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conference Velká čtyřky; vše při starám
S E T K Á N Í
V B E R L Í N Ě
mmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmiinTrírn
V Berlíně právě probíhá konference,do které
tolik lidí,z neznámých důvodů,skládalo kdož ví
'jaké nadeje,Západní program konference byl jas
ný; 1.sjednocení Německa, 2.mír v Evropě, 3 .ra
kouská mírová smlouva. Sověty přišly s globálním
nazíráním na řešení problémů/což je dobrá věc,
nechcete-li se dohodnout o ničem/; 1,rozšířit
Velkou čtyřku o Rudou Čínu, 2.mezinárodní od
zbrojení. Pro agendu konference byl přijat kom
promisní návrh Molotovův j 1.zmírnění meziná
rodního napětí a pozvání Rudé Číny na konferen
ci 'Teti’, 2 „německá otázka a mír v Evropě, 3»
rakouská mírová smlouva.
Co se zatím stalo?Něco
se nařečnilo,v západním
Berlíně se pila whisky a
ve východním vodka,Rozhod
nuto, že později dojde k
ozhovorům o konferenci s
Čínou a o odzbrojení„Po
tom přišel Západ ústy An
thony Edena se svým návrma na unifikaci Německa:
-L,svobodné volby v celám
Německu, 2 „ustanovení ná
rodního shromáždění podle
vj'sledku těchto voleb, 3°
navržení nové ústavy a mí
rové smlouvy, 4 «přijetí
ústavy a zřízení celoněmecké vlá d y ,5-podpis míro
vé smlouvy„Veliký mág M o
lotov sáhl do cylindru a
vytáhl svého starého otře
paného králíka: napřed
zřízení celoněmecké provi
sorní vlády a potom teprve

volby - upuštění od ev
ropské armády - neutralisace Německa atd,atd„.Je
diným zajímavým bodem v
jinak obvyklých bolševic
kých litaniích,byla přímá
výzva Francii; opusíte
západní blok a spolupra
cujte s SSSR /voda na
mlýn francouzským neutralistům/.
Co vlastně západní de
legace do Berlína přived
lo ? Částečně anglická
láska ke konferencím,čás
tečně veřejné mínění,ale
hlavně asi jiskra naděje,
že by se snad dal přece
jenom udělat nějaký ten
"kuhhandl " podle zásady
!,něco za něco", v našem
případě sjednocené Němec
ko zaamísto pro Rudou Čí
nu ve SN„/Pokrač„st r ,2/

Číslo 3 ,
PÁCHNOUCÍ JÁDRO
Rozvaděné strany v RSČ
až dosud neprojevily se
bemenší chut k Ústupkům.
Přehlasovaní nár.socia
listé a Lettrichovi slo
venští demokrati zatím
sice oficielně z RSČ ne
vystoupili ,ale odmítli
účast v nově zřízeném'vý
konném ''výboru/Američané
tomu říkají ''steering com
mitte e V , k d e se prozatím
střídají v předsedování
vůdcové ostatních politic
kých stran měsíčně a v a—
becedním pořádku.Přehla
sovaní členové bývalého
výkonného výboru se odvo
lali k zastupitelstvu RSČ
jakožto náhražce nejvyš
šího ''zákonodárného''sbo
ru v exilu.
■Ponechme stranou fakt,že
washingtonský protokol a'
ceremoniál připomíná'n á m ,
ne zchátralou nobleso,
zchůd1ých kas oilských
šlechticů . r m l i cyenon si
spíše,aby nám konečně ně
kteří lidé obou ''zasvěce
ných" stran vyložili sro
zumitelněji ,než tomu bylo
dosud,oč vlastně ve Washii
tonu jde.
Po poslední washingtonské
roztržce se vloudila do
vzájemných__/ Pokr .str.2/
Published by Fr.Váňa, 4
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PÁCHNOUCÍ JÁDRO /Pokr./
výčitek nová nota.Nejhla
sitěji/'a veřejně/ je nadho
dil dr.Jén Papének,který
napsal článek,v němž vyslo
vuje možnost,že při jedná
ních mezi skupinou dr.Čer
ného a Haroldem Stassenem
se mluvilo o věcech,jež se
prý dotýkaly celistvosti
Československa/otázka Sudeťáků,územní ústupky Maáarům
a Polákem/.
Myslíme,že .by teá měl dr.
Papánek říci,co o celé věci
ví.Nepokládali bychom za
nic služného,kdyby někdo po
svém politickém protivníko
vi hodil bezdůvodně blátem.
Kdyby se prokázalo,že dr.
■Papének má pravdu,pak by
ti,kdo přistupují na revisionistické stanovisko,ne
měli mít místo v Radě svo
bodného Československa z
toho jednoduchého důvodů,
že pak už by to nebyla Ra
da ani svobodného,ani Čes
koslovenska .
Jestli vsak není obsah
Tapánkova článku pravdivý,
dopouštěl by se jeho autor
zásadního omylu. V exilu
nejsou jen slepí partajníci nebo političtí prosťáč
kové. Bohužel, ať už tento
spor dopadne jakkoli,jedno
je jisté. Jeho jádro pách
ne velmi nelibě,padni kam
padni.
'
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10VITY ALŽBĚTY I I ,A VÉVO
DY Z ^DIETBURGHU DO SYD
NEY PŘEDČILY VŠZ,C0 AUSJ.RA.LIS DOSUD VIDĚLA.
Bližší informace v den
ním tisku.
u o -líéí,
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ŽIJE SE LÉPE, ŽIJE SE VESELEJI
?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+
udyž dostavěli domky prn horníky ve Vysoké Peci,
podali jsme si žádost o byt,abychom pohodlněji v
nove Dytove jednotce bydleli.Po krátkém čase se'
ukázaly krásné/výhody ‘moderního :!bydlení.. ..Když
jeden zametá,nepotřebuje vůbec lopatky.Než domete
xe dveřím,propadá všechno smetí mezerami mezi
prkny pod podlahu, Rovněž když člověk myje podla
hu,nepostačí voda, je- také pod podlahou.. .Pul ho
diny myji podlahu,a dvě hodinu vytahuji z rukou
třísky,To snad proto,abych měla dost dříví na otop,protože zvláště v zimě to v domku odevšad fu
ci» V létě je to výhoda,máme okna a dveře profukovací,takže nepotřebujeme ventilátor...Půdový po
klop se nechá, otvírat hlavou a hlavou zase z á vx~
rat,protože ani ten obyčejný-hák v poklopu není.
Na pudě se člověk cítí jako na mořských vlnách.
Kloeet nesplachovací a žumpa u samého domu.O pře
pychové koupelně ani nebudu psát,abyste se také
netlačili do těch baráků,..M.Krejčová,manž.havíře
SVOBODA, 17.října 1953
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To by ovšem nebyl špatný tři/áanghaj,Peking,Tient
a
obchod.Jenomže bolševici sin/ byly uzavřeny,
přes veškerou snahu o
britský majetek/víc než
přijetí Rudé -Cíny do Spo za 1 miliardu 0/ konfis
jených národů nebudou o- kován. Čína prostě britf
chotni zaplatit tak veliuznání zneuznala,Ale stej
kou cenu,Možná,že se po ně není pravděpodobné,že
tom třeba Anglie s Fran by berlínská konference
cií pokusí přemluvit USA přiměla Američany k ta
k menším ústupkům,jenom kové pošetilosti.
aby se nezabouchly úplně
Psát o výsledcích a
dveře k dalším jednáním. následcích konference,
To by ovšem bylo nero která ještě neskončila,
zumná i s hlediska čistě je sice neobvyklé, ale v
macchiaveilistické mate berlínském případě celkem
matiky, na nějakou morál omluvitelné.Dosava dní
ku vů.bec nehledě.Co zís výsledek se rovná nule
kala 'uznáním Číny Anglie? a konečný výsledek nebu
Vyslanec Denning se do de asi této cifry dalek.
stal nejdále do Hongkon Studená válka půjde dél,
za chvíli se zase někdo
gu, konsulové v Mukdenu
na
Západě ozve s návrhem
a Tihwe byli vypovězeni,
všechny konsuléty až na na novou konferenci.-n-
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— NOVÍ ITALSKÁ VLÁDA
profesora Fanfaniho
odstoupila po 12 dnec
s e r i c e přibývá apostoli snah ou^Olnění světově
v
úřadě.Je to 4.vláda
lo : obchodu.Prosadit taková opatření nebude ale snadné.
po
posledních itals
Zcnservativní členové US kongresu nedají příliš lehce
kých volbách.K rozhá
souhlas ke -‘změně zaběhlé isolacionistické a ochranář
raným ’‘francouzským,l
ská hospodářské politiky Spojených států.
poměrům přispívá jest
Ze zastánců dalekosáhlého,s amerického hlediska pří
vzájemné
nevraživost
mc revolučního uvolnění,je nejvýznačnější šéf unie oce
lářských zaměstnanců David Mc Donald.len žádá drastic jednotlivých křídel
ké snížení ochranných cel,což by prý mělo příznivý vliv křesžansko-demokratic
ke strany.Ha urovnání
na celou budoucnost amerického i světového hospodář poměrů v dohledné do
ství.Na přechodnou dobu postižené podniky by dostaly
bě není naděje,a ani
technické rady,půjčky,vládní kontrakty a jiné,jež by
nove volby by asi si
Im pomohly změnit výrobu nebo najít pro výrobky nová
tuaci nijak nezlepši
odbytiště.Zdá se,že se Mc Donald dívá na dnešní'zhor
ly,protože
by pravdě
šující se situaci realističtěji,že si uvědomuje,že jen
podobně
přinesly
jenoi
velkorysé řešení může pomoci ze slepé uličky.Přesto ne—
další zisky extrémům
■TV’á jeho návrh naději na uskutečnění/aspoň v dohledné
zleva i zprava.
obě/.
Větší pozornost vzbudil kompromisní návrh předsedy
— KOMUNISTÉ V INDOČÍkomise pro zahraniční hospodářskou politiku USA Claren ně zahájili novou ofej
ce Randalla.V něm se žádá všeobecné snížení celních sa sivu a postupují v sí
zeb o 5f° ročně po dobu příštích tří le t ,eventuelně sní le 12.000 na hlavní
žení tarifů na polovic u toho zboží,které bylo dosavad město laosu Luang Franími cly prakticky vyloučeno z US trhu.Rovněž tam,kde
bang.
celní sazby překročily 5C)y° hodnoty zboží,měla by prý
být dána možnost snížení cel o polovinu během příštích — AMERICKÁ LETADLA SEstřelila u korejského
tří let.Administrativa měla by mít také větší volnost
pobřeží
ruskou stihač
či detailním stanovení celních sazeb,pokud by úprava
ku
MIG15.
neměla vliv na celkový příjem státní pokladny/což by
znamenalo mírné snížení nebo zvýšení cel podle potřeby/ — HOLANDSKO Rá TIHIHOZemě,ve kterých není diskriminace amerického zboží,ma valo smlouvu c errer—
il mít dle návrhu podobné možnosti v USA,a smlouvy o
r
jájemnách dodávkách mají být prodlouženy nejméně o dál
ši tři roky.I tento umírněný návrh má ale málo naděje,
_ 'C5 LE
že projde americkým kongresem v dnešní podobě.Přece a— ---Z A H R Á áÝ1 0 _ L
Rudé
Žíny
Žu-en—laj
le'je pokrok,uvědomují-li'si už američtí národohospodá
obvinil Spojené státy
ři, žé se ř,něco musí st á t 1,má-li se předejít hospodář
z násilného'držení 21.
ské krisi i politickému neúspěchu prvého řádu.
Zatím hlásí americké ministerstvo práce,že týdně při 900 zajatců,kteří od
mítli repatriaci.Ne
bývá 300.000 žadatelů o podporu v nezaměstnanosti,a z
Anglie odjíždí 33 businessmanů k hospodářským jednáním poučitelný neutrál Par
se Sovětským svazem/největší skupina od konce Il.světo dit Nehru obvinil Ame
vé války/.I Austrálie vysílá v poslední době neobvykle ričany, že propustili
korejské a čírzké za
mnoho obchodníků za Železnou oponu.
Úspěch amerického hospodářského plánování bude tedy jatce ’‘bezprávně *'.
+
odvislý i od výsledku amerického závodu s časem, -sv—
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■l'rampo ty 3 architekturou, kuchyní a hygienou
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TOKIO, 1 3 . pro s in c e 1953» ............ a máme t u : novinka.Ale na vesnici je mnoho i mlád
strašné počasí,prší a přitom .je velké isích lidí,kteří v životě nejedli maso,
horko.Právě zhasla před chvílí elektri máslo,nepili mléko a nejedlinikdy chlé
ka,venku začala bouřka,snad to ořetr— 'Ryby se jí hodně,vlastně všechno jedle
halo někde vedení.Vzala jsem si svíokuj z m o ř e ,tedy i chobotnice,žraloci kle
abych mohla pokračovat v psaní dopisu, peta a mořská tráva.Tá se suší,lisuje
a zjistila jsem,ze byla přeražená a že a prodává v balíocích,které vypadají
ji služka slepila lepidlem!Takové malé jako černý papír.Balí se ní vařená rý
zkušenosti mám s Japonci často.Taky v ž e ^ takto připravené rýžové koule/ri
našem domě jsme měli plno jejich napa ce balls/se jí.Hlavně si ovšem berou
dl":vypínač světla je schovaný na dru sebou do práce,do vlaku,na výlety dře
hé straně dveří,musíš nejdřív dveře ú — věné nebo aluminiové krabičky,v nich.
plně zavřít a pak teprv můžeš rozsví mají větší přihrádku pro rýži,z menšíc
tit.Nebo umyvadlo v koupelnějhned u
pak obratně loví dvěma zašpičatělými
dveří,takže dveře můžeš jen pootevřít, dřívky malé kousky ostrých naložených
proklouznout dovnitř,a tam,kdy by to
zelenin,mořské trávy a ryb.Mám ráda j~
umyvadlo melo- stát,tě pozdraví dlouhá, ponské jídlo-občas.Děti to milují.Pra
prázdná stěna.Váš ďvm jsme v tomto c- vě dnes k večeři se hrozně najedly nud
hledu zachránili,dokročili jsme na sta•lí z mouky ze sojových bobň se zvlášt
vitele. Ti se divili,jak jsme praktičtí. ní sojovou omáčkou,která obsahuje kous
ky zelenin a na tenoučké plátky nakrá
V domech není žádný nábytek,jen pří
jené maso/používám maso místo žraločía
stěnky se zasouvacími dveřmi jsou pa
klepet/.
pírové s dřevěnými rámy,jen se občas
vymění papír/.Chudí lidé na vesnici za
3 hygienou je to taky podivné.Nesmí
lepují v nich díry jaro záplaty,papír se Japoncům upřít,že jsou čistotní.Jak
je drahý.Japonská zena nemá v domě ji všecko,je jich koupelny jsou velmi dúmrr
né a úsporné,jenom si na ně zvyknout,
nou oráči ne ? zanes* tatamv asi dva
to je ta potíž.
parce silné ryzcve rohože,ktere xezi
na podlaze a zapadají do sebe jako bio
Uprostřed "koupelny" stojí široká'
ky.V místnosti se nosí zvláštní dřevá
dřevěná kácí,kde se dá pohodlně sedět,
ky, zvané geta.Potřebují jen velmi málo
a vodu máš po krk.S jedné strany kádě
místa,ve dne se sedí na zemi a ji se^
je otvor s roštem,pod kterým se topí.
u nízkých stolú/asi 1/2 stopy od zem ě / »Kouř odchází komínovou rourou,která ve
Večer se tyto stoly,které mají větši
de vodou v kádi a ohřívá ji.Potřebuje
nou sklápěcí nožičky,postaví ke zdi , se málo dřeva,a za chvíli máš plnou kát
z pří3těrku se vyndají prošívané deky
teplé,vlastně vařící vody.Aby'se v jed
/ Sj_j_ri9 na z sin«s _a cs _ na ■criArv u—/
né kádi vykoupala celá rodina,dělá se
lá -^od-ira s ~.^o*--a d2— i s e vejde na nář to takhle.V koupelně je malá stolička
čtverečních m e t r u . l e m to tvrdé,rýžové a kbelícky s držátky,v podlaze je díra
-
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na odpad vody.Sedneš si na stoličku a
poléváš se teplou vodou,namydlíšyvydrh
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ta.Pak teprve vlezeš do kádě a vypaříš
se v čisté vodě.
/Pokrač.na str.14/
..aso se teprve n y m z a c m s j-su
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Iváříce se smrtelně vážně,pořádájí nyní českoslovenští komunisté tak
ncu 'všenárodní diskusi" o návrzích nových zákonů o národních výborech. -’7
dva-jeden ústavní,pozměňující ústavu z 9.května 1948/.

Podle nových zákonů se stávají národní výbory "místními orgány státní
ci".To znamená,že vzhledem k zásadě "demokratického centralismu",která r>ři
kazuje nižším orgánům slepou poslušnost vůči nadřízeným instancím,přest4va*~
jí národní výbory už i na papíře hájit zájmy občanů ve svém okruhu a ofpý,Ú
ně se zapojují do mašinérie komunistické diktatury.

Mají sice mít právo vydávat v určitých případech "obecně závazná pravi--formou právních předpisů",ale jen se souhlasem "vyšších nadřízených orgé~ '
funkce člena národního výboru je čestná.Členové národních výbore prý vý/íí
'rovně,přímo a tajně" voleni,výběr kandidátů však bude zřejmě proveden - -Vicomunistických zvyklostí.
Jak upozornil'rozhlas,nepůjde ve "všenárodní diskusi" o samotný systénárodních výborů,"neboí se osvědčil",nýbrž jen o kritiku činnosti dosavad.
ích funkcionářů.V obcích do 2 tisíc obyvatel mají být rady národních vát
rů čtyřčlenné,k usnášení stačí poloviční účast.V Praze bude místo dosavnsho Ústředního národního výboru Městský národní výbor hlavního města Prahy
postavený na roven krajského národního výboru.
DALŠÍ AMERICKÝ OBČAN "VYPOVĚZEN"Z ČSR
Zcela-neočekávaně oznámil pražská
vláda',že propustila a vypověděla z
československého území americkéh© ob
čana Johna Hvastu,který byl zatčen v
-oce 1950 v Bratislavě.Hvasta je ame
rický Slovák,který byl po válce přidě
len k americkému konsulátu v Bratisla
vě.
loni se Hvasta pokusil o útěk z Leooldova spolu s několika českosloven
skými pří slušníky,ale byl na útěku dopaden/prý těžce zraněn/.Některým čle
nům uprchlé skupiny vězňů'se ale poda
řilo dostat se do Německa,kde podali
zpráva o Evastcvi americkým úřadům.
Americká vláda od té doby stále žáda
la o Hvástovo vydání vládu českoslo-'
venskou,ale ta až doposavad popírala,
že by věděla,kde se Hvasta nalézá.Je
ho propuštění znamená asi nové "přá
telské gesto" vůči Zá. padu.Hvastovy
zkušenosti z ČSR se asi budou lišit od
zkušeností pana Oatise.
vm

NOVÝ SOVĚTSKÝ VELVYSLANEC V PR/z-

Sovětská vláda odvolala z Prahy -•
savadního sovětského velvyslance h o 
molová a na jeho místo jmenovala
vadní ho charge d 'affaires N.P.Pir--jV
na.
Důvody změn na sovětském v e l w s i s
nectví v Praze jsou pravděpcdočně io
Moskva má tak jako tak přímý vliv r
T-s
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tar/,a aogomolovy zausenos a cuaeu a
zužitkovány výhodněji v rtalii.kam jako ve 1vyslanec .
e.=
ZTRATIL SE BOHUMIL lAUŠhhh

Z Vídně přichází zpráva,že se cd
since minulého roku pohřešuje býval:
předseda soc.dem.strany a ministr Bv
humil Laušman.Je prý obava,že Lausrns
na unesli komunističtí agenti zpátk;
do Československa.Zpráva je n e p o m n u
ná a její stylisace je dost divoká.

o

HIAS DOMOVA

6.2.1934
0

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

zprávy

v

přímé

řeči

xxxxxxxxzxxxxxxxxxx
— V Praze zasedal ústřední výbor Sva
"Člověk by si myslil,že ve vlastním
zu pro spolupráci s armádou/3VAZílRM/ . zájmu,aby si zajistili co největší vý
Předsedou je generál-porucík Hruška. nos ,zemědělci skončí včas všechny ze — V Praze-Podolí skončili stavbu prv mědělská práce,zasejí,vyplejí,sklidí ,
ního bloku nové studentské koleje,jež provedou podmítku i hlubokou orbu. Ale
prý celkem ubytuje 1.500 studentů.—
chyba lávky!Mnozí tak neučinili,a pak
Na jižní Moravě se budují nové rybní úroda nebyla tak dobra,jak mohla být."
ky v Hlohovsi na Břeclavsku,v Jarosla Ing.dr.Bedřich Spáčil v čs.rozhlase.
vicích na Znojemsku,v Pohořelicích a
"Velké chyby sa robily v prešovskom
Velkém Dvoře na Židlochovicku.— Začát
kraji
najma pri socializácii néšho pokem ledna byla v Praze otevřena nová,
dohospodárstva.V
menšej miere sa taký~hpřes 2 km dlouhá linka ze Zahradního
to
chyb
dopúšíali
i funkcionáři národ
města do Hostivaře/traí číslo 24 /.—
ných
výborov
v
košickom
kraji".Kosický
Kladky pražských tramvají se vyměňu
jí za vzpěrače se smykallem,jako jsou rozhlas 18.1.54u trolejbusů.— Státní spořitelny při
"Stává sa na příklad,že dom,ktoréhu
jímají od 1 .1 .t.r. vklady na knížky
obyvatelia sú odkázaní na vykurovanie
se čtyřměsíční výpovědní lhůtou.úro ústřednám kúrením,nedostanu pálivé skór,
kují se 3 fo /'c ez výpovědní lhúty 2 #/.
kým sa domový aoverník nepoduýme na ak— Národní shromážděni scnvaiilo **jed ciu,ktorá by nijako nemala mat mieste
nomyslně" vládní návrhy zákona'o ho v jeho programe;sosbieraí peniaze ha
spodářském plánu na rok 195— a o dovo flašu slivovice pre posádku povozu,ktolených v letošním r:oe.Předseda plá rý má palivo priviest-Alebo,co je váž
novacího úřadu ing. Přibík řekl, že
ně jšie:namátková kontrola zistí,že put
hlavním článkem pianu je odstraňová ně s uhlím,ktorá podlá údajov zamést—
ní disproposicí v palivová a energe— nancov obchodu s palivom važia po 50
ticme zakladné,3 an 01 m zvýšeni nrc—
kg,v skutočnosti majú iba 38 kg.Nie jr
dukce v zemědělství".— Ústřední rada iste íažké uhádnul,na čo je zamestnanodboru měla v Praze 12.plenární schů com obchodu palivom 2 ^ kg z každého me
zi. Hlavním referentem byl první tajem trického centu".Poznámka ke dňu,brati
nik Josef Tesla.Usnesení se týká"ne- slavský rozhlas 19.1.54.
odkladných opatření k rozvoji uhelné
"Rada KNV po projednání usnesení Va..,ho průmyslu a k. zajištění těžby uhlí
v roce 1954’*-- Českobudějovické roz dy uložila konkrétní úkoly jednotlivým
referátům...jako rozšířit výrobu nedo
vodné a energetické závody vydaly
"příruční kalendář vypínání elektric statkového drobného spotřebního zboží,
kého proudu"-- Do Moskvy odletěla č s . uložit místnímu průmyslu a...dodat'na
trh lopatky na uhlí,ne smetí,lžíce,ku
obchodní delegace,která má jednat o
chyňské židle,kovové dětské postýlky,
výměně zboží mezi Československem a
dřevené
necky na prádlo a celá řada dal
Sovětským svazem v roce 1354.Delega
ších
druhů...
"Předseda Eí\TV v Českých Bu
ci vede ministr zahraničního obchodu
dějovicích
í*.Sivý,30.
1 2 .53.
Richard Dvořák-- Umělecký ředitel Mo 
ravské filharmonie František Stupka
"Věcí celému svetu je známe,že Sovietse dožil
o let.— šemřeia dcera Anto sky s v e z po celej čas korejskej vojny
nína Zápotockého Marie Kaiserová,provzachovával prisny statut neutrálnej kra
daná za čs.vyslance v ňímě.
J.L. jiny ... "Bratislavský rozhlas 4.1jes
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Auřelie Jeníkova
Přijčre k nám.
Budeme si předstírat,
že se tavíme.
3udem se smát,kouřit a pít,
hudba bude hrát.
Budeme mluvit všichni najednou.
Nemáme mnoho co říci,
ale hluk je milosrdný.
Budeme sl chválit,co se nám nelíbí,
idem# se smát tomu,co není k smíchu.
Zabijeme pér lidí jazyky,
co na tom,jen když nebudu sám.
Při já ke m n ě ,budeme si předstírat,
, se milujeme,
budu ti říkat miláčku,
jen ač nejsem.sám.
Pázdnota hučí,
a ticho je hrozné.
Přijá,budu ti říkat miláčku,
jen ač nejsem sám.
+

STŘÍPKY Z ČESKOSLOVENSKA
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
— VYŠLY CHAUCEROVY MC ANTERBURSKÉ PC7ÍDky" v překladu Františka Drdy a v gra
fické úpravě V.Smolinskéhr.
— OHLÁŠENÍ VYDÁNÍ :POKRAČOVÁNÍ Ř3ZÁČ0va románu "Nástup",historický román V.
Kaplického "Železná koruna",nové romá
ny Fr.Kubky a K.J.Beneše,povídky V.Ká
ni ,L.Aškenáziho,E.Řezáčové,N.Frýda,no
vé knihy veršů V.Nezvala,J.Seiferta,V.
Závady a F r .Bránislava,z e 'starších vě
cí souborné dílo K.Nového, J. G-lazarcvé,
V.Řezáče,J.Hahena/!/a K.Biebla.Sloven
ská vydání:poesie I.Kraska,dílo L .Štú
ra a M.Kukucina,výbor z Ovidia.
— VE STUDIU LOUTKOVÉHO FILMU/DŘÍVE K i 
no Konvikt na Starém městě pražském/
pracuje Jiří Trnka na Švejkovi.Kromě
toho se tam natáčí'loutková pohádka
"(? dvou mrazících",v níž mluví Jan We
rich a Vlasta Burian.

— VE VALDŠTEJNSKÉM PALÁCI A NA NÁRODní třídě je vel k á ’výstava č s .výtvarní
ků.Nejlepší práce/podle komunistů/:Ra
bas, Sedláček,Koukolský/kresba "Nová huč
Auřelie Jeníkova žije na Novém ZealanKlementa Gottwalda"//Turek/olej "Slap
Jš.Anglická verse otištěné básně/ viz
ská přehrada"/,Gros/olej "Stavba Sta
-■crana 13 HD/vyšla-spolu s básněmi A
linova pomníku v Praze"/.
PLACE FOR A MAN/HD 3/II./a THE WAR v novozélandské anthologii POEMS,vyda — PRAŽSKÉ DIVADLO KOMEDIE UVEDE SAZI—
né Spolkem spisovatelek a umělkyň na
ru V.Kajakovského "Horká sprcha" s lan—
/i
, /
r
-r - ~ -- Cl :A T—
)vém Zealandě.řřed válkou překládala,: V » p p *r 07'"! g p v-' —. a v--- .
tehdy jako Reli B e m k o p f c v á , anglosas
— ’VYŠLA KUCHAŘSKÁ KNIHA "VAŘÍME ZDRAVÉ,
kou poesii pro Lidové noviny.
chutně a hospodárně".Sestavil ji kolek
tiv,Složený m.j.z J .Břízové,M.K 1 ime ré
•
— MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ VYPSALO "IDE tové, B.Krchové a M.Havelkové.
OVOU soutěž"/veřejnou a neanonymní/na
— V BRNĚ VYŠLO PRVNÍ ČÍSLO NOVÉHO MÉnáčrtky typů budov pro osmi- a jedesíčníku Svazu'spisovatelů,nazvaného ,
náctitřídní školy.První cena je 12.000
podle Wolkera,HOST DO DOMU.Jsou v něm
Kčs.
příspěvky od Mikuláška,Kubína,Svatoplu
— PRAŽSKÝ ORBIS VYDAL DVĚ KNIHY F0T0- ka atd.V anketě o realismu v poesii se
graf i í : "Tvář ČSR" a 'Macocha a Morav taky ozval Betr Bezruč.
ský kras".Obrázky v druhé knize jsou
— NA BARRANDOVĚ SE TOČÍ NOVÁ BAREVNÁ
od Vladimíra Stehlíka.
, _
veselohra
"Zmoudření strýce Ambrože".
•
J .L .
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VÝBOR^ÚSTŘEDÍ Č S .DEMOKRATICKÝCH ORGAŽádáme,aby bylo co nejdříve a jasně
nisací v Austrálii a na Novém Zélandě
konstatováno,jaké zrněny a doplňky pro
jednal ve dnech 30.a 31.ledna v Sydney gramu Rady si vyžádá nejnovější změna
o, dosavadní činnosti a připravil pro—
struktury RSČ. Máme na mysli pevěsti
"gram pro letošní rok.Zvláštní pozornost o ujednáních v otázce vyrovnání se
věnoval otázkám sociálním.Z prostředku sudetskými Němci,resp.s představiteli
zvláštního sociálního fondu Ústředí,
Poláků a Haáarů. Nepokládáme jakákoliv
který byl založen minuléhe roku, bylo
;ujednání představitelů č s .odboje,která
vyplaceno do konce roku 1953 nejpotřeb by se týkala změn ústavy,platné v době
nějším krajanům £ 1 1 0 .Na schůzi bylo
|předmnichevské,a územních změn za pří—
konstatovánosže
přibývá počet na
•růstné a varujeme proto před nimi.
šich lidí,kteří jsou bez prostředků a
Prosíme,aby všechny zúčastněné osob
neschopní práce,sirotků a j.,a že by
nosti v Radě svobodného Československa
k jejich podpoře bylo třeba větších
vzaly na vědomí,že pět let sporů v Ra
finančních prostředků.Výbor počítá se
dě znechutilo již mnoho českosloven
zvýšeným zájmem a podporou ostatních.,
ských exulantů a odradilo je od dalš^
krajanů v letošním roce.Schůze se zaodbojové činnosti.
bývala i otázkou další propagace u
Berte,prosíme,toto stanovisko
tak
australské a n.z.veřejnosti a pomoci
vážně,jak je námi myšleno."
ÚČD0/-Sv boji proti komunismu,jakož i problé
my při zřizování čs.doplňovacích škol
a práci k zvýšení organisační činnosti ČS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ"PRAVDA VÍTĚZÍ" V
místních spolků i Ústředí.Ku konci po Sydney koná 20.února 1954 v 7=30 več.
v místnosti C budovy YMCA,Pitt St.,
jednali členové výboru o opětné roz
tržce v Radě svobodného Československa City, svoji V.řádnou valnou hromadu,
na kterou zveme všechny členy a příz
a rozhodli se zaslat ke schválení
členům výhonu ze vzdálených míst.kteří nivce sdružení,zejména ty,kterým z
neznalosti jejich nynější adresy ne
se nemohli jednání zúčastnit,a poté
bylo mošno zaslati pozvánku.
Výbor
oběma stranám v RSC tuto resoluci;
"Výbor Ústředí čs.demokr,organisací
S.K.PRAHA,SYDNEY POŘÍD a V SOBOTU 2 7;
v Austrálii a na lí.Z.usnesl se na schů února 1254 v S hodin večer "Maškarní
zi dne 31.ledna 1954 v Sydney jedno
merendu"v Sheridan,80,Oxford St.,Uolmyslně a nepřítomní členové výboru
lahra,na kterou srdečně zve své příz
schválili dodatečně toto stanovisko k
nivce a celou krajanskou veřejnost. B.
opětnému rozkolu v Radě svobodného Čes
PRVNÍM KROKEM KB ZŘÍZENÍ ČESKÉ DOPLkoslovenska:
ňovací
školy v Adelaide budou zatím
S politováním bereme na vědomí, že
hodiny nábošenství/oddělení nižší a
došlo opět k neshodám ve vedeníRSČ,
vyšší-od 5 do 15 let/,které bude vy
které těžce poškozují zr'jmy českoslo
učovat
P.Prant.Maňák vždy druhou ne
venská a celého čs.exilu.
děli
v
měsíci
ve 4 hod.odp. v Domini
Domníváme se,že jako představitelé
can
Convent,roh
Franklin 3t.& West
australské a novozelandské složky čs.
Tce,Adelcide-City.První hodina bude
odboje,která je podstatnou částí ce
Čech v A.
lého čs.exilu a která vidí,i pňes jis 14.2.1954.
té výhrady,v RSČ svůj vrcholný orgán,
0 KRAJANECH V BRISBANSKÉM TISKU:23.1.
máme právo žádat,abychom byli vyr*zupřinesl COURIER MAIL fotografii čs.
mněni o závažných problémech čs.odboje sochaře-uprchlíka S.Chromého s právě
včas,nikoli ex post, jako tomu bylo do?» dokončenou sochou královny Alžběty II.
s ud.
SUNDAY- MAIL píše' 24.1.* J.Karlíkovi.
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S TITQV&II PARTYZ a ITY/P okrao./
do jaké šlamastiky jsem nevědomky
vlezl.Němci hledají nějakého Smudka
z Domažlic,který se prý tady někde po
tlouká,protože
zastřelil na Klad
ně nějakého německého vojáka.Ta pás
ka ňa ruce je. pro cleny civilních hlí
dek, které z nařízení Něm' ců mají kon
trolovat všechny podezřelé lidi,kteří
se v jejich obci objeví.
Když se vydal na cestu do vesnice,
aby mi obstaral nějaký proviant,za lezl jsem hlouběji do lesa a hned jsem
si obhlížel terén,kudy bych se mohl
v případě potřeby co nejrychleji ztra
tit. Jistě by mi byl odpustil,kdyby se
o mých pochybách dověděl.Kletba štvan
ce není v tom,že ho honí policie,ale
v tom,že nemůže a nesmí věřit nikomu.
i-.le tentokrát tc bylo v pořádku.
Vrátil se patřičně zásoben a ještě k
tomu přidal padesát korun.Že prý víc
nemohl sehnat,když to přišle všechno
tak najednou.Aby tak zdrávi byli po
cestní majitelé sýpek,na něž jsem na
razil předtím.
Jelikož su rodilé Moravák,mši jsem
o zeměpisných podmínkách sesterské ze
mě představy silně mlhavé.Původně jsem
se chtěl dát na cestu přes Domažlice,
ale to mi mládenec rozmluvil,že tam
bych určitě neprošel.Radil mi,abych
se držel lesů.A tak jsem pojal neur
čitý plán,jehož smysl byl v podstatě
ten,že když se budu držet Šumavy, že
musím přijít na Českomoravskou vyso
činu, a odtamtud že už to je jenom sko'
k nám.
Bloudil jsěn po té Šumavě asi tři
dny,ani nevím,prostě až mi došly zá
soby, které jsem. dostal od laskavé hlíd
ky,která pátrala po Smudkovi.Hlad mne
zase vyhnal k lidským obydlím.Neměl
jsem jinou volbu:vzdor špatným zkuše
nostem jsem Zase vlezl do prázdné sto
doly a čekal,jak se věci vyvinou./Pokr

8.2.1954
NUMBERS GAME
mmmmmmmmmTnmm

Prague daily PRAČE poked fun át the
new Prague telephone directory,advi
sing subscribers to be prepared for a
"hazardous journey" through its pages
when they try to look up a number.They
were particularly warned not to wait
until the last minute to'try and find
the number of a hospital,doctor,under
taker or"anyone you need in a hurry".
"Let us suppose that grandfather
topples off a ladder and hurts himse 1
A trip to the clinic is necessary at
once.You bless your luck that you have
a telephone:you can arrange for an im
mediate appointment.And that is where
the trouble starts.Clinics do not ap
pear as such i n 'the directory.Clinics,
you are advised,must be looked up un
der the main heading "Schools" among
"Vacuities of Medicine".Do not be too
sure of finding your particular clinic
on the page indicated.There it says:
"Clinic for Plastic Surgery-see State
District Hospital in Prague N.E.2,other clinics—see State University Hos
pitals .Quickly you turn to the letter
S.Under S you find,by luck and dint
of effort,that "State specialised health
and nursing institutions—see Hospi tals" probably includes the clinic
you are seeking. In the meantime granr’
father has passed away.So you need nr.
longer look for the clinic.Now for the
undertaker.lt may be best to turn back
to the "Schools" page.There you will
find among "Faculties of Medicine"the
institution which will provide the de
ceased with the last service.Should
you wish to arrange for a grave,then
we had better help you,to save you fur
ther harassement.For "Cemetery"look
under "Communal institutions,Depart
ment of Gardens". "
PRACE concluded:"Why we should lead a
simple one when we can have a compli
cated one?"
RIC
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Ir.e outcome of events since 19 45 is that Communist and .anti-.Communist
governments continue to confront each other in both China and Korea, but
whereas in Korea their respective territories are approximately equal, the
terrific ration in China is overwhelmingly in favour of the Communists.
But even so, Formosa, is an island with a larger population than Eire or Nor.
wav.
it is a fact that Communism has captured. North Korea and the mainland
of China: it is equally a fact that it has failed to capture South Korea
and^Formosa.
Peace in the Far East is only possible on the basis of recog
nition of these^facts, but the recognition must operate both ways.
There
i s no prospect in present circumstances of a peaceful unification of Korea.
The two sides are too incompatible to amalgamate and neither has beer, able
o subdue the other.
There will have to be still a North Korean and a South
ivorean state.
In China the "People's Republic?" will sooner or later have
to be recognised internationally and be given China's seat in the United
Nations, but the^e is no reason why a regime which is based on successful
violence should be rewarded as of right something - in this case Formosa hieh its .violence has failed'to take.
The only way whereby American ' world war- is political rather than
recognition of the Chinese Reds can
Nobody.seriously believes
be reconciled with American protect strategic.
that,
as
things
are now,.'the Kuomint
ion of Formosa is by the formal re
ang
could
Invade
the Chinese mainland
cognition of Formosa as an, independwith any hope of success.- But even
ent state.
This would correspond
without military operations, National
with the fact that .the Nationalist
government effectively controls the ist Formosa-will continue to be a thorn
island of Formosa under the protect in the Communist 'side $ust because it
is a piece of China which remains out
ion of the United States, just as
'he Communists effectively control
side Peking's. monopoly of politics,
uhe mainland as an economically .and education and propaganda.
whether in
militarily dependent ally of the So its present indeterminate status or as
viet Union.
And- if it is argued that 9 separate state, Formosa will remain
the People's Republic has a superior a Chinese and not a foreign opposition
oral and legal right to Formosa be to Chinese Communism, and one which
cause it already rossesses the resi does not consist
^‘j-^ees ir
of China, it is -not irrelevant,form countries, bur is established on Chin
this same mc^al and legal point of
ese soil.
as long as Formosa remains
view?, that it has been waging war
unsubdued, the -Communist victory in
for three years against the United
China is not absolute, in the sense
Nations ana has been designated an
that the capture of Poland or Czecho
aggressor bv decision of the Assem slovakia. may be regarded- as absolute.
bly.
After all, if a fascist dictatorship
"rhen a peace settlement is
.were to be set u p in Britain, it. would
reached over Korea, American neutr
make some difference if resistance
alisation of Formosa ought again to
forces continued to hold the Scottish
be operative both ways as it was be
asles and could broadcast t.o the
fore President Eisenhower made it a
British people from Kirkwall.
one-wav barrier.
But the importance
(Contd. on page 12)
of Formosa.- except in the event of a
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;Tse-Tung, should be given a chance.
If they are eliminated, it will
mean
that
the most numerous nation in
(Continued from Page 11)
the
worlda nation whose development
Moreover, Formosa car be.'.made a
is of supreme importance for the fucentre of positive, as well as merely
:
ture
of mankind- will be moulded by
negative anti-Communism.
Tf the
!
Marxist-Leninist
thought-control
Americans take the job seriously, and
without
the
possibility
of opposition
if the Nationalists co-operat e, it may
or
criticism
except
from
foreigners
become a display-ground for what an
or exiles abroad, and it is difficult
'sian adminl stration can do with
to
understand how anyone who is not
Point Four aid.
It is, no doubt, a
•'Onthe
Communist side In the Cold War
big "if", but to argue dogmatically
can regard such a prospect with equthat there cannot be regeneration in
j
aniraity.
The general British Indiff
Formosa is really to be defeatist
erence
as
to
a feeling that China is
about non-Communist China in general,
a
long
way
off
and not very important.
for if account is taken of the condi
Obviously, there would be much less
tions which existed in China in 1945
after eight years of devastating for detachment and resignation in Britain
if M. Thorez were to come to power ir
eign invasion, the Kuomintang rule
Fr
anc e.
was fairly typical of governments of
There is, of course’
.,} always the
under-industrialised, poverty-stricken
argument
that
Peking
may
-quarrel with
Fast err. countries without traditions
f
Moscow
and
that
any
Western
action
of oolitical democracy.
If the Kuo
mintang is beyond red emotion, so also ! ^hich annoys the Chinese Communists
! can only drive them closer to Russia
are many other regimes which differ
There is also the attitude' of India
from it only ir. thai they have not
;-ard
other Asian countries to be con
hitherto had to cope with similar
sidered, and it is a fact that senti
crises.
ments
of pan-Asian solidarity and of
But already there have been en
struggle
against yesterday's Western
couraging signs of reforms on the
imperialism
incline these countries
Nationalist side.
There is reliable
towards
sympathy
with Communist China
testimony that Formosa has been dec
as
a
victim
of
Western
interference.
ently administered over the last 3
But neither of these considerations
years, and that Taipeh today is a
requires abandonment of a policy of
very different place from the Chung
supporting resistance to Communism,
king of 1944 of the Nanking of 1948.
wherever there is such resistance.
The carpet-baggers who gave the
The West should be ready to take
regime such a bad name just after the
advantage of any Russo-Chinese rift
end of the Pacific war did not go to
if it occurs, but to base policy on
Formosa.
They had no stomach for a
such a hope would be like relying on
last-ditch resistance in a remote is luck in football pools for a means
land where they might be caught bv a
of livelyhood.
The preservation of
Communist take-over, and they are
Nationalist Formosa and similar mea
more likely to be found living on
their accumulated foreign bani balan sures mav for the time being be un
popular in parts of Asia not yet di
ces ir. Paris or ir. New York. The men
rectly threatened by Communism, but
who have gone to Formosa, and others
if further crises arise in the fut
who may in the future join them to
ure, it will be
.
.v
escare "brain-washing" under Mao
i
(Cont'd.page 14)
BRIT AIN,_TKL.U NIT 5 D STATES AND ASIA
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A u re lie J en ik ov a .

_0t us r.ot t»0 siZ-0 ^ 0 }
let us tret end,laughing, smoking,drinking,
That te enjoy ourselves.
L e t m u s ic ■clay
iecve ou” frenzied talking.
have nothing to say,
Nothing fVor heart or mind And yet the noise is kind.
''e shall praise abomination,
jaugh at d e so x at ic-n.
And talk till of our slander someone diesho cares? Let us not be alone,
Let me not be alone.
.uet me not be alone You - whoever you are - Darling!
Let us pretend we are in love Come - I will call you darling,
So I be not alone.
We know nothing of love,
Nothing in heart or mind,
But the pretence is kind.
Hnptiness roars like thunder in my ears,
Tension of silence ruickens midnight fears,
Come - l e t me call you darling
So I be not alone So I be not alone.

BRITAIN, THE U.S.A. AND ASIA

(Concluding from page 12,
much more dangerous if political
leaders faced with-difficult de
cisions have to remember that
America sold out in order to
make a deal with the enemy, a
government and an army which has
been placed under her protection.
The policy of containing Commun
ism has its risks and its com
plications, but if it is adopted
at all, it should be artlied
consist ently.
Certainly the British nat
ion, with its record of inter
vention in Greece, cannot afford
to throw stones a.t America for
being "anti-Communist" in the
Far East. , Rather it should be
grateful that the United States
has assumed so much responsibi
lity in that region of the 7řorld
and has posted notices or.
threatened boundary lines: "
"Thus far and no further".

NEW SOVIET' AMBASSADOR IN
PR AGUE

News of á.p.Fir.jubir.1s avcoir.tment as Soviet Ambassador ic
( Ed.Not e: Reprint ed from: POEMS, An Ah—
C zee no Slovakia is rec erv ec. rxin
toi-ogy by . ewr “Zealand women writers, pub
int erest ir_ diplomatic circles.
lished bv ohe New Zealand Women Writers'
Compared w ith his predecessors,
and ‘rtists Society.
Mrs.Aurelie Jenikwho were often Deputy Foreign
ova is a C^ech refugee, living in New
Ministers - ( Zorin, Silin, L a v 
Zealand.
She made a name for herself in
rentiev and Bogolomov) - Firjupre-war Chechoslovakia chiefly by trans
bin is a nonentity.
He was in
lations from American poetry.
Prague last- autumn as ynbassadorial Counsellor, and later, in
Bogolomovs absenc e, as Charge d'
‘ffairss.
He now becomes Ambassador without even having been Minister. This
move is probably intended to make observers believe that Moscow has no im
mediate important clans for Chechoslovakia, whi l e the real moves are direct
ed through other channels by a Soviet official not known to the public.
FCI
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V ZEMI VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE/Pokračov./
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Nej lepší značky švýcarských
hodinek a všechny druhy klenotů
s českou službou nabízí

Kdo má smysl pro krásné věci,ten si
tu užije.Japonci jsou jedineční v aran
S U S S E X
CO,
žování/na př.květin,to je řádný škol
ní předmět a skládají se z něho na něk
162 Collins Street/3^patro/
terých školách zkoušky/.Hedvábné lát
K S L B O U R N E
, VIC.
ky a bavlna se tu prodávají v ruličkác]
Vše lze koupit na splátky
jedna role na jedno kimono.Každá role
musí být jiná.Látky se na čně barví a
Se slevou za hotové.
na ulicích neuvidíš dvě stejná kimona.
Japonské umělecké předměty,vásy,jídel Vyřizujeme písemné objednávky z ce
lé Austrálie. Napište si o katalog.
ní porcelán,jejich obrazy,to všechno
je vkusné a krásné.Á jejich byty bez
Otevřeno denně do _6 hod .a v sobotu
nábytku, jen uprostřed krásnj' lakovaný
PŘI JÍTE SE NEZÁVAZNÍ PODÍVAT
stul,to je jako když vstoupíš do po hádky.Ened u dveří se musíš zout,abys
v y v o l á v á m e -k o p í RUjEME-z v ě t Su j e m e
tu pohádku nepošlapala.
/ 7 hodinová služha/'
Opravy
fotoaparátů všech značek
JrcTOze náš d\u je jenom pclczápadní,tak se taky doma přezouváme.Když
Fotografujeme na svatbách a věcírcícli
jsme u nás dělali večírek pro zaměst Objednávky/česky neb slov./též poštou
nance firmy a některé obchodní přáte
P H O T O R A Y
le,bylo u nás _3i šestnáct lidí,musili
mmmmmmmmmimmmmm
jsme pro všechny koupit pantofle.¥ ži
257 Elizabeth S t .,MELBOURNE-CITY
votě jsem osli.: trepek pohromadě nevi
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
děla. Ale tak je to tady v každém domě.
Lonsdale St./
A . JC; *
_________ Telefon KU 4486__________
který vydalc austr.ministerstvo při
stěhovalectví v lednu 1954: K 30.6=53
měla Austrálie 8,829.465 obyvatel.-?
roce 47 - 53 se přistěhovalo 772.628
osob a vystehovalo 160.253 osob/z toho
v roce 53:+ 72.491, - 31.541/.V té do
bě přijelo 170.695 prostřednictvím IRO
/52# mužů ,23a žen a 25/ dětí/.-30.11.
1953 bylG v Austrálii 9.473 Čechoslo
váků starších 16.let/pokud nemají
austr.občanství/jdále 59.283 Italů,
51.055 Roláků,31 =634 Holanďanů,20 530
Jugoslávii-.111-2 němců, 15. 525 litevc ů ,14.993 -uhrajincú,12.285 Ře k ů ,11-21
Maďarů,8.051 bez stát^příslušnosti,
8.013 lotyšů,5-6-4~ íínanů atd.- Počet
naturali 3 ováných Čechoslováků:v roce
1940-41 osob,1949-45,1950-43,1951-90,
1952-109 a do 30.11=1953- 119 osob

Provádíme veškerá práce optické
přesně,rj^chle a za levné ceny.
Sluneční brýle.
Velký výběr.
M. C H R P A , odborný optik
mmmmmmmm mmromrornrommmmmmmríirrimTTim
* 2 5 7 Elizabeth S t . ,MELBOURNE-CITY
“‘■'"h" domě R.Kyatt,Chemist,bl.Lonsdale
Street/
Telefon MU 2601
/dříve Praha I I .,Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12„50
Přijímáme objednávky také poštou
EC IRTMÍCE PRÁZDNINÁCH KONÁ C s .DĚTSKÝ
pěvecký sbor v Melbourne opět zkoušky
každou sobotu od 10 do 12 hod.dop. v
sale vedle kostela sv.Ignáce,Church
3t.,Richmond»Hledáme další zpěváky.
Přihlášky přímo na zkouškách.J.Beran
ZÁBAVA 1 .J ,SOKOL V MELBOURNE 13.2.54
168 Latrobe 3 t »,City/Forester 's Hali/
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/-Cd našeho zvláštního zpravodaje JI./ V polovině ledna hostovali Čechoslováci
ve Š v ý c a r s k u ,kde s e h r á l i celkem č t y ř i z á p a s y ,z to h
sarykově domě. Po upřímném
š t v u Š v ý c a r s k a .P r v n í z á p a s se h r á l v A ro se p r o t i t uvítání br. G. Přístupou br.
Československo zvítězile přesvědčivě 8:4.Branky vs>A. Hřebík proslovil krásnou
přednášku o životě a díle dr.
tácek 1 a jedna vlastní. .Miloslava
Tyrše. Ses. Anička
První'mezistátní zápas byl hrán v Lausanne a sk
'Hřebíková pozdravila toront2;1/ 1:0,1:1,0:0/.Branky vstřelili Danda a Pantůče1ské a vzpomínala na sokolský
c h o s l ovaci byli v naprosté převaze po celý zápas a zájezd v r. 1947, kdy pražské
sokolstvo cvičilo v Masaryko
čiveji.
vě domě. Večírek byl početně
Druhé mezistátní ut'
navštíven a přítomni s milý
čhoslováků 4:3 /0:1,.
mi hosty setrvali do pozdních
hodin. K večírku sestry L.
né,za Švýcary Ulli Pol'
Hubená, B. Starobová, O.
mi slabě a zvítězili a;
Hellerová, L. Přístupová a
cem zápasu.
Mary Přístupová napekly
NOVÝ DOMOV
chutné zákusky. V sobotu br.
V posledním zápase ]_
A. Hřebík odpoledne navští
/ :4,8:0/.Československo
vil Masarykovou doplň, ško
louch/—V.Bubník,G-ut ;Ba<
lu a večer se účastnil schůze
tůček,Sekyra-Vidlák,Stí
Kanadského Sokola. V neděli
29. listopadu byl jedním z řeč
níků na přednášce dr V. Hla
v a té h o v Masarykově domě.
V pondělí 30. listopadu v do
provodu br. G. Přístupy br.
Hřebík navštívil Batawu. Torontské sokolstvo rádo uvidě
lo starostu dr. Hřebíka ve
svém středu, který slíbil, že
se účastní v červenci 1954
VII. čs. dne v Masaryktownu.

— .NA MISTROVSTVÍ SVŽTA
ré se hrálo v lednu ve
dilo Československo tře
Švédském a Německem.Čt'5
carsko.Dále se mistrové
lo Dánsko a Francie.Čee
■^orazilo Dánsko 18:13 £
.ápase o třetí míst® 2 l
skem prohrálo 14:23.V i
pase porazil Stockholm
znáteční cestě porazilo
—

i-

—

i-

*

^

DR. ANT. H hhB ÍK

:1 .lámova,2.Lerchová,3•
manželé Balunovi.

jARSKO

šermu 4:0.

■Anr.7.t u ít?onwfHfí TiYŽAuSKtCH ZÁVODU V
m Br. dr. Antonín Hřebík v
Kanadě. Dne 26. listopadu
přijel br. Ant. Hřebík, staro
sta Čs. sokolstva v zahraničí,
se svou paní Aničkou do Ka

v -r\ T m h

r

. . a -t -

a Členská a výborová schů
ze Sokola Toronto se konala
ve středu 2. prosince 1953 v
klubovně Masarykova domu
za velké účasti členstva.
Schůze účastnil též milý host
dr. Václav Hlavatý, který byl
pozdraven dlouhotrvaj ícím
potleskem. Schůzi řídil br.
G. Přístupa. Když br. Hlava-1
tý musel na nádraží, protože
odjížděl, doprovázel jej br..
Přístupa a místostarosta jed
noty br. J. Červenák schůzi
řídil.

nady. Dne 26. list. přednášel
pro sokolskou jednotu Wind
sor. V pátek 27. list. byl uví
tán srdečně na společenském
B Tělocvičná akademie So
večírku Sokol Toronto v Ma- kola Toronto se bude konat v

Zajíček až na 54..místě.Cardal skončil zúčastnil.Čtyřhra:Rose řHartwig—Wilderv 'padesátce'' až 4 0 .Ve skocích se de— spin,Eraser 6;3>6:4>6:2o/Pokr.str.16/
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líová adresa nová firma,
ale stařen dobrou službu zá
kazníkům zaručuje krajanský
podnik Jar.GAUTSCHE
Dm

L XJ Y jíi

;

i! U R

J.& H, Gautsch
Royal Arcade,Pitt-George St.
8 a,Second Eloor
S Y D N E Y
N . S . W .
® Velký výběr všech druhů
kožešin
«■ Nové modely
©• Perfektní propracování
___ e Přístupné ceny pro každého_____
"

~ ~

~

r om ány-beletrie-hudebn inyumělecké knihy - slovníkyucebniee a jiná knihy ve
všech světových jazycích
'• ' ' o p

m- o .V ,

p ^

I.Z.G. - English i
S p

~

r

~ V*

_

p .r i m

Eoreign Bookshop
o p C

--- W-i------- ------ d b

w

Q T "A V: p . ' r

* ” C!

a ^ J w C - - ^ v. j i? J í t e

nébo
A.H.P. , Lane off Edward Street,
Vyžádejte si n á š seznam knih
______-oužij te naší _ay-Ey služby
-.ezapomente navštívit naše
české kavárny v Eelb « u m e —City:
1/

2E5 LAITSDCVEE COEEEB

26 Collins St., telefon C 1106
Otevřeno celý týden od 10 ds 24 hod«
2/

P E T.E-RT

t í . K.

P A N

234 Collins St»,telefon C 3415
-ííjemná posezení.kvalitní jídla,do—- -- loi*ty,ne.] lepši Kava v Melo ^urne =
Srdečně zve Karel Maršicek

- Z Z -

/Pokrac.se str.15/

— S K .PgAHA,SYDNEY,ODBOR KOPANÉ;
SK.Praha,vítěz předloňské a finalista
loňské soutěže Metropolitan League bu
de hrát v teto sezóně v "Super-Compe
tition of Metropolitan League" spolu
s vybranými kluby ze Sydney,m.j.Rail
ways ,Hornsby,Lidcombe atd.-Došlo po-r
zváni od Canterbury-Bankstown Soccer
Association k účasti na pohárových
zápasech na Blick Oval.— Výbor jedná
c přestupu vedoucích hráčů z Bohemi
ans, Adelaide a zástupci klubu se rozejeli do Grety,kde projevilo o Klub
záýern několik hráčů státní ligy/až u_sud přislíbil přestup Tancev,jeden z
nejlepších střelců N S W ,dále^brankář
Šafránko a obránci Tibor a Šupina/.
Trenér australského národního mužst’
J.Chalvin je stále členem a příznivcům
klubu.— Mimořádná valná hromada klubu
se bude konat v úterý 15.února v 8 h
večer v St.James Coffee,Yurong 3tr.,
East Sydney.Budou předloženy stanovy.
— TENNISOVÝ ODBOR SK PRAHA se probo
joval do finale své skupiny v mistrov
ských zápasech.
— TENNISOVÝ KLUB BOHEMIANS,SYDNEY nraje pravidelně na nově upraveném h_ i.
v Hurlstone Park/elektr.Canterbury,
zast.Hurlstone Park Post Office,hřiště
za benz.stanicí Pium/.Klub se zúčastní
opět mistrovství smíš.dvojic,v němž
e
dostal loni— cLo. semifinále .Klub by uv-tal nové hráče,nejraději smíšené dvo
jice. Hřiště je zdarma. Informace dá
J.Brůna,WB '0244/v prac.době/. J.Brůna .
čs, zahraniční ústav v exilu
7 knižnici ústavu vyšel
prvý svazek Ivana G-aaourka
"IHZ POLITICAL CONTROL OP
C ŽřSCHOSIO VAKIA

52 Eitzroy S t = ; 3 1 =KILDA,Melbourne
-i
r / veaie neurazí/
_elefcn: LA 1624
-

v

'

Objednávky posílejte na:
Czechcsl =Rcreign Institute in Exile,
Postbox 91,Leiden,Holland
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HLAS DOMOVÁ
LETTERS TO THE EDITOR

— -Vánoční železniční neštěstí se neudálo v Rakvi
cích, ale v Sakvicích na trati Brno-Břeclav.Větši
na obští je z okolí Břeclavi/dospelí a děti,jeduucí na vánoční svátky osobním vlakem s konečnou
stanicí' Břeclav/'»
M»B„ ,Enfield
— 'Cesta k m o c i “byla neobvykle zajímavá»Ovšem osobně bych dal přednost,kdybych býval četl tuto
reportáž v roce 1947 - řekněme v e “Svobodném slo
vě''»
M . Z . ,G-oroka,HVG.
— nedávno mne poněkud udivil Váš způsob psaní o
Radě/u příležitosti žádosti býv.agrární strany o
členství v RSČ/.Nemíním tím kritiku Rady»Ta je
stě na místě»Pokud ale jde o ironická poznámky,
mám dojem,že to exilu spíše škodí,než prospívá.
Ze zkušeností vím,že Čechoslováci v exilu jsou
politicky více roztříštěni,než kdykoli v dějinách
^tolem čs.časopisu v exilu by mělo být,čtenáře
jpoň trochu vést k jednotě,která bez jednotného
vedení není uskutečnitelná.
A.W»,Perth
— /K dopisu p.F.J.,Fairfield,HD»2/IV/;Vzpomínám
si,kolik lidí se doma po 45*roce rozčilovalo,
když se našli novináři.kteří dovedli psát proti
proudu - třeba o poměrech v komunistických kon
centračních táborech.Ustrašenci tehdy tvrdili,
že “by se měl brát větší zřetel na cizinu!;.B.H. ,S.
— Žádám,aby byla uveřejněna upřímná'blahopřání
ke sbírce básní"Květy zrání15,p.r./,která jsem
obdržel od d r »Hřebíka,red.Zlámala,Jiřího Voskov
ce ,dr.Měšíana,Aji Vrzáňové,red.Vlacha a mn.jiných
Uvádím několik slov z dopisu dr.Měšíana:“Z Tvé
vnížky jsem měl velikou radost,každý z nich musí
-ij PS-dcst ? ^Č-Vz niaa-"
v tcw to 3ir~/~~v-—n*
vyhnanství tak krásně a přesvědčivě projeví svo
ji lásku k trpícímu domovu a k milované vlasti...
Abys také Ty měl radost,tak Ti píši,že jsem na
psal referát o Tvé knížce do “Kulturních zpráv",
které vysílá R=»dio Free Europe do ČSR. “Dr.Měšťan
končí těmito slovy:"Doufám,že v úspěšně započaté
dráze mladého básníka vytrváš!“-Obdržel jsem vel
mi mnoho pod.dopisů z různých částí světa,což
mne opravdu těší.
Váša Žaárský,Canberra

JLZ_n_

LISTÁRNA
mrammmnumn
J.T.,Eastwood;Nápad dobrý
snad pouš.příště.Dík.— Anon
Melb.;Díky za citát z THE
ECOTo— V.J.,E.Sydney;Zpráva
u v ě ř . V č.22/53.Dík za výstř
— F.H.,Mt,Well.jRozsah ani
obsah nevyhovuje„Dík za sna
hu.— K . č . ,Vancouver;Zatím
díky za dop.K odp.se dost„
později.— B„K„,Bentl.:hebyl to Franta Juhan,ale J.
Juhan/brat ranec/'o— A. Z. ,
Oakl. jDíky za dop„„Dle místi
uvěř.v dop.příště.— F . 3 . Adel. {Platil— li jste IIGHEi
ORDERem,zašlete nám dupli
kát, který Vám vydala posta.
Bez něho peníze nedostaneme
ani se nedozvíme,že došly.
HD
Na stavbě trati u Port Au
gusty ,S.A . ,je opět větší
množství volných míst.Kdo
ch.ce dosti vydělat a nebo
jí se pobytu v buši,a o pí
še o adresu tamního čs.in
ženýra do HD.
PRONAJMEME pěkný p^koj
s
celým zaopatřením v North
Kew/Melb./ýVolejte AA 9 /jjQ p cTood ocdp /J

za téměř poloviční cenu.
Vyučuje nej lepší účetnický
ústav„Dotazy na zn.'’Úpet.
ku r s ” do HD„
SVOBODNÝ MUŽ-40-Pražák hledá zařízený pokoj-celé
zaopatření-prádlo.N a b .na
zn."Nový domov" do HD.

— -íe neděle.Smutná australská neděle-bez divadel,
kin a navářen.haše duše naplněna tísní a steskem ■
DĚKUJEME VŠEM ODBĚRATELŮM,
po domové Nemáme kam jít,nemáme ani dobrých přá
kteří vyrovnávají
tel ».Věřím,že přijmete můj návrh/na schůzky kr a j v
PŘEDPLATNĚ
BEZ UPOMÍNÁNÍ.
— Dopis předáváme č s .nár.sdruž.ve Vic,— P.,Melb.

18 -

HLAS DOMOVA

KOŽEŠIN Y

KOŽEŠINY
S E N S

AMERICAN,

A C E

F U R

CO.

80 Market S t .,3.p.,Woolworth 's 31dg.
S Y D N E Y , NSW,
Telefon MA 2184, po 6.pm.EU 5858
Výhradní'majitel: KAREL

R O D N Ý

dovoluje si oznemiti,že zahájil
opět výrobu modelových kožešinových
tovarů za spolupráce odborníka s
dlouholetou praxí u fy. David Jones.
VKUSNÉ-HODNOTNÉ-TRVANLIVÍ
k o ž e š i n y
v š e h o
d r u h u

8=2.1554
« LEDNIČKY
9 PRAČKY
9 RADIA
v š e c h
d r u h ů
spolehlivě dodá
S. Č E R M 1 K

85,Seymour Rd. ,ELS TERN WICK, Vic,
Volejte IF 9983
celý den,večery i neděle
Na dovolené nebo o weekendu
dopřejte si příjemný odpočinek
v pensionu
M O N O M E A TH
H O U S E
Park R d .,WARBURTON, Vic.
TelefonsWarb. 37

© Na skladě všechny druhy kožešin ho
tových i nezpracovaných e Vyhovíme o —
Ceny mírné - kontinentální kuchyně
chotnš přáním zákazníků 9 Nezávazné
koupání - krásné okolí nabídky a prohlídky a Na výrobky ze
rodiny s dětmi vítány - mluvíme česky
staršího skladu 50 7= slevy 9 Přijáte,
SPOJENÍ Z MELBOURNE: autobusem od
p ř e s v ě d č t e
se.
ANSETT,Swanston St.,nebo vlakem.
Otevřeno též v sobotu do 12 hodin
Srdečně zvou manželé Masonovi.
L I N G U A
I R A N3 R A T I O N
Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský

POirsLdní s.

ÍBHC6láp

roh Fitzrcy t Acland 3ts.
Q
Q

m
-L c

~
t.
JS

t

T

" H A
- xi-»

T
.•

7 —T

p
o

♦

- Summerland Mansions
/prvý vchod z Acland St./

15.00 - 20.00

LU

6515

o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P T 0 "
430 Bourke St.,Melbourne-City
Telefon MU 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský

PŘIJMU KREJČÍHO-kabátníka.Nechvátal,466 Bridge R d . ,Richmond,Vic.,tel.JB3841
ODBORNÝ TRUHLÁŘE na výrobu prvotřídního kontinentálního nábytku hledá: ALF "S
FURNITURE CO.,195 Commercial Rd.,South Yarra,Vic.,tel.BJ 3391.
HLEDÍK NAJITI_n IDrCRIDÍ LICENCE za účelem dovozu galanterního předmětu z
Německa. Přednost licenci ve Victorii. Nabídky na zn. " D U M O ” do HD.
rŘJjZZZŽ HLEDAJÍ: Lumíra Facovského/hl.bratranec/,Jiřího Vlasáka/dopis od těž

ce nemoc.otce v red, ,Josefa Grulicha,d r .Milana Chmelaře,Jiřího Matýska,Mi
roslava íecha.,- dopis v red./ ,Martínka/snad TAS. ,hledá sekret.SE Praha,Sydney/,
Františka Jeřábka. Kanada?/,Slavomíra Jandu,pí.Novotnou z Poděbrad,Láau Hájka
ze Sušice a Frant.Ondrovčíma.— Hledaným oznámíme,kdo se na ně dotazuje.
KD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
4 Erin St.,Richmond Z.1,Vic,.Telefon JA 3380/jen mimo prac.dobu/.Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

