strava.Darwin,N T .

{
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HLAS DOKOVÁ
ÚČETNICTVÍ - DANĚ

; . V=A.
G R O S S M A N
úředně registrovaný daňový poradce
36 Woodville Ave.,'
GLENfíUNTLY /Melbourne/,Vic.
Volejte LW 3889
večer i v sobotu nebo v neděli
Nezapomeňte navštívit naše
české kavárny v Melbourne-City
1/

THE LANSDOWNS COFFEE

26 Collins S t . , telefon C 1106
Otevřeno celý týden od 10 do 24 hod

2/

PETER

PAN

234 Collins St.,telefon C 3415
Příjemné posezení,kvalitní jídla,do
mácí dorty a nejlepší káva v Melbourne^
Srdečně zve

Karel Maršíček

Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
0 P 1 0 1
430 Bourke S t .sMelbourne-City
Telefon MU 4093
Otevřeno denně 9-185v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský

11.1.1954

Čs. národní sdružení ve Victorii
dovoluje si Vás pozvati na

'*

VÝROČNÍ REPRESENTAČNÍ TANEČNÍ VEČER
který se koná 30.1.1954 v 7.30 h.:veě,
v Leonard's Cabaret V budově St.Hilda
Bath/proti lednímu paláci St.Moritz/
Likérová licence
Couvert 10/Reservováňí stolů*0.Nekvapil,9 Brookville ^Rd. ,Toorak, V i c n e b o tel.LF9983
Zvláší srdečně zveme krajany z venkova
V nově otevřené prodejně
KGZDÁL - EXCLUSIVE TAILORING
dostanete vše, co je
vkusné, kvalitní a elegantní
za bezkonkurenční ceny
108 High S t .,SI.KILDA, Melbourne
/2 min .od St.Kilda June./'
Telefon^ LA 7697
L I N G U A

T R A N S L A T I O N

INSTITUTE
tlumočnická - korespondenční
poradní a insertní kancelář
roh Fitzroy & Acland Sts.
S T. K I L D A ,
V I C .
Summerland Mansions
/prvý vchod z Acland 3t„/

15.00 - 20o00

LU

i
"
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PŘEDNÍ FIRMA s radiOaparáty,lednPa j„v Melb,hledá prodavače-NovoaustralanáP
Vlastní vůz žádoucí,ale' není podmínkou. Dobrý plat,provise a příspěvek na
auto. Výborná příležitost pro schopné muže. N a b . n a "z n „ !’L P H '* do. HD,
HLEDÁIVIE NÁVRHÁŘE na dámské pláště. Nabídky na: Lederman Bros...,78 aúeckett
S t .,Melbourne, telefon FJ 4513
DVA SVOBODNÉ NEB MANŽELE přijme česká rodina do moderně zaříz.domu u stan,
elektr. dráhy .Nabídky na. zn. 'Hawthorn, Vic . 11 do HD.__________
-______
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ;sl.Duškovou/doma Sokol/,sl.Kamilu Peteráčovou,Jaroši.Matějíka/z Dubu u Vod./,Vlastimila Boušú,Jar.Hřej Čího,rodinu Sorbanovu, Miloše
Řezáče,Jar.Seiferta,Václava Trojana,J.Hezkého a m a n ě .Frant.a Ziaticu Sed
láčkovy .Zjjrstíme-lis^
se na ně dotazuje, HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně= Řídí redakční kruh,, Adresa; HLAS DOMOVA,
4 Erin S t . ,Richmond5E.l,Vic. . Telefon JA 3380/jen mimo p r a c d o b u / .Předplatné
na rok sh 37/-, na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-,jednotlivě sh 1/6.

