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Nervosita ve Spojených státech
S T A B I L I S A C E

N E B O

K R I S E

Číslo

?

Vedoucí role Spojených států po druhé světo
vé válce je markantnější v hospodářství než
v politice oDívá-li se proto Amerika jako svě
tový finančník a daleko největší výrobce nyní
s nervositou do budoucnosti,musí to zajímat
ostatní svět.Každá větší porucha v USA by m ě 
la za následek poruchu světovou. Nervosita a
nejasné plánování hospodářské budoucnosti by 
ly konečně patrny i na konferenci ministrů fi
nancí britského imperia,která skončila před
týdnem v Sydney.Sovětský svaz se jako obvykle
nesvěřuje se svými hospodářskými těžkostmi.
Jeho situaci vystihuje ale fakt,že byl v pos
lední době nucen se uchýlit k drastickým'‘ka
pitalistickým'nouzovým opatřením,prodeji čás
ti svých zlatých zásob na světovém trhu/jen
za prosinec 53 v hodnotě asi 85 milionů $/.
Spojené státy vykázaly zabránily opakování hos
v posledních měsících 53 podářské krise let tři
hospodářský pokles/5-10^, cátých.Mají to být přede
^ p q e t nezaměstnaných se
{vším dalekosáhlá opat
T a m "blíží 2 milionům „Mno ření měnová,ušití banzí národohospodáři tc po- jkovních a průmyslových
.vazují jen za následek
jzajišíovacích fondů ne•předcházejících let plné jbo fondu na podporu v
konjunktury,jež prý sved lnezaměstnanosti,nové dala Ameriku k přílišným
jňová politika a vůbec
-4jiný odolnější hospodářinvesticím„Nynější'normál
nější 'poměry vyžadují profský systém.
to přibrzdění„Omezení in j Pro nejbližší léta je
vestičních prací způsobuj aprý konečně plynulý chod
mírné hospodářské ochab :amerického hospodářství
nutí „Kdyby se proti oče {zajištěn náklady na obra
kávání situace dále zhor nu země,jež jsou i po
šovala, je prý po ruce do 5 miliardovém snížení
statek prostředků,jež by i stále ještě/Pokr.str.2/
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V minulosti měli mnozí
z nás pro všechny nesnáze
světa jedno východisko;
válkuoS ohledem na obrov
ský 'pokrok' v atomových
zbraních na obou stranách,
je při nejmenším nutno při
pustit možnost,že k další
mu světovému konfliktu vů
bec nedojde»Je pravda, že
již dříve byly zbraně, o
kterých se říkalo,že vylu
čují další válku»Ale žádná
z nich nezabila 70tisíc
lidí v několika vteřinách,
jak to v našem případě nčinila v Hirošimě první,
t .j.nejprimitivnější ato
mová puma»
Nepřijde-li válka,co
dál? Svět nemůže stejně^
zůstat trvale rozdělen»Ře
šení tedy musí přijít od
jinud» Obě strany patrně
zintensivní snahu zničit
soupeře zevnitř a studená
válka se ještě asi přiostří/i když jistě tu a tam
dojde k taktickému zmírně
ní/» Boj uvnitř států,hla^i
ně v Americe,s níž svobod
ný svět nyní stojí a padá,
bude muset být veden schoj
něji a radikálněji»Jeden
upřímný a informovaný an
tikomunista bude mít vět
ší cenu,než tucet' ‘růžo-vých ''intelektuálů, kťoří
sice podle/Pokrač»shr»2/
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ZUŠLECHŤUJÍCÍ KNIHA JE SPOLEHLIVÝ PŘÍTEL

vlastního tvrzení také ne
0 pravdě shora uvedených slov se nad veškerou
mají komunismus rádi, ale
pochybnost
přesvědčíte,když si objednáte od Pá
nehnou proti němu ani prs
tera
Karla
J.Dvořáka svazek jeho básní...V těch
tem. Antikomunisty ovsem ne
KVŘTECH NA CHUDÝ^PUDÝ ZKVETLÝCH nalezne čtenář
myslíme velkohubé oportunisty typu MeCarthyho, pro básně pro svou náladu...Nejsou to zlomky myšle
něž komunismus znamená Bo nek začatých a nedokončených a celkem nejasných,
jak někteří básníci zdají se a jsou nepochopitel
hem seslanou příležitost
ke kariéře.Na druhé straně nými tím,že takové třísky halí ve slova,která
jsou neobyčejná a ve slohu nejasném.Pravé umění
ovšem je třeba se stejně
řeči
aí mluvené nebo psané jsou slova jednoduché,
rázně ohradit proti lidem,
vhodná
a významná...Vánoce se blíží a dlouhé ve
pro něž jsou Alger Hiss,0.
čery
již
jsou zde.Pomožte autorovi,kaplanu bydl|^
Lattimore a Dexter White
čímu v malé světnice špitální zbýti se těch k ň i l ^
ještě dneska mučedníky.
/PříkladsSleanor Roosevel jimž věnoval své mladé síly a za své je vydal,a
nyní ve světničce skrz ně chybí mu místa.
tové. ,která označila dnes
KATOLÍK, C h i c a g o ^
už prokázané informace bý
valé komunistky Elizabeth
Bentleyové za ''fantastickou S T A B I L I S A C E
N E B O
K R I S E ?/P*kr/
povídku této zřejmě neuro
tické dámy''./
čtyřnásobné proti době
ní bilance,čili Američa
Ve studené válce se musí
před korejskou válkou.
ni poskytovali pomoc ve
západní demokracie vypořá Od 1.ledna t.r. ohlásila formě přebytků svého zbo
dat s třemi smrtelnými ne US vláda snížení daní.
ží.V příštím roce má být
přáteli :defaitismem,neutra- Má to být také opatření
tato pomoc pronikavě «lismem a vzájemnou řevni
proti depresi.Američani mezena.Mé-li si Amerika
vostí .Def aitismus není zrov tu sledují příklad brit udržet vjórobu zboží pr^j.
na teá tak nebezpečný.Ome ského ministra financí
export v dosavadní v ý š ^ p
zuje se na Francii,kde se Butlera,který podobně
musí najít způsob,jakým
stal stejně už národním zvy snížil daně v době, kdy budou importující země
kem.Daleko nebezpečnější je byl britský rozpočet
toto zboží platit,čili
neutralismus s apoštoly Neh ještě povážlivě pasivní. buá poskytnout ú v ě ř / ř ^ ^
ru, Bevanem a spol.Neutralis Butlerúv tah tehdy ne
šení velmi dočasné/neT;^^
mus je přepych,který si
jen oživil britské hos povolit větší dovoz ci
svobodný svět nemůže dovo podářství ,ale zvýšil i zího zboží do USA.USA
lit .Nejnebezpečnější jsou
příjem státní pokladny.
budou nuceny i politic
rozpory v západním táboře.
Od minulé války se A- ky, aby se staraly o uAmerika bude muset provádět meričané snažili pomoci místění přebytků z dnes
své ''ovlivňování " trochu
hospodářsky na nohy mno již zdravějších zemí.
taktněji,a Anglie se bude
ha státům,a tak si vytvo SSSR by byl jistě velmi
muset smířit s tím,že zase
řit příští spolehlivější ochoten vzít skoro vše,
pro změnu ovlivňuje někdo
obchodní partnery.Celkem co se ze Zá. pádu ' k ex
jiný.Chce-li Churchill pro poskytli dosud na hospo portu nabízí.Jak vidíme,
kázat světu poslední službu dářské pomoci asi 42 m i  i tady budou potíže,jak
aí zabrzdí vzrůstající brit liard dolarů.Táž cifra
přivést v soulad vnitřní
ský antiamerikanismus.
představuje aktivum ame a zahraniční hospodář=-kw- rické zahraniční obchod skou politiku USA.-svět-
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Je mezi námi dost lidí,kteří věří,že se Jugoslá
vie zrovna řítí směrem k demokracii.Jugoslávský ko
munista Milován Djilas,jeden ze čtyř náměstků '‘pre
sidenta Tita",si asi myslil něco podobného.Jinak by
byl nezničil svoji slibně se rozvíjející kariéru no
vinovým článkem,ve kterém bláhové žádal,aby se komu
nistická strana zbavila "zastaralého revolučního du
cha" a nastoupila cestu demokracie.

--INDICKÉ NEUTRÁLNÍ 0Ddíly předaly spojencům
22.000 čínských a severokorejských zajatců,kte
ří odmítli repatriaci.
Američané započali okam
žitě s transportem čín
ských zajatců na FormoÚstřední výbor komunistické strany Jugoslávie si su.
ce nechal'na Titovu přímluvu Djilase ve straně/'1...
— FRANCOUZSKÉ JEDNOTKY
aby viděl.a opravil své omyly a pomohl vybudovat so v Indočíně dobyly zpátky
cialismus v Jugoslávii;..'/,ale zbavil ho všech funk Thakhek,který byl komu
tul .lepší přiznání toho,jak s Bitovou demokracií ve
nisty obsazen za vánoční
skutečnosti vypadá,není snad třeba.Nato ''demokrat"
ofensivy.
Djilas optimisticky; "Byl jsem svobodným mužem celé
své mládí a doufám,že jím zůstanu."Což se teprve u — — NOVOU ITALSKOU VLÁDU
sestavil vůdce levého
^ t d í v budoucnosti,
křídla křesťanských de
A Jí
S Á M
mokratů Fanfani.
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"Udeříme železnou rukou proti každé osobě,která
nutí občany ke zlu ve jménu demokracie nebo nábo ženství "oZatím co člen Neguibova revolučního V 2Íboru plukovník Hussein el Shaffey tohle oznamoval,že
lezná ruka jíž dopadla na tak zvané "rnoslimské bra
trstvo "„Organisace byla rozpuštěna,a 450 jejích čle
A ů po celém Egypte pozatýkáno,údajně proto,že prý
připravovala spolu š Brity svržení Neguibovy vlády.
To je ovsem nesmysl,protože mezi egyptskými anti britskými organizacemi bylo "rnoslimské brátrstvo"
Ještě v dobřen Parukových nejvíc proti Britům.Prav
íš, je prostá,Žádný diktátor nesnese soupeře,a ne guib není výjimka.Moslimské bratrstvo s 2 až 3 mi 
liony členů v arabském světě se jím jednoho dne
snadno mohlo srát.

— JOHN FOSTER DULLES V
řeči k Výboru pro zahra
niční styk: "Amerika nik
dy neuzná porobů ujařme
ných národů tím,že by
uzavřela jakoukoli do
hodu, jež by se snažila
získat i l u s o m í bezpeč
nost ".
— -ANGLIE POSKYTNE JUGOc; ] o xr-í -i
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moc ve výši 3 milionů
liber sterlnků.

— JEDNOTLIVÁ ZASEDÁNÍ
berlínské konference bu
dou střídavě v budově
xovšsti.že je generál Neguib vlastně zajatcem
"silného muže " revolučního výboru plukovníka Gama- spojenecké kontrolní ko
mise v Západním Berlíně
la Abdel Nassera,se.nepotvrdily.
a na sovětském velvysla
Počáteční naděje,žé se generál Neguib stane egypt nectví ve Východním Ber
skym Kemale A taturkem,pomalu blednou,Je možné,že
líně.
došlo jenom ke střídáni stráží,a že má výjimečně
— SYNGMAN RHEE PRODLOUpravdu britskj marxista Aneurin Bevan,který vystihl
situaci í " K žádné revoluci v Egyptě nedošlo-Byl to žil lhůtu pro zachování
korejského příměří o
coup d'etat s revoluční fasádou".
_ n 50 d n í .
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Kdo a jak pracoval pro Sovětský svaz
S O V Ě T S K Á
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Teprve po vydání zprávy výboru pro vyšetřování neamerické činnosti/HD 22/
III»/ a po stranické kontroversi Truman-Brownell v případu Harryho Dextera
Whitea objevují se na světle podrobnosti o infiltraci komunistických, agentů
v^amerických vládních úřadech.Pro nás jsou zajímavé hlavně proto,ze pomáha
jí zčásti vysvětlit,jak tohylp na Jaltě a v Postupimi,a jaká vlivy tam za
sahovaly.
První špionážní buňku založil už ro
ku 1953 komunista Harold Ware»Jeho re
kruti byli skoro do jednoho úředníky '
ministerstva zemědělství:Pressmán,Abt,
V i t t ,Kramer,Collins,Weyl a Hiss.O rok
později přešli někteří z nich na mini-)
sterstvo sociální pece.Téhož roku za
čal svoji podvojnou kariéru na mini
sterstvu stavebnictví David Weintraub,
který teprve loni doúčinkoval na vliv
ném místě v sekretariátu Spojených ná
rodu. V téže době se dostali na mini'sterstvo financí Harry Dexter White,
V.F.Coe a Lauchlin Currie.
V roce 1935 dosedli na vlivná mís
ta dva důležití sovětští vyzvšdači :
Nathan Gregory Silvermaster a William
Ullman.
Tři roky před vypuknutím druhé svě
tové války už byli sovětští špioni usazeni na několika velmi důležitých
posicích:v odborové organisaci CIO,mi
nisterstvu sociální péče,úřadu pro pra
covní záležitosti.Výsledek se projevil
hned;začalo období bouřlivých stávek,
podněcovaných komunisty.Tehdy byl prá
vě v nej pilnější práci Whittaker Cham
bers.Další spiklenci se dostali na vy
soká místa;Victor Perlo a Solomon Adler.
V roce 1940 byla zřízena Rada ná
rodní obrany.Jejím finančním poradcem
byl jmenován komunista Prank Coe.To
už byly ve Washingtonu dokonce dvě
špionážní sítě,pracující nezávisle na
sobě;původní z roku 1933 a nová,vede
ná Nathanem Silvermašterem.
Když začala válka,našli Weintraub

a Silvermaster pro své špionské kole
gy ještě výhodnější místajFrank Coe'
jel do Londýna jako finanční atašé ,
Victor^Perlo seděl na kontrolním ce-^^
novém úřadě,Owen Lattimore se stal JlpE
radcem presidenta Roosevelta pro Dál
ný východ,lauchlin Currie administra
tivním ředitelem presidentské kance
láře,Harry Dexter White náměstkem m q A
nistra financí Morgenthaua,Ullman š]^£hoval na generálním štábu.
V závěrečných letech války měla
sovětská špionáž členstvo velmi repre
sentativní ,jež rozhodovalo o tom,komu
a kolik se dostane ze zásob a měšce
strýčka Sama.Ha měnové konferenci v
Bretton Woods byli jako zástupci Spo
jených států přítomni C o e ,Ullman,Whi
te a Silvermaster,konferenci v Dumba^ton Oaks organisoval Alger H i s s . B u s e ^
ský kousek se povedl Whiteovi na dru
hé konferenci v Quebecu,kde se mu po
dařilo prosadit t .zv.Morgenthauúv plán
na proměnu západního Německa v země-g^
dělský stát.Na konferencích U.N.R . R . ™
měl velké slovo další špion Harold
Glasser.
V roce 1S45 přišla Jalta a Postu—
pim.Na Jaltě/a předtím v Teheranu/sé—
děl Alger Hiss hned za- presidentem ,
když byl zpečetěn osud Číny.Na příprav
né -konferenci Spojených národů v San
Pranciscu byli členy americké delega
ce white a Ullman,a celou ji organi—
soval Alger Hiss.
Do Postupimi přivezli Američané
Morgenthauův plán,kterým jen splnili
nejtoužebnější přání Rusů./Pokr.str.l4
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NOVÍ ÚPRAVA NÁKUPU POTRAVIN NA JEDNOTNÉM TRHU

ÚŘEDNÍ LIST ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
V y h l á š k a
6. 3 6 3
ministerstva vnitřního obchodu ze dne 10.prosince 1953
o úpravě nákupu zboží v maloobchodu.
Ministerstvo vnitřního obchodu vyhlašuje podle par.2 zákona 5.160/
1919 Sb.o vnitřním obchodě;
P a r .1.
/1./ S platností od 13.prosince 1953 smí být témuž kupujícímu při jed
nom nákupu prodána nejvýše tato množství dále uvedených druhů potravi
nářského zboží:
.
.
Chléb 3 kg,pečivo 10 kusů,mouka 3 kg,rýže a krupice 1 kg,luštěniny
/hrách,fazole,čočka/ 1/2 kg,cukr 1 kg,marmeláda,jam,povidla 1/2 kg ne
bo jedna sklenice,maso a uzeniny 1 kg,mašové konservy'o váze nád 800 g
netto 1 kuš,o váze do 800 g netto 2 kusy,sádlo syrové,škvařené,marga
rin 1/2 kg,máslo 250 g,stolní olej 1 láhev,mléko 1 litr,mléčné konservy 1 krabice,vejce 10 kusů,káva 100 g,sůl 1 kg,brambory 3 kg.
/2./ Prodej uvedených druhů zboží témuž kupujícímu nad množství sta
novená v odstavci 1 se zakazuje.
P a r . 2.
Orgány státní obchodní inspekce jsou povinny kontrolovat dodržová
ní ustanovení této vyhlášky.
Par. 3.
Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č.153/1953 Ú.I.,
o úpravě nákupu zboží v maloobchodní síti.
Par.

4-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.prosince 1953.
Ministr;

ROZSUDKY PŘED NEJVYošÍM SOUDEM
Ve skupině 25 osob,souzených před
Rejvyšším souděm/HD 1/IV./byly tyto
osoby *,J.Heindl »K.Andrlová,K.Mathě so
vě ,J .Mathesová,E.Brož,P .Štěpánek, J ;
Matoušek,K.Blažek,K.Motlík,J.Bureš',
J. Husník,J.Tykala;E.Janda,1.Vanec ,'
V.Staněk,V.Krejčí,Z.Srbová,J.Prátek,
K. Koeppel,E.Andrle,J.Rath a J.Ševčík.
Skupina byla obviněna ze špionáže. Č

K&adČÍR,v.r .

K0MPENZÁCIE S Ta LI a NSKOM
Talianska a čs.vláda uzavřely globálnu kompehzáciu v maximálněj výške
550 mil.lír,kteroj úlohou je opatrií
úhradu za přístavné poplatky a námoř
ně dopravné v súvislosti s dopravou
zbožia,ktorú obstarávajú talianske
lode prě ČSR.ČSR^dodá gulatinú za 100
mil.lír,zemiakovú siatbu,slad,jačmeň,
obrábacie stroje,papier a chmel. RIC
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— -Ministr národní obrany dr.Alexej Če
pička vydal armádní rozkaz k ukonče
ní pětiletky.Pochválil si armádní vý
zbroj,ale hlavní slávu si odnesly to
várny,které "vítězně1 splnily pětilet
ku.— V Praze se dožila 85»let herečka
Ema Pechová.— V Železném Brodě byli
odsouzeni Josef a František čimůnek
pro hromadění šperků a drahých kovů.
— V Praze zemřel náměstek ministra do
pravy Karel Lukavský.— Konal se sjezd
Židovské náboženské obce v ČSR.Před— šedou Židovské řady byl zvolen E.Neu
mann z Poděbrad,za předsedy dr.R.Spitz
z Brna a T.Neý z Karlových Varů.— President Zápotocký promluvil na ce
lostátní poradě tajemníků okresních
národních výborů na Hradčanech.Hlav
ní referát měl ministr národní obrany
dr.A.Čepička.— V Ústí n.Labem byla in
stalována nová automatická telefonní
ústředna.— Svaz zaměstnanců veřejné
správy a justice konal plenární zase
dání,kterému předsedal sekretář Svazů
0.Joska.Resoluce konference zjistila,
že po Únoru bylo ve státní správě a
v justiční'službě mnoho nekvalifiko
vaných sil,a že jsou stále velké ne
dostatky "zejména na zemědělských re
ferátech.— Do Prahy přijel nový americ
ký velvyslanec U.A,Johnson.— -V polo
vině ledna odjelo do dolů skoro tisíc
odborových pracovníků,polovina z nich
z pražského kraje.Většina z nich bu
de pracovat v ostravském revíru.—
V Turčanském Svatém Martinu zemřel
spisovatel Julius Barč-Ivan ve stáří
44 let.— Novým finským vyslancem v
Praze je Urho Toivola.— V Bratislavě
bylo 20.ledna otevřeno Museum V.I.Le
nina.— Jubilea"v Prazejherci. Jaroslav
Vojta /65 let/,František Vnouček /50
let/ a prof.dr.ing.V.Jareš/65 let/.—
V Praze zemřela pěvkyně Národního di
vadla.Marie člechtová.— Historický
ústav slovenské akademie vydá novou
publikaci o slovenském povstání.JL/Č

j
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ZÁPOTOCKÉHO NOVOROČNÍ PROJEV

|
Ve svém novoročním projevu prohlá|sil Antonín Zápotocký'petii etku za
(úspěšně provedenou.Zvýšení životní ú —
(rovně je prý však možné jen ještě po
(dalším zvýšení výroby a produktivity
(práce.Přiznal,že během róku došlo k
("několikarušivým zjevům",při nichž'
(prý "někteří lidé podlehli panice",
(když se dotkl měnové reformy.
Proti roku 1937 je prý průměrná výlroba'2 1/4 větší,na Slovensku 3 1 / 2 . ^
(Plán,který byl stanoven roku 1348 bj^P
(prý splněn na 125%,plán z roku 1951
(na 99%.Obilní a živočišná výroba je
(prý stále neuspokojivá.Odešlo mnoho
(zemědělských"pracovníků do průmysloivého sektoru,a ztráta těchto pracov-—
(nich sil nebyla nahražena mechanisa—
Icí zemědělské výroby.
Zápotocký dále prohlásil,že prý
(všichni souhlasili se zavedením jed(notného trhu,ale přiznal,že červnová
(měnové reforma nebyla populární.
Investice pětiletky dosáhly,prý
(bez cizí., kapitálové investice,výše
(97 miliard,z toho 45 miliard v prů— ^ p
jmyslu.
V závěru Zápotocký poukázal na
dopravní nehody,zaviněné nedbalostí
zaměstnanců.Prohlásil,žé se loni sn
žilo mezinárodní napětí,přimlouval se
za hospodářské styky s celým světem
a slíbil další "podporu sovětské mí
rové politiky".
Č
V NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍ
Do rukou předsedy Národního shro
máždění Z.Fierlingra složili posla**
nečký slib tito nov í "poslanci:B.Blá
ha ,Fr-.Kukla,K .Mrázek,M .Mue 11 erová a
J.Pištěk.Schváleny zákony:0 právu au
torském, o místním průmyslu,o komunál
ním hospodářství,bytové výstavbě,udr
žování ,správě a financování byt.maj.
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Do cizoty píseň zaznívá,
moje píseň teskně usedavá'Aspoň jednou ještě ucítit,
kterak doma hořce voní tráva,
kterak chutná rosa na ústech,
když se smutek se soumrakem mísí.
Aspoň jednou ještě uslyšet,
co mi řeka šeptávala kdysi...
IAspoň jednou cítit horký dech
července,když slunce klasy praží,
večer chovat synka na loktech,'
porozprávět chvilku na zápraží,
,zatoužit zas nad^oblaky plout,
hořet jako jabloň vprostřed’května,
v noci mladou ženu obejmout,
až by zpívala jak útlá flétna...

[švestky u tvých vrat ,/nebudem se v
[tichých vřesech milovat./Škoda je jich.
[Pavel Javor píše néjlepší verše,když
[se vrací ke starým,milým vzpomínkám,
jež zůstaly doma,když píše o vůni pod[zimního lesa,o stráních,plných jeřa|bin,o polích,o prostém milování.
Není to však jen lítost a touha po
1domově,co se vyčte z jeho veršů.Když
[se stýská nejvíc,je nejzdravější si
[připomenout tohle:'Do podzimních lesů
[těžké deště/zvoní,zvoní - /Nemohu spát,
[slyším dusot ko n í ,/černých koní./Ně
kdo'' volá nás ./Sbohem,má paní./'Je to
silnější než milování -".

To,co je silnější než milování,po
kouší se Pavel' Javor vyslovit v dal
ších dvou částech knihy. '‘Jediný domov"
mísí dohromady nálady,plné víry a oPavel Javor:IXaLEKÝ HLAS.Vyšlo v zá ptimismu/Všechno ve mně zpívá a věří/
zpívá a věří,domove můj!/ s pochyb ří 1953 v edici Nového domova,992
nostmi
věčného tulákaj ’Lak je tam vše
Queen 3t.W.,Toronto,Ont.,Canada,cena
chno
’důvěrné
a prosté,/že každá bo $ 2.
lest,neštěstí a klam/z tmy zoufalství
Pavel Javor rozdělil svoji na exilo k věčnému slunci roste./Vrátím se t a m ? 1
V
poměry objemnou sbírku básní/ 125
V této části najdeme známou báseň'V
stran/' na 3 části {Milostné nápěvy, Je NĚMECKÉ ZEMI a ASPOŇ JEDNOU JEŠTĚ, z
diný domov a Šeření času.
níž otiskujeme shora uvedenou.pasáž.
Jako celek se nám nejvíc zamlouvá
^ r v n í část.Javorový nahořklé milostné
motivy,vyslovené jednoduchou/většinou
písňovou/fcrmou,působí nejbezprostřed
něji.

"Pryč ode mne,má nostalgie,/ do
boje,přátelé!',vyzývá nás hned na za
čátku. "Šeření ča s u ’ básník.Chyba snad
je v tom,že ani tady neopouští Pavla
Javora nostalgie,jak o tom svědčí hez
ké DVĚ PÍSNĚ O RŮŽI nebo závěr básně
’Dáš—li mi,Pane,tolik d n ů ,/abych
UŽ
JEN ZAMÁVAT: "A moře.dálky,jež jsem
se jednou vrátil,/snad ještě doma namíval rád,/zmizely dávno dychtivému
leznu/i lásku,kterou jsem ztratil...
zraku./Chodívám už jen z okna zamávat/
Pro jednu rvži ztracenou,/pro jednu
vzdalujícímu
se vlaku.„. "Bohužel způ
vzácnou růži/odešli chlapci do světa./
sob,
jakým
nás
Pavel Javor vyzývá do
Domů se vrátí m u ž i . "Citované verše z
básně ODEŠLI CHLAPCI vystihují asi tak boje,není zrovna přesvědčivý.Verše ja
ko: "Dvacátýosmý Říjne,/držíme stráž.
nejlépe základní ladění "Milostných
nápěvů!. "Chtěl jsem ti dnes novou pí Dvacátýosmý Říjne,/jsi program náš!"
bychom spíše čekali z úst politických
seň zpívat/o nadějích./Zrají modré
šumařů než básníka.
jun
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VÝBOR ^ÚSTŘEDÍ Č S »DEMOKRATICKÝCH ORGAnisací v Austrálii a na N.Zélandě má
schůzi 30=a 31=ledna v Sydney»
ÚČDO

V KANADĚ BYLO ZALOŽENO 'SLOVANSKÉ NA- '
kladatelství ’/Slavonic Publishing"Hou:se,P.O.Box 612,Station B,Montreal,P.Q./
PO VELKÉM ÚSPĚCHU OPAKUJE ČESKÉ DIVAD- jV edici'Dobrá kniha" vydalo jako první
svazek "Jana Cimburu"J.Š.Baara/celoplálo v Sydney hru dr=Jiřího Vernera
těné
vazba,cena 3=90 I/,druhým svazkem
'‘
'Souboj talárů" v sobotu 6 «února 1954
[bude "Petr a Lucie"' Romaina Rollanda,
v Maccabean Hall,Darlinghurst Road,
[třetím Herseyúv "Zvon pro Adano" a j.
King's Cross«Předprodej vstupenek*S.
P »J .
& A« Slavík,203 Hay S t »,Haymarket,te l .
I
K
R
Á
T
C
E
Z
E
X
I
L
U
MA 2430 nebo American Fur C o « ,80 Mar
ket S t »,City,telcMA 8124 nebo v kance
V prosinci se konala v Mnichově vý
láři ^divadla:116 Darlinghurst Rd«,
stava
výrobků a ručních prací uprch
King's Cross,tel.EA 1842«
M.
líků ze zemí za Železnou oponcu.Čect^^
V MINULÉM ŠKOLNÍK ROCE SLOŽILI NA UNI- Slováci byli početně zastoupeni.— Út^S
versitě v Sydney s úspěchem zkoušky
jz ČSR se před nedávném podařil bývatito Čechoslováci:Dagmar Carbochyvá
jlému jednateli ČOS Evženu Koppelovi.—
v metafysice a státovědě/Arts II.[Ve dnech 2.až 5=července 1954 se bude
High Distinction/,Jan Kmenta ve sta[konat slet svobodného Sokolstva v Faáfc
tistice/Econ.III.- High Dist./a Míla
jříži.— Americké televisní vysílače uBernášek v n á r .hospodářství/Eeon.I I .
iváděly prof.dr.V.Hlavatého jako učen
-Dist./.Všichni tři začali studovat
ice, který v minulém roce nejvýznamněji
ve večerních kursech,zatím co ve dne
[přispěl k rozvoji vědy.— Dr.F.B.Janovbyli nuceni plnit pracovní kontrakt.
[ský,bývalý hon.konsul v Los Angelos,
Z. V. [zemřel.— Rozhlasové stanice a většina
VE DNECH 26.AŽ 29.LEDNA SE KONÍ. V
[exilových novin/vč.HD/ uveřejnily loCanbeře ''Citizen's Convention’. Jako
[ni zprávu,že dirigent a skladatel po
delegát státu Queensland se účastní
pulárních písní Eda Ingriš byl roztrtaké předseda Ústředí dr.Rozbořil. HD jhén divokou zvěří na výpravě k Amazoa^
;ce.Podle posledních zpráv přišel 0
TĚLOCV.JEDNOTA SOKOL V ^MELBOURNE
— pořádá ve čtvrtek 4 .února v 8 hodin ;život Ingrišův indiánský průvodce,zá
štím co on se vrátil zdráv s americkou
večer v malém sále Victoria Hall v
[filmovou
společností.— Uprchlíci"tankem
budově I.0.0./roh Victoria St.& Rus
[svobody",
V.Uhlík a spol, jsou v W A Ě k
sell St./ sokolskou besídku.Na progra
[Američané
jim připravili všude o k á z a W
mu m.j. filmy ze sokolských výletůČ
— pořádá taneční zábavu ve Forester's [uvítání.
Hall,168-170 Latrobe St.,City,v sobo
tu 13«února — pořádá autobusový výlet na Philip
Island v neděli 21.února.Písemne při
hlášky na jednatelku:B.Chaloupková,
603 Rathdowne S t .,Nth.Carlton — cvičení a wolleýball se konají pra
videlně každé pondělí v 7 hod.večer
na letním hříšti ve Fawkner Park,Prahran/mezi Toorak Rd.& Commercial Rd./

IČS.TENNISOVÉ MISTROVSTVÍ V MELBOURNE
[bude zahájeno v neděli 7.2.1954« Pohár
[věnuje Čs.národní sdružení ve Victorii.
[Podrobnosti sdělí a písemné přihlášky
[přijímá I.Kuba,89 Westbank Tce.,Rich[mond,V i c .,nebo telef.J.Lachman 1A9913
j/v prac.době/.-Rozlosování bude 3=2."
Iv 8 hod.večer v restauraci Katharina,
iSt.Kilda.
F.Z.
I23.1.BYLA NALEZENA DÁMSKÁ KABELKA,VE
TANEČNÍ VEČER Č S .N.SDRUŽENÍ SE KONÁ
[které byl m.j.i útržek Hlasu domova.
30.1.v 7=30 v Leonard's Cab.,St.Kilda. IJe na polic.stanici v Nth.Melbourne.

i,,.l:j
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úvodní reportáž
Hlasu domova
5odle vyprávění
J• K.

'Pokračování)
To už jsem se pevně rozhodl,že se
pokusím utéct a hned jsem zahájil pří
pravý.Hlavní problémy byly dva:jak ušetřit z hubených porcí nějakou tu ve—
^u chleba a jak si opatřit civilní ša—

mohlo být něco jiného než jen ta ma
lá strana.V lomu jsem taky sebral je
dině nenápadnou zbraň;starou a reza
vou kramli.

Jako dneska si pamatuji ten 13.
červen,kdy jsem utekl.Byl to takový
S jídlem, to bylo .jednodušší:někteří
plačtivý den;obloha jako z olova a
z našich kluků chodili na práci do vo chvílemi drobně pršelo.Čas se mi v
jenských skladišť a kradli tam chleba
práci vlekl,a čím víc se blížila pá
jp docela úctyhodném'množství.Možná,že
tá hodina,tím víc se mi zdálo,že se
tomu nebudete věřit,ale tam jsme jeden
zpomaluje.Konečně rast.Kluci se už
druhého podporovali a pomáhali jsme si. řadí k odchodu.Popadnu nenápadně ve
Třeba tohle čížkové dovedou už jen v
ku chleba do jedné ruky,kramli do
kriminále.
druhé,a šourám se za boudu.Nikdo si
mě ani nevšiml.
Otázka civilních šatů byla horší.
Nakonec mi zbyla jen jedna'možnost :
Jako blesk jsem vletěl do lánu vy
sehnat trastanecké kalhoty,na nichž by sokého žita,a pryč od lomu.lán kon
byly lampasy našity jen svrchu,aby šly
čil u pastviska,kde se zrovna páslo
snadno odpárat.Ale ani ty jsem něse —
stádo krav.Utíkal jsem po úzkém chod
fcial.Kabát jsem samozřejmě neměl,musil níčku.Mí jeli mne sice lidé ze soused
stačit svetr.
ní vesnice,ale musil'jsem vypadat asi hrozně desperátně,protože každý
V kamenolomu stálh uprostřed kulo
se mi obloukem vyhnul.Namířil jsem
metná věž.Na konci lomu byla dřevěná
si
to přes pastvinu do kopce,do le
* u d a ,kam jsme po práci ukládali nářasa.
To
už jsem za sebou slyšel křik
cu,a kde mel vrchní dozorce maličkou
a střelbu.Dozorci už stáli na pěšin
kancelář.Musil jsem tedy vyčíhat ten
ce a prášili po mňě.Teprv teá jsem
okamžik,kdy pozornost dozorců byla obrácena jinam,kdy stráž už slezla s vě blahořečil kravám,které jim zabraňo
že,a kdy vrchní dozorce byl ve své kan vali ve výhledu a nutily je mířit vy
soko.
celáři.Takový okamžik byl,když jsme

m

opouštěli v pět hodin pracoviště.Pro
blém byl jen v tom, jak se dostat nená
padně za tu boudu.A to jsem'vyřešil
štastně.Už dva týdny napřed,než jsem
chtěl vzít roha,šel jsem vždycky těs
ně před odchodem za boudu na stranu.
První týden mi'sice jeden z dozorců
dělal publikum,ale druhý'týden si.už
zvykl a ani ho nenapadlo,že by v tom

V lese jsem padl jak široký,tak
dlouhý ,do hustého mlází.Potřeboval
jsem skoro dvacet minut,než jsem byl
schopen udělat další krok.Vyštrachal
jsem se opatrně z houští a vlezl jsem
do potoka,který tekl na dně malého '
údolí.Brodil jsem se jím takové dva,
tři kilometry.To proto,kdyby snad po
licie na mne poštvala psy./Fokr.str.10,
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Pak jsem se konečně utábořil na dél
As in the other Satellite countries
ší dobu.Zatím co jsem čekal,až se se totally controlled by the Government,
tmí ,odpárával jsem lampasy s kalhot.
also detrmine the composition of the
Czechoslovak consumer's diet.Items in
Asi v dehet večer jsem vyrazil na
cestu.Držel -.jsem s's hej spolehlivější short supply are priced out of reach
ho ukazovatěae 'cesty, trati ze Schwann- for many and generally high for all.
dorfu do Brodu nad lesy.Silnice běže According to the 'Economic Commission
la na štěstí celkem rovnoběžně s tra for Europe,the June 1 prices/in terms
of wage units/vary between two and
tí, takže jsem si příliš nezacházel.
eight
times those of Switzerland. For
Zul jsem si boty a šel jsem v ponož
ezample,the
prices of m e a t ,fish,but
kách. To už jsem měl vyzkoušené,že na
ter
and
b
e
e
r
,measured in wage units,
betonu nebo asfaltu dělají boty v no
are about double those of Switzerlai^^
ci strašný rámus.Vyplatilo se mi to.
Those
for bread and eggs about t h r e e ^
Než jsem došel do Schwanndorfu,minul
times,and
those of some other goods
jsem šíastně tři policejní hlídky.
/such as lard and sugar/as much as
Když jsem procházel Schwanndorfem,
eight or nine times.On the whole t h e ^
začalo svítat.Co čert nechtěl,najednou consumption pattern in Czechoslovakia^
v takové úzké ulici jsem vletěl na
is much closer to t h e ’war-time struc
patrolu.Proletěl jsem mezi baráky a
ture than the pre-war,and the relati
přitiskl se za nějaký plot.Kroky pa
ve wight of items in the consumer's
troly už doznivály,když jsem vylezl.
food basket resembles that of the de
A zase taková smůla.Jen jsem vyšel,'
pression thirties.Statistical mate jeden z policajtů se náhodou ohlédl,
rial on food consumption in Czechoslo
a už začali na mne pískat jako posedlíivakia has not been published regular
Zahnul jsem co nejrychleji za roh «
ly since 1949.However,reliable unoffi
vrazil do prvního otevřeného krámu.
cial statistics give us some idea as
Kterýpak to jiný mohl být než pekař
to how the food consumption pattern(
ský. V krámě nikdo a o stěnu stálo oduring the summer of 1953 compares
přeno kolo.štěstí v neštěstí.
with that of pre-war/depression/year
/1931-1932/,and
that of the last pub
Na tom ukradeném kole jsem pak do
^
jel přes Charm,Brod nad Lesy až do Tr- lished year 1948-1949.
hanova.Za Trhanovem už byla hranice
Annual Food Consumption
protektorátu.
/'kilos per head/
da okrajx Trhanova jsem zaklepal
__________ 1931-32 __1948-49
1953
ne dveře jednoho donu.Hlad jsem měl
jako herec a tak jsem udělal takový
bread....... 84»8
139.4
125
hle obchod:prodal jsem dvě duse za
flour.......52.7
139.4
50
patku chleba, hrnec mléka a 20 korun,
potatoes... 100.5
145.0
150
kdyby bylx chtěli,byl bych jim v tom
sugar.......29.8
23.4
25
momentě přidal-za kus jídla i vlast
meat....... .40.2
34.1
30
ní duši.V noci jsem rřesel hranice
milk......»154.5
105.0
100
protektorátu a dostal jsem se po hum butter,fats.20.4
10.0
15
nech do -jezda.Ian jsem se schoval v
It would require 559 man hours of
nějaké stodole a čekal jsem,až čelád work to purchase the basic food items
ka odjede na pole.
/Pokračování/
in the average food basket.
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By Gr.F.Hudson.
Would the British Government then have taken the view that the Comm
unist regime must he given "de jure" recognition because it was in effect
ive control of the main part of Greece and that no further support should
be given to its opponents?
Or would they have used British seapower Wo
protect the anti-Communist remnant in the islands and prevent their capt
ure by the Communists from the mainland?
No certain answer can be given
to this question, but it is probably that in reaching a decision British
statesmen would have taken into account the moral effect likely to be
produced in neighbouring countries by a policy of first helping one's
friends and then abandoning them to their fate as soon as the situation
.became difficult.
If the case of China is compared Communists in Manchuria, and so far
with that of Greece, the most impor from hacking Chiang Kai Shek in his
tant difference is one of time.
jattempt to crush the Communist rev
Britain intervened decisively in
olt, it compelled him by economic
^Greece at the end of 1944 and conti, pressure to conclude a truce with
nued to give full support to the
them at a time when his troops were
Greek Government (with America grad advancing, and to negotiate with
ually taking over responsibility
them for a coalition government under
from the spring of 1947) until the
the mediation of G-eneral Marshall.
collapse of the Greek Communists
Bor nearly a year an arms embargo
following Yugoslavia's defection
was applied against the Chinese Uatfrom the Soviet bloc in 1948.
In
tionalist Government v^hereby it was
China, on the other hand, American
not only denied supplies of arms on
armed forces were not directly used
subsidy but was even prevented from
to help resistance to Communism, un- buying any.
^til the decision to neutralise Form
It is widely but erroneously be 
osa in the summer of 1950 nearly 5
lieved in Great Britain that the
years after the end of the Pacific
Chinese Communists won their civil
War and at a time when the whole
war without any assistance from Rus
^mainland of China was already in
sia.
As a matter of historical facx
^Communist hands.
Previous to this,
Russian military occupation was used
American policy towards China had
to the advantage of Communism in M a n 
been one of vacillation and indecis churia, just as it was in East Eur o 
ion.
American marines, landed in
pean countries.
The Russians turned
North China in the autumn of 1945,
over to the Chinese Communists the
had orders only to disarm the Japan great munition dumps of the Japanese
ese and not to interfere in fighting forces in Manchuria which had been
between Chinese factions.
Through surrendered to the f oviet army com
out 1945 the foreign policy of the
mand.
They also, in violation of
United States, in the Far East as in :heir specific treaty undertaking
Europe, was dominated by the proto transfer Manchuria to Chiang llai
Soviet orientation of Roosevelt "
S h e k :s government (which they at the
Grand Design".
In consequence the
time recognised as the legal govern
American Government refrained from
ment of China) handed over certain
protesting against the help given
vitally' important strategic positby the Soviet Union to the Chinese
-ons to the
(Cont’d,on page 12)
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ense reactions of British public op
BRITAIN, THE UNITED STATES AND ASIA' inion compelled, the Baldwin Cabinet
to repudiate the lioare-laval pact in
Communists before the Nationalist
1935 and the Chamberlain Cabinet to
forces could reach them,
The Russ-i reverse the appeasement policy after
ians were, of course, unable to do Hitler's entry into Prague in 1939,
anything for the Communists south
so the news of the conclusion of the
of the Great Wall, where they never Soviet-Chinese military alliance
had a military occupation, but the
after Mao Tse-Tung’s visit to Moscow
help given in Manchuria was a very
gave a great shock to the American
significant factor in the course ofi people and produced a state of public
the Chinese civil war.
feeling which rendered it impossible
But even if Chinese Communism
;for President Truman to stand by and
had owed nothing to Soviet aid, the jdo nothing while P o m o s a and South
case for American action to prevent jKorea were overrun.
As it h a p p e n e d ^
a post-war Communist revolution in the invasion of South Korea p r e c e d e *
Ghina would still have been as good- any attempt to invade Form o s a , but
or as bad- as the case for the Brit once the storm broke in Korea, the
ish policy in Greece, where E1AS (id decision to fight in Korea implied
not have the benefit of any Soviet
also a resolve not to let Formosa
occupation.
In 1945-6 however, as fall to the Communists either.
already pointed out, the American
For most Americans, South Korea
aim was not to help Chiang Kai Shek and Formosa were simply two aspects
against the Communists, but to pre of one problem- the violent advance
vent him from fighting them. Later of Communism in Asia- and the decis
on, with the proclamation of the
ion to aid South Korea meant that
Truman Doctrine, American general
the United States was going to make
policy veered round to the princip a stand instead of passively with
le of "containment", but there was drawing.
The fact that in Korea . reluctance to apply it to China be  there was a clearly defined demo^^0cause the American Chiefs of Staff tio n line between the rival govern- m
took the view that Europe must have ments made it juridically possible ™
priority for militany aid and that
to regard the Forth Korean invasion
America should avoid commitments in
as an act of external aggression,
the Ear East exce-pt for Japan and
whereas a Chinese Communist attack
the Philippines.
ion Formosa would still have been a £
About the beginning of 1950,
part of the Chinese civil war.
But ^
after resistance to the Communists
in reality, as distinct from the
on the mainland of China had coll lefeal form, the war in Korea was as
apsed, official statements in Wash muc h a civil war as thw ?/ar in China,
ington made it clear that both Eorintervention in the former b e c a m e -an
nosa and South Korea were consider
International undertaking authorised
ed to be outside the American defen
jhy "the United Nations, whereas the
sive perimeter in the Pacific and
protection of Formosa has been a '
that Communist forces would be all unilateral American policy, but the
owed to take them without American
there is more political realism in
interference.
But it proved polit
recopr? p* ng the in i* -v ’?'"'nr« c t i on of
ically impossible to maintain this
than in repres 
restriction because, between Janua these two
enting
them
as
t
o
t
a
l
l y different
ry & June 1950, a profound change
issues.
took place in American public opin
ion and feeling.
Just as the int( To be continued*)
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MOCK ELECTION IN CZECHOSLOVAKIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AT THE VAULT OE CZECH KINGS

The Government has submitted
to "nationwide discussion" drafts
By Jaroslav Seifert
of decrees regulating the work
of Local National Committees,
As I v/as walking in the fading lightwhich are the regional and vi l l 
Prague seemed more Beautiful than Rome
age councils.
It is ordered
' to me- that the laws be discussed by tie
I was afraid that from this dream I
entire population at public,fact
might ory, office and even school meet
Never awake, that I might never see
ings.
Suggestions and criticisms
The stars that, when daylight comes
are to be submitted for consider
^
again, ation by & Government commission
rBeneath their folded wings the
of which the Prime Minister, Vil
gargoyles hide- iam Siroky is Chairman.. Its aem^
The gargoyles standing, as on guard
bers ares First Secretary of the
beside Communist Party A.Novotny (succ
^Ehe cornice of St.Vitus ancient fane.
essor of Slansky), Deputy Premier
and Minister of Culture V.Kopec&K
One morning in the early hours,tooolate Minister of Health J.Plojhar,
To go to bed- the dawn was drawing near- Minister of Building E . Šlechta,
I stood before t h e .still unopened gate Minister of Local Economy J .Kys
Of the great church, but would not
ely, and,as Secretary to the Co m 
knock for fear, mission, the Minister of Justice
As a poor pilgrim, on a winter morn,
V.Skoda. (Note that the First
Rinding it shut, will stand beside the
Secretary ranks before cabinet
door, members and even before a Deputy
I wished to see the gargoyles just
Premier).
The constitutional
before la?/ under "discussion" has 8 pa
pThey greet the stars returning home at ragraphs.
The first sentence of
daw n . the first is the only important
ones
"National Councils are lo
Instead I saw a tomb and went to vie?/
cal executives of the State po?/er
^Dhe statue on it - all alone was I,
of the Czechoslovak working peo p 
Ifcike a wrecked ship appeared the dead
le..."
This decrees-the pres
m a n ’s shoe, ent situation, further ensuring
Its toe was pointing upwards to the
that they are not autonomous but
sky, merely the executors of the G o v 
And as I looked a fleckering candle
ernment's central rule.
flung
The "discussion of a drafted
Strange shadows on the tomb from head
law in a country whose Govt, has
to heel, no legal opposition, which lacks
It was as though I heard the spinning- a free press and free assembly ns,
-whee1 of course, eyev/ash.
But even so
it was not ventured until after 6
And peasantts song amid the vineyards
sung years of Communist dictatorship.
Obviously,there 'will be no "&lec:tion fight in Czechoslovakia,.poi
...g.-g—
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SOVĚTSKÁ ŠPIONÁŽ V USA/Pokrao./
Sovětský svaz věděl dobře,že hospo
dářsky silné Německo by pohřbilo plá
ny na pochod směrem ke kanálu.Autorem
Morgentahuova plánu byl samozřejmě Ha
rry Dexter White.
0 pád generála Čankajška se zašlou
žili jiní dva "odborní p o r a d c i Solo
mon Adler a Owen Lattimore.Oba úzce
spolupracovali s generálem Marshallem
který byl vyslán do Číny,aby přehlédl
situaci.Poradili mu přirozeně dobře.
Amerika'zastavila pomoc nacionalistic
ké Cíne,a soudruh Mao se dostal k ves
lu.
Ještě v roce 1947 byl na příklad
Harold Glasser poradcem ministra za
hraničních věcí na moskevské schůzce
zahraničních ministrů,když předtím
jel na vládní útratu "prostudovat"
terstský problém.Ještě v roce 1950
byl Owen Lattimore poslán jako před
stavitel Spojených národů na "'speciei
ní misi" do Afganistanu,kam ho poslal
jeho kamarád David Weintraub.
Podle US NEWS
PRODÁM ČESKÉ DRANÉ PEŘÍ
neb z něj ušiji prošívané pokrývky.
Provádím též odborně veškeré práce
krejčovské, opravy a obracení pán.
obleků i košil, dětské kabáty.
A.Zamrazilová,18 Elata St.,0akleigh,
/blíže E a s t O a k l e i g h Station/, Vic.
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 0 U R N E_______
Rychlé občerstvení v
KAVÁRNĚ G R A N A D A
/U Grobiána/
183 Exhibition S t .,Melbourne-City
Telefon: FB 3349
Otevřeno nepřetržitě od 11 do 24 hod.
Převzal Viktor Socha

25.1.1954
ÚČETNICTVÍ - DANĚ

V.A. G R O S S M vA N
úředně registrovaný daňový poradce
36 Woodville A v e . ,
GLENHUNTLY /Melbourne/,Vi c .
Volejte LW 3889
večer i v sobotu nebo v neděli
L E D N I Č K Y
boobbboboooobbbbbbooob
e- President
9 Westing House
©■ Colda
e Crossley
o Halmstorm
o Servex
e Charles Hope
s p o l e h l i v ě
d o d á
S.

Č

E .R

M

Á

K .

85 Seymour Rd.,Elsternwick,Vic.
Telefon LF 9983
Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
optický závod

" 0 P T 0 "

430 Bourke S t .Melbourne-City
Telefon MU 4093

(

Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský
V nově otevřené prodejně
KOZDAL - EXCLUSIVE TAILORING
dostanete vše, co je
vkusné, kvalitní a elegantní
za bezkonkurenční ceny
108 High S t .yST.KILDA, Melbourne
/2 min.od St.Kilda June./
Telefon; LA 7697 ■

P Ř E D P L A T N É
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/Od našeho zvláštního zpravodaje JT/
P A T N Á C T
•
— PRVNÍ MEZISTÁTNÍ HOCKEYOVÉ UTKÁNÍ
Československo-švédsko/ve Švédsku/ skó
nčilo vítězstvím domácích 3-2/1;1,2*0,
0:1/.Branky vstřelili Danda a Vidlák,
za Švédy Tviling,Oeherg a Goesta Johan
ssOn.Odvetný zápas,hraný ve Stockhol
mu,vyhráli Čechoslováci 2:5/0:2,0;2,
2;1/.Československo hrálo v teto Se
stavě ;Jendek,Richter^-Gut *V.BubníkjOšjiera,Bacílek/Kasper/ —Bubník,Danda,Cha—
Pbužd-ing.Rajman,Sekyra,Pantů ček-Vidlák,Horský,šinágl.V prvním utkání by
li Čechoslováci technicky a bruslařsky
vyspělejší,švédové však tvrdší a důraz
išjší.Vítězství Švédu bylo celkem za
sloužené. Převaha Čechoslováků se uká
zala teprve v druhém zápase.Nejlepším
mužem na hřišti byl brankář'Richtěl .
Branky vstřelili Charouzd 2,Rajman,Pan
tuček a Danda.V dalších zápasech zví
tězili českoslovenští hoskeyisté v Nor
sku 7:2 a 6:5.Podle našich zpráv by se
asi dalo postavit lepší mužstvo,které
by hrálo asi v tomto'složení‘Richter-'
Jjidral,španinger,Gut ,V.Bubník,Bacíleký
paspe r-Vl.Bubník,Danda,Charouzd-Bílék,
Zábrodský,Haj šman-Freiberk•Pantůček,
Štok.Československé B mužstvo zvíte žilo na mezinárodním hockeyovém turna‘i v Budapešti.Turnaje se dále zúčastilo Maáarsko,Polsko a Rumunsko.ČSR
porazila Maáarsko 1 5 ;0,Rumunsko 18;0
a Polsko 8:1.Sestava:Zéhorský,VodičkaNový,01ějnik,Ujcik,dr.Cěe-Pieticha,Ne
pomucký,Pospíšil-Seiler,Kluc,šuna —
Se iml,3 t-aněk,Ve ck o .

K

— VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO H0CKEYE;ŠVÝcarsko - Německo 8:7 a 6 ;4 ,švýcarsko
B-Italie l;l,Finsko-Holandsko 6:4,Pinsko-Belgie 10:6 a 8;3*
— PŘEBORY KRAS OBRU SLAŘU PRAŽSKÉHO KRAje;muži:l.Divín P.Fikar 3 .Bubník,ženy;
l.Lerchová 2.Tůmová 3*Konigová.

R E K O R DU

22 sportovních časopisů z celého
světa rozhodlo ve spolupráci s itsským týdeníkem IL TEMPO o nejlepsi
atletech všech dob s tímto výsled^
l.Emil Zátopek 2.Jesse Owenš/vyhrá
na Olympiádě v Berlíně 100m,200m j
skok daleký a pomohl USA vyhrát st
fetu 4xl00m/ 3 .Paavo Nurmi.Podívás
-li se na dlouhou řadu Zátopkovýcb
světových remordů,každá pochybnost
ada—li mu tento titul právem patřmusí zmizet.Zátopek vytvořil do dn
ního dne celkem 15 světových rekců
10km;29;28;2min.,29:21.2/1949/,2 9 :
02.6/1950/,29:01.6/1953/.15km:46:1
0,44: 54.6/1951/.20km:1:01;16.0,59:
51.8/1951/. 25km: 1:19:11.8/1952/.3C
: 1:35:23.8/1952/.6 mil;28;08.4/15
10 mil:48;12.0/1951/.15 mil;lil6:2
4/1952/.Hodinovka:19.558m,20.C52m
Mimo to získal Zátopek 4 zlaté a 1
stříbrnou olympijskou medaili.Mnoř
z jeho rekordů možná dlouho neodcl
náporu mladších atletů/bezprostřeé
nebezpečí:Rusové Anufriev a Xuc a
i Angličan Pirie/,ale jeho výkon na
j lympiádě v Helsinkách,kde vyhrál ;
I 10km a marathon zůstane asi dloube
I překonán.Za zmínku stojí,že Zátope
i překonal první cs.rekord již v rcc
I 1944.

I — NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM SPORTOVCEM LETOŠÍ
j ho roku byl jmenován italský cyki:
I ta Pausto Coppi.Zátopek byl na dr;
I hém místě.

— ZÁTOPEK VYHRÁL V RIO DE JANEIRO
závod na 10km,ale světový rekord ]
rozmoklé dráze nepřekonal,

— ČESKOSLOVENSKÝ EXULANT MILAN H a ,
touš hraje nyní za hockeyové'muž 3 H.C.Bolsano v Itálii. /' Pokr,str.;
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Ha dovolené nebo o weekendu
dopřejte si příjemný odpočinek
v pensionu
M O N O M E A T H
H O U S E
Park Rd.,WARBURTON, Vic.
Telefon Warb. 37
Ceny mírné - kontinentální kuchyně koupání - krásné okolí rodiny s dětmi vítány - mluvíme česky
SPOJENÍ-Z MELBOURNE-autobusem od
ANSETT,Swanston St.,nebo vlakem.
.Srdečně zvou manželé Masonovi
© LEDNIČKY
© PRAČKY
© RADIA
v š e c h
d r u h ů
spolehlivě dodá
S. Č E R M Á K
85,Seymour R d . , ELSTEENWICK, Vic.
^Volejte LE 9983
celý den,večery i neděle
Refrigeration Hospital
PET-FROST-REFRIGERATION
Chcete si ušetřit starost ?
Vezměte si svého odborného mechanika!
Opravuji všechny druhy domácích led
niček.
/ typy Sealed Units/ i prů
myslových pro obchody mlékem,řezníky,
koloniální obchody atd.
Rovněž pračky,topné tělesa,větráky aj
Bohatý sklad součástek pro všechny
typy lednic. - Nové i zánovní lednice
s dlouhodobou zárukou.- Průmyslová
lednice stavíme na objednávku.
24hodinová služba
Veškeré opravy s t ročhí zárukou a
za mírné ceny
Volejte: KX^2712 nebo MX 5512
_______ Mluvíme česky
Zájemci,kteří by chtěli otevřít šev
covskou dílnu zde,a£ píší o bližší
informace do HD.R.,Cconamble,N S W .

25-1 o1954 *

S P O R T

/Pokračování se str. 15 /

Další náš exulant Suchopárek působí
ve švýcarském klubu Chaux-de-Ponds.
— NA ’MISTROVSTVÍ SVÍTÁ V LEDNÍM HOCkeji,které se koná od 27.2.do 7.3.,se'
již 'přihlásilo 9 států;Švédsko,Kanada,
CSR,Švýcarsko,Německo,Itálie,Norsko a
Finsko.
— náhradou za sokolský slet uspořádá
letos Svaz pro spolupráci s armádou
v ČSR Letní spartakiádu.
H A L Č
- H A L Ó
!
Nová adresa - nová firma
ale starou dobrou službu zá
kazníkům zaručuje krajanský
podnik Jar. GAUT3CHE
D E L U X E

F U R

CO.

J.& H. G-autsch
Royal Arcade ,Pitt-C-eorge St.
8 a, Second Floor
S Y D N E Y
N . S . W .
© Velký výběr všech druhů
kožešin
© Nové modely
© Perfektní propracování
© Přístupné.ceny pro každého
ČESKÉ KNIHY
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
á
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
Evropští odborníci vyvolají nejlépe
Vaše filmy a zhotoví kopie.
Přijímáme též příkazy poštou.
L U X - I V O N
, Photo Service,
190 Bourke St., Melbourne, Vic.
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Čs. národní sdružení ve Viatorii
dovoluje si Vás pozvati na
VÝROČNÍ REPRESENTAČNÍ TANEČNÍ VEČER

25.1.1954

Dle nejnovějšího amerického stylu
zhotoví Vám oděv
J.& B. N E C H V Á T A L

pánský a dámský krejčovský závod
který se koná 30.1.1954 v 7.30 h.več.
v Leonard's Cabaret v budově St.Kilda 466 - 468 Bridge R d .,RICHMOND, VIC.
Telefon JB 3841
Bath/proti lednímu paláci St.Moritz/
Likérová licence
, Couvert 10/Na skladě též košile známé značky
Reservování stolů;0.Nekvapil,9 Brook;
HOSKÁ,
ville^Rd.,Toorak,Vic.nebo tel.LPS983
dále scampola,vázanky,ponožky
Zvlášň srdečně zveme krajany z venkova
a jiné pánské potřeby.
Nezapomeňte navštívit naše
AMERICKÉ MONTG-OMERÁKY S VLOŽKOU
české kavárny v Melbourne-City;
Použijte naší Lay-By služby
1/ THE LANSDOWNE COEEEE
OPRAVU VŠECH DRUHU HODIN
g
26 Collins St., telefon 0 1106
spolehlivě provede
" ’
Otevřeno celý týden od 10 do 24 hod.
bývalý pražský hodinář
s dvouletou praxí ve Švýcarech
2/ P E T E R
P A N
234 Collins S t . ,telefon C 3415
Příjemné posezení,kvalitní jídla,do
mácí dorty,n e jlepší káva v Melbourne
Srdečně zve Karel Maršíček
Provádíme veškeré práce optické
přesně,rychle a za levné ceny.
Sluneční brýle.
Velký výběr

BOHUMIL S ■C H M I D T
7 Hardware S t »/Melbourne-City
/ulička z Bourke St.,mezi Elizabeth
St.& Queen St./
Telefon MU 1046
VYVOLÁ VÁME-IíOPÍRUJEME-ZVĚTŠUJEME
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech znáček

M. C H R P A , odborný optik
Fotografujeme na svatbách a večírcích'
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrrirnrnrnrn
Dbjednávky/česky neb slev./též poštou
257 Elizabeth St.,MELBOURNE-CITY
P H O T O R A Y
I
/v domě R.Kyatt,Chemist,bl.Lonsdale St
mmmjrmmmmmmmmmmm
Telefon MU 2601
257 Elizabeth S t .,MELBOURNE-CITY
/dříve Praha I I .,Jindřišská 7/
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
Lonsdale St./
M
Přijímáme objednávky také poštou
Telefon MU 4488
^
PŘEDNÍ FIRMA s radioaparáty,ledn.a j.v Melbourne hledá prodavače-Novoaustra-j
lana.Vlastní vůz žádoucí,ale není podmínkou.Dobrýplat,provise a příspěvek
na auto.Výborná příležitost pro schopné muže. Nab.na zn. 'DPH1' do HD.
HLEDÁM 'Sociální ekonomiku’ prof.dr.Macka. Nab.na zn. ::S o c .ekon. 'do HD.
PŘÁTELÍ HLEDAJÍ:Igora Trňovskeho,p í .Alici Tavougdziangovou,Jana Zdeňka,Lad,
Krejčího,Vladyku/Liehle/,Mareše z Doubí u K.V.,Slávu Lorence,Václava Štědroně,a Jana Runda „-Hledaným oznámíme,kdo se na ně dotazuje.Upozorněte je.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa; Hlas domova,
4 Erin S t .,Richmond E . 1 ,Ví g ..Telefon JA 3380/jen mimo prac.dohu/.Předplatné
na rok sh 37/-,na pil roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

