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Zákon o národních výborech odhlasován
s o c i a l i s t i c k á

Číslo 6.
EXTRÉM PROTI EXTRÉMU

z á k o n i t o s t

Člověk by neřekl,jak jsou
někteří lidé nedůtkliví.
Konstatujete fakt,že se ne
Za přítomnosti Antonína Zápotockého schváli- utralist é rekrutují hlavně
-O 3."března t.r. 252 přítomných poslanců Národ ;z levicových stran,a dozvíhího shromáždění jednohlasně vládní návrh újte se, že dělníci nemohou
|tavního zákona o národních výborech, vládní
!vědět, co je to komunismus.
návrh zákona o NV a vládní návrh zákona o vol !Řeknete, že se vám McCarthy
bách do NV. 0 vládních návrzích referovali
inějak nezdá, a jste nepřímo
poslanci dr.Bartuška a Br.Vodsloň.
Iobviněni z komunismu a nejmravnosti. Zaburalé stra!nictví v exilu nevymřelo a
Předtím řečnil Široký.
budu choiaí pracovai v jobjektivnost se většinou
Řekl,že zákony vyhovují
duchu nových zákonov,
|ještě nenarodila. Skalní
některým připomínkám z
budu viesí nesmieritel- jlevičák nemá rád, dotknete"celonárodní diskuse'^ na ný boj proti nedbalému !li se něčeho na levici/třepříklad;Ústřední národní zaobchádzaniu s národ- jbas by to byl extrém/,skal
Praha si ponechá
ným majetkom,proti po ní pravičák nese stejně ne
své'jméno, název"referát" vrchnému a formálnemu
libě ,otřete-li se nějak o
bude nahrazen názvem"od plneniu úloh".
extrém na pravici. Ostatně
bor" ,bude zvýšen počet
Volby prý budou pravý tak to bylo odjakživa, a
-menů' rad národních výbo skvost demokracie,pro nebývali dotčeni jenom ti
rů, jenž bude v budoucnu
tože budou"rovné,přímé skalní. Dr.Beneš kdysi ovždycky lichý. Jiné při a tajné",a kandidát mu  křikoval dr.Kramáře,který
pomínky byly Zamítnuty,
sí dostat většinu hla žádal intervenci proti bol
o třeba ta,aby se ná- sů, aby byl zvolen. Vý íševikům v Rusku, a dr.Kra
ní výbory nazývaly
běr kandidátů však pro máře ranilo, když ar.Beneš
".sověty"'.
vede Národní fronta, a žádal v Ženevě intervenci
proti fašismu.
Ve fevém projevu kriti- v každém obvodu bude
- Zvlast zajímavá je reakce
soval Široký dosavadní
zřejmě
jenom jeden.
Za socialisty sekun části našeho exilu vůči Ms
práci národních výborů. ■
Carthymu.Jakmile netleskáte
Ukázka:"Na byrokratické
doval Širokému v"roz
metody poukazovalo nemálo pravě" dr.Miroslav Kliň až dlaně pálí,někdo se zeptá:
"Nebojuje snad McCarthy pro
kritických pripomienok ú- ger,za lidovce Josef
častníkov diskús.ie.Třeba Gemrot a za stranu slo ti komunismu? A není pro
t.iež urebií koniec velké venské obrody Ján Haško >nás boj proti komunismu úmu počtu zbytočných pořád
Podle ústavy by letos kolem číslo jedna?"Odpověá
a nekonečných' schodzí so měly taky být volby do zní: /Pokračování na str.2/
Národního shromáždění,
zbytečným deklamováním,
ktoré vedie k nezodpověd ále o tom panuje hlubo j Published by Ir.Váňa, 4
nosti „Národné výbory, ak ké ticho po pěšinách.JS iErin S t . ,Richmond,1.1,Vi c .
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"Bojuje a je".Ale dost
Oba hosté.o.představitelé mongolské kultury
dobře nechápeme,proč za kaž
...přednesli/v
pražském Orientálním ústavě/své
dého odhaleného komunistu
musí padnout tucet slušných výklady mongolsky,do češtiny je přetlumočil prof,
:dr.Pavel Poucha.
lidí,a není nám jasné,je .i McCarthyho cílem vypleně
Ten pak v závěru zdůraznil význam tohoto no
ní komunismu nebo Bílý dum.
vého výkladu národního -eposu,k němuž dospěli
Jiní se- zeptájí:"Co je vám ;mongolští vědci na základě domácích pramenů v
do toho?"Hoaně.Svoboda je
Evropě namnoze neznámých.
jenom.jedna'a nedělitelná.
Na otázku jednoho z posluchačů,zda. se v mon
Zmenšuje se,sekají-li z ní
golské
lidové tradici zachovala vzpomínka na čes
bolševici špalky,a zmenšuje
se.,urýpá.vá-li z ní McCarthy ké země 5do nichž ve středověku proniklo známé i
veliké mongolské tažení ,odpověděl Damdinsuřen,^
třísky- ve Washingtonu. Je
že nic takového lidová tradice nezachovala,ně
povinností novináře se o—
hot
nešlo o národní mongolskou výpravu,nýbrž o
zvát,at už sedí v lonclýn tažení Džingischánovo,které mezi lidem nebylo
ském LAlLY MIRROR s největ
rávě populární .Srdečným ruským proslovem se j
ším nákladem na světě nebo
pak s vděčnými oosluchači rozloučili,
jen v malých exilních novi
nách s několika tisíci čte LITERÁRNÍ N0VINY,1.1.54.
Č S .PŘEHLED,březen 54.
nářů .Dalším zase stačí,že
McCarthymu visí na zdi di
VÝSLECHY PŘED JENNEROVÝM VÝBOREM POKRAČUJÍ
plom katolické university.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tihle lidé nemohou toho moc
o senátoru z 'íis cons inu vě <Tak jsme již oznámili
washingtonské výsleclxy
dět 5protože UécCarthyismus" v minulém čísle Hl), za jsou prvním příznakem
je popřením všeho,čemu oni
hájil senátní výbor
odklonu republikánské
mají věřit a za čím mají
pro vnitřní bezpečnost
zahraniční politiky ke|
stát.Redaktor hodnotného a- výslechy představite
konservativní linii, vm
merického jezuitského časo lů čs.exilu.Za svědky
— K ZÍNIKU REVUE SKUTEČpisu AMERICA otevřeně pro
jsou předvoláni dr.
nos.t:
cituj eme KANADSKÉ
hlásil,že se bojí citovat v Zenkl,d r .Ripka,d r .LeLISTY, 14. 2 .54 i "Nezávis^*
plném znění papežské soci
ttrich a dr.Eerjenčík.
lý měsíčník SKUTEČNOSTÍ^
ální encykliky QUADRAGESIMO Podrobnosti výslechu
vychází
naposled.Proč?
A M O a RERUM NOVARUM z oba nejsou zatím známy.Vý
Nejsou
peníze.Nebo
lépe:
vy, aby nebyl nařčen ze šíře slech dr.Ripky označil
peníze
by
byly,budetení /'neamerické" nauky.
člen výboru augursky
- l i ,mládenci,psát, jak
.Se senátorem McCarthym
za 'velmi uspokojivý".
vám
doporučíme.A mláden
nemůžeme souhlasit ze dvou
Zatím co N M YORK TI
ci
nezklamali.Řekli
ne."
důvodů.PraktickýjUcCarthyho MES přináší článek s
Je-li
informace
KANAD
význam pro komunistickou
titulem "Vyšetřovaní
propagandu a šíření antiame- komunistická infiltra SKÝCH LISTU správná,pak
rikanismu je větší.,než jeho ce v ó s .emigraci",sta bylo příčinou zániku
význam jako bojovníka proti ví- se velmi ostře pro SKUTEČNOSTI odnětí sub
vence ,poskytované dopo
komunistické infiltraci.Mo ti výslechřm vlivný
sud Národním výborem
rální; extrém nelze potřít
list ihiUíj NG-TOM POST.
pro svobodnou Evropu.
extrémem.
kw
Není pochyb o tom,že
KL/J

ILA8 DOMOVA
Z Z TEN—3IEN—PHU DO ŽENE VY
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- uzávěrky HD nebyla bitva u Dien-Bien-Phu
r±uta.Ho-či-minh zřejmě dostal nový po~
:
i.íe ;e pro ženevská jednání nutné alespoň jedno
.r; ersué vítězství/komunis.té se zatím většímu střet
r„:: vy h ýbali/.Jeho 40.000 armáda útočila za těžké
iěl:smřelecké baráže na dobře opevněné'francouzské
:diíly/síla: 14 .000 mužů/.Někdo se diví,jak je mož né,že komunisté,kteří byli dříve vyzbrojeni jenom
levnými zbraněmi,používají dnes v takové míře dělo
střelectva. Za vysvětlením s e ,myslíme,nemusí jít dá
le, než ke korejskému příměří.AÍ už je výsledek bit—
•
jakákoli,jeho politický význam bude značný.Ale
pochybujeme,že by byl vojensky tak rozhodující,jak
někteří pozorovatelé'tvrdí.Takový případ by mohl
nastat jenom tenkrát,kdyby Francouzi Ho-či-minhovu
armádu nejen odrazili,ale také úplně zničili,což
více než nepravděpodobné.I potom by se nesmělo
zapomenout % a :to,že se celková vojenská síla rebe
lů odhaduje na 400.000 mužů.
Zatím co se u Dien-Bien-Phu střilí,mírové snahy
jsou v plném proudu.Francouzi by rádi uzavřeli pří
měří ještě před zahájením ženevská konference, ale
žádají,aby komunisté úplně vyklidili státy Laos a
Kambodžu.Jejich zplnomocněnéc pro Indočínu Maurice
De.jean/bývalý velvyslanec v Praze/vyslovil bláhovou
nadeji«"Kdybychom přesvědčili Čínu,aby zastavila po
*0 -:c komunistům,byl by to velký krok na cestě k míru.
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— AMERIČANÉ VYZKOUŠELI
novou vodíkovou bombu.
Síla exploše byla prý
500x«větší než atomové
bomby,jež byla svržena
na Hirošimu.Další a ješ
tě silnější bomba má být
vyzkoušena v příštím mě
síci.
— ČESKOSLOVENSKÁ VLÁDA
protestovala proti ame
rickému porušení ěs.su
verenity. Dvě americká
letadla prý kroužila nad
Jáchymovem a když odmít
la výzvu k přistání by
la ostřelována čs.sti kačkou MIC-15.Obě ame
rická letadla přistála
v Německu,jedno těžee
poškůzeno.Američané ří
k a j í c e k incidentu do
šlo, nad německým územím.
— ANGLIČANI PŘIPRAVUJÍ
velké bakteriologické
manévry u Bahamských
ostrovů..

-SPOJENÁ STÁTY MÁLY V
'únoru 3 ,671.000 nezaměšt
Dien-Bien-Phu může být dočasně jedním z posled !naných/loňský únor: 1 ,
ních výbůchů na "horkých" frontách studené války.
i 800.000/.Počet nezaměstChování Rusů čím dál tím víc naznačuje,že se roz - ;naných v Anglii je 376.
fjpdli na nějakou dobu zaměnit střílení za jednání u 000.
konferenčního stolu.Ženeva ukáže,jak velkou cenu je
— -AVIERICKO-SOVÁTSKÉ ROZZápad ochoten zaplatit za tuto pochybnou chvilkovou
hovory o mezinárodní a—
úlevu.
tomové bance byly obno
veny ve Washingtonu.
Z Indooíny a o Indočírě ve zkratce:
— ITALSKÝ PARLAMENT VYslovil Scelbově vládě
...USA ponesou 78
finanční ch nákladů 'tamní- války.
důvěru 300 ke 283 hlasům.
...Francouzské a vietnamské oddíly obsadily strate
gicky důležitý přístav Kvui Nhou...Američané prý ■ — PRESIDENT EISENHOWER
podle nepotvrzených zpráv uvažují o použití filipin odmítl znovu Churchillův
ských a čínských nacionalistických oddílů v přípa
návrh na schůzku' s Ma dě, že by se Francouzi rozhodli k vyklizení Indočíný lenkovem.
...Komunističtí partyzáni vyhodili do povětří vlák,
— USA A JAPONSKO 1TZAVŘEvezoucí americké zbraně.
ly přátelskou smlouvu.
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— ARMÁDA SPOJENÝCH STÁtů obvinila senátora Mc
Carthyho a jeho nejbliž
šího poradce Cohna z to
ho, že se snažili vynutit
výhody pro bývalého spolupracovníka Shine a ,kt erý slouží ted v armádě.
McCarthy nařčení popí
rá a obviňuje armádu z
vydírání.Věc bude vy
šetřovat senátní výbor,
jehož je McCarthy před
sedou. Případ vyvolal v
USA takový rozruch,že
je pravděpodobné,že na
jeho výsledku bude zále
žet celá McCarthyho po
litická budoucnost.Zá
stupce presidenta Nixon
řekl na McCarthyho a dresu;’’Používání nečest
ných způsobů v boji pro
ti komunismu napomáhá
zničení svobody".
— V ANGLII SPUSTILI NA
vodu novou ponorku,kte
rá je poháněna kyslič
níkem vodičitým a je prý
rychlejš í ,než americká
atomová ponorka NAUTI -
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Zástupy Moškvanů tančily minulý týden po ulicích,
"muzika hrála,bylo veselo".Důvod:svobodné a tajné
volby.Rusové se mohli v jednotlivých volebních okre
sech "svobodně a tajně" rozhodnout pro jediného kan
didáte,, protože jiný prostě nebyl.Zajímavé musily být
řeči kandidátů ,kteří se zoufale snažili uhájit své
mandáty proti -neexistujícím protikandidátům.Na pří
klad Molotov se asi zapomněl'předem domluvit s Bul—
ganinem,který tvrdil voličům,že je třeba uspíšit o—
bránu země,protože hrozí bezprostřední nebezpečí tře
tí světové války.Kandidát Molotov naproti tomu lapal
hlasy tvrzením,že se nebezpečí války v minulém roce^^
značně zmenšilo.
Mimo komunisty byla letos zastoupena také libé.rální strana.Kandidát:Georgi Malenkov.To by alespoň
vyplývalo z ”duchaplného” prohlášení vedoucího brilj^^
ského metodisty dr.Sopera v Sheffieldut"AÍ mi nikdo
neříká,že jsou Rusové komunisty...Mr.Malenkov je li|berelI”Jaký div,že se Rusové veselili.Kdo by se smí
chy udržel.
N E G U I B

Z N O V U

U

V E S L A
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V Egyptě došlo k dalšímu překvapujícímu vývoji
(událostí.Revoluční výbor rozhodl ve společném zase
dání s vládou,aby byly uděleny generálu Neguibovi
_
plné moci,o které žádal,a které mu předtím révoluč-^|
ní -výbor odmítl.Neguib je tedy znovu u vesla,a roz
dělení moci v Egyptě vypadá teá takhle{president NeLUS.
iguib,ministerský předseda Neguib a předseda revoluč
-—AMERICKÁ. POMOC ANGLII, ního výboru/pro zrněnu/Neguib.Plukovnik N^sser zjis-^
Francii,Itálii,Norsku a (til,že je Neguib pro něho příliš velké sousto.Pro z a ř
Dánsku’nebude zastavena (tím ovšem.
přesto,že tyto země do
” N E W
L O O K
"
dávají strategicky dů
ležitý materiál Sovět
Nazývá se tak nová obranná strategie Spojených
skému svazu.Anglie dodá
vá SSSR mimo jiné i čás států.Důraz se klade na letectvo.které má být vy ti zařízení pro ocelár zbrojeno nejmodernějšími zbraněmi a které musí být.
schopno okamžitě doručit atomové bomby na území kte
ny.
réhokoli útočníka.President Eisenhower má plnou moc
— GENERÁL RIDGWAY KRIli !nařídit odvetnou akci v případě útoku na Spojené stá
soval zamýšlené sníže— ' ty nebo jejich spojence,aniž by se poradil s kongrení armádního stavů z 1,
;sem.John Foster Dulles vysvětlil ulekaným spojencům,
'400.000 mužů na 1,000.
:že se domnívá,že by president ve většině případů žá
000.
dal souhlas nejen kongresu,ale i spojenců.
-n -
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7 březnovém čísle časopisu ČESKOSLOVENSKÝ PŘEHLED,který vydává National ’
rmmircee for a Free Europe v New Yorku,sestavili slovník slangových výrazů,
xmerých se dnes běžně užívá v naší vlasti.Některé z těchto výrazů se zrodily
;escě v dobách protektorátních a dnes znovu ožívají,jiné se vytvářejí nově,
cak jak lid reaguje na specifické vymoženosti komunistické.
Ukázky ze života vězeňského:jít ne přeškolení,jít do klíčového průmyslu—
jít do vězení,jít na rekreaci-pracovní tábor,bomzák-špicl v pracovním táboře
bomzomol-skupina špiclů,mukl-vězeň,farářská dávka-standardní rozsudek na 24
měsíců,měsíčkář-vězeň,odsouzeny'na několik měsíce,jít do mlýna-jít k soudu,
filcunk—prohlídka,shazuňk-zrada,pekle-boty,vymetené'šupli ky-t.zv. ''hospodář
ská polévka" z luštěnin,bimz-chleba,katr-jídlo,mříž,modr-hlad,špinky-cigare^ y jkrochna-pistole,stříkačka-samopal,hokna-práce ve vezení,žanek-kbelík,slou
ící jako záchod,Stalinovy varhany-dvě trubky před táborovou kanceláří,na kt
re tluče " táborák" ,"Nevíš ,kdy se vrátíš domůS-NKVD.
Ze života politického a hospodářského;Tonda Lopata,Uši-na šíši-Zápotocký,
holubička míruwiinežka Hodinová-Spurná ,modlotěchna-kostel,Zápotočky-nové koru
y pO měnové reformě,faraoni-fuhkcionáři KSČ,normožrout-pracuje přes sto pro
en t ,jezevci-družstevnici v JZD,umělý bejk,bejk na motorce-inseminační zoo technik,
zase

procesy

ZÁPOTOCKÝ MLUVIL PŘI VÝROČÍ PUČE

President Zápotocký mluvil v před
SUDÉ PRÁVO oznámilo,že koncem minu
:večer 6.výročí únorového puče v Brně
lého měsíce byli vojenským kolegiem
IV podstatě řekl toto;
Jejvyššího soudu v Praze souzeny tři
Je nutno přiznat,že se nám nepoda’protistátní crganisace” .
B.Kokrda,S.Gába,M.Novák byli údaj- Iřilo na všech polích zkřížit a odhané vedoucí ilegální organisace DAAK,J. lit úklady nepřátel a zrádců.Proto
řeka,!.Pára a další vedoucí ;iBratrstva dnes trpíme mnohými nesnázemi.Vezme—
jte otázku uh l í ... Podobně je tomu v dc
třetího odboje’,'!!.Novák a P.Tichý prý
Správě,geologickém průzkumu,ve výstav
tvořili další skupinu.
bě. V zemědělská politice není otázka,
Obžalovanými se kladlo za vinu, že
Rozšiřovali a rozmnožovali protistát zda máme či nemáme revidovat linii...
ní letáky,prováděli 1rozvratnou” pro Úkol je zcela jednoznačný.Provádět dů
pagandu, shromažďovali'a ukrývali zbra sledně zásadní linii,vypracovanou na
ně. Spoléhali prý a čekali na ozbroje základě sovětskýcPi zkušeností ,vypořá
nou intervenci západních mocností v Če dat se se všemi zbytky záškodníků a
získat důvěru rolníků,zavést všude hc
skoslovensku, a vytýčili si jako pro
gram, že v ČSR b u d e 'zničeno lidovš-de- spodárnost a úspory a zvyšovat produl
nokratické zřízení,a republika uvrže tivitu výroby.
í
SOUD V OSTRAVĚ
na ,!do područí, amerických imperialistu’
B.Kokrda a M.Novák byli odsouzeni na
Odsoudil sedm mladíků,kteří prý
doživotí a ostatní na dobu od patnácti
chystali atentáty na policii a komunj
do 25 let,k propadnutí jmění a ztrátě
tické funkcionáře.21-letý^B.Benda byl
’’čestných práv občanských” .Jména ostat
odsouzen na 12 let,ostatní k trestám
nich odsouzených nebyla uveřejněna.
do 11 let .
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'’V závodě KAVALÍR jsou kavalíři.
——Cd poloviny ledna do konce února t.
Ředitel závodu dal ve třech měsících
r. zverbovali komunisté do ostravskoIminulého roku proplatit technickým á
karvinského revíru asi dva tisíce no
Iadministrativním pracovníkům premie,
vých pracovních sil.— Československo
;
ačkoli na ně neměli právo,poněvadž
uzavřelo obchodní dohodu se Západním
i podnik neplnil plán vlastních náklaNěmeckem.— Začátkem března přijela do
Idú
Drahy argentinská obchodní mise.— V
;,V .závode LUSTRY v Kamenném Seno
bratislavském kraji je 330 "'vyšších
vě
je vysoká zmetkovitost...Z&hranič.typů" jednotných zemědělských druž jní
zakázky
casto přicházejí zpět jastev a v nitranském 357.Zabírají přes
ao
vadné.Za
měsíc leden měl závod od50 jo veškeré zemědělské půdy.-— Do Bu
dapešti byl poslán jako nový českoslo ..vest státu 140.000 korun na podnikovenskv velvyslanec Stefan Major.— Od 'vé akiamulace ,neodvedl vsak nic ,nao
15 .února byla jednotně upravena pro pak si ještě 14.000 korun v y d l u ž i l . ™
dejní doba v obchodech.V'pátek se pro
"některé závody,jako národní pod
dává až .do 19.30.-— Spisovatel Franti nik VÍTKA v Brněnoi ,nezabránily vznišek Kubka dostal k 60.narozeninám ti :ku dalších nadnormativních zásob.Vij
tul "zasloužilý.umělce".— Aby'se moh nou nedostatečné evidence zde naros*
ly poslouchat přenosy mistrovství šve ly nadnormativní zásoby o dalších
ta v hockeyi ze Stockholmu,museli po =<*43*000 n o r u n . p ř í k l a d dřevocement
sluchači ulevovat síti vypnutím všech :objednali dvakrát...Skel do vodoznaostatních elektrických spotřebičů i
:ků mají na 4 roky'dopředu.V oleji se
světel.— Na trati Fraha-Berlín teá
:přímo topí...”
RUDÍ PRÁVO,2 7.2.54
jezdí es.motorový rychlík,nazvaný Mír
DEK SOVĚTSKÉ ARMÁDY
-Frieden.— Zemřel clon Národního di
1
vadla Bohumil Kachník.— -Byl zahájen
V den 35.výročí sovětské armády
Rok české hudby,který bude ve zname
!byly
položeny na Olšanech věnce k p ^ ^
ní Smetany,Dvořáka a Janáčka.— V po
1
mátníku
.padlých příslušníků Rudé a r ^ P
travinářských obchodech bylo zavede
no t .zv.sortimentní minimum,které na imády.Sovětské velvyslanectví pořáda
řizuje, kolik druhů zboží musí být stá lo recepci,na níž byli přítomni ši
roký, Čepička,Pierlinger, Střecha j a
le na skladě.— První výročí Stalino
vy a Gottwaldovy smrti se slavilo po představitelé ÚV KSČ a Národní frorJ^.
měrně hlučně.Vyšly také bibliografie - čepička vydal zvláštní armádní roz
Č
jejich spisů.— -V Gdyni pokřtili novou kaz.
čs.loa na "Julia Fučíka".Kapitánem je
kvalitní v ýr obek
Jan Hake.— Československo,Rumunsko a
Albánie povýšily vzájemně svá vysla
”V těchto dnech uhodily velké mra
nectví na velvyslanectví.— Také Němci zy.Mnozí instalatéři dostali za úkol
se mohou účastnit soutěže českobudějO rozmrazovat potrubí,ale v některých
vického rozhlasu na lidové vyprávění,
případech bylo třeba'trubky rozříz
které se nemá týkat jen pověstí,nýbrž nout.To ovšem bez pilky na železo ne
i "stávek a útlaku lidu v dobách mi
jde. Vlastně pilka by byla,ale jaká!
nulých?— V Praze zemřel původce teo
Jakmila zajela do železa,ohnula se
rie o rozvodu deformace,ing.dr.Celes- jako had.Stejné trampoty mají i áirztýn Klouček.
J.L.
báři se štípáními kleštěmi. . ." RIT

HLAS

I K R I M I N Á L U

doková

DO

- 7 -

K O N C E N T R Á K U

,'elsscerg;CONSPIRACY OP SILENCE/N8mé spiknutí/ ,Hamlsh 'Hamilton,Londoni

'lne 2 5 °srpna/rolaT 1936-p.r./Toylo v Moskvě popraveno celkem 16 sou®
druhů-sedmnáctý'unikl soudu i popravě sebevraždou.Mezi těmi popravený
mi jsou Zinov ě v ,Kameněv a:jiní,vesměs přátelé a soudruzi Leninovi,čle
nové staré leninské gardy,otcové a první voýáci komunistické revoluce.
Šestnáct starých revolucionářů před soudem poplivalo samo sebe,popli ®
válo své dílo,svou minulost a přítomnost.Zlomeni v sklepeních dnešní
ho režimu stalinského,podrytí a demoralisováni mukami,o nichž nemáme
představy,zapřeli sami sebe,naplivali na svou duši,zpolíokovali se sa
mi veřejně."
F.X.Salda;ZÁPISNÍK
V době,kdy psal Salda o ''mukách,o
nichž nemáme představu" ,.žil Alexandr
Jveissberg v Sovětském svazu jako vá
bený a ctěný vědec na charkovském fysikálním■institutu.Teprve za rok za
čala pro něj tři dlouhá léta v sovět
ských vězeních,jež tak bezprostředně
popsal ve své obsáhlé' reportáži ÉĚMÉ
SPIKNUTÍ.

řena proti hrstce opravdových přátel
svobody a proti mnohým,kteří-jak se
Stalin a GPU báli-by se jimi mohli
stát."Celkem ani mnoho nezáleží na
tom,má-li pravdu Koestler nebo Weissberg.Našince spíš zajímají nespočet
né detaily o metodách,technice a psy
chologii sovětských inkvisitorů.
Způsobu výslechu,jakým zlomili če-'

Alex Víeissbe-rg•je rakouský Žid,kte kisté Zinověva,Kameněva,Tuchačevského,
rý šel dobrovolné pracovat do Sovět
ského svazu ”iu výstavbě socialismu".
Nikdy se vlastně nedověděl,proč byl
^J.vězněn.Přiznal se šice vyštřujícím
orgánům GPU dvakrát,že pracoval od
prvního okamžiku v SSSR jako špion ka
pitalistů ,ale pokaždé svá přiznání od
volal, jakmile se k tomu naskytla pří.ežitost .Nakonec i úředníci GPU musi
li nahlédnout,že 'Weissberga "mohou ohnúut,ale nemohou zlomit".

Kostova nebo Slánského se říká v rus
ké policejní hantýrce "konvojír".Vy
šetřovaný- je dnem i nocí vyslýchán,’
dokud se nezhroutí.Jako zostření je
pro něj přichystána stolička bez opě
radla,na níž musí sedět a s níž nesmí
za žádných okolností vstát/totéž; po
tvrdili nedávno zajatí američtí letci
na Koreji/, .'oissborg tvrdí,že GPU bi
lo vězně jen ve výjimečných případech
anebo tehdy,kdy pro velký "nával"ne
byl čas na normální proceduru "konvoWeissbeřgova kniha má největší před
j íra".
nost v tom,že je naprosto upřímná a
Jeho zkušenosti ze sovětských vě
nestrojoné.Navíc je :ještě svěže napsá
na.Autor se snažil,aby zodpověděl ození ukončila sovětsko-německá smlou
tázku,co bylo příčinou strašných čis va o přátelství.Bolševici svezli všech
tek z let 1936-36*Arthur Koestler,au ny německé' a rakouské komunisty,kteří
tore v přítel,který mu taky napsal ob tou dobou bručeli,do ústředního moskev
sáhlou a zajímavou předmluvu,zřejmě s ského vězení,trošku je přikrmili,sluš
něji oblékli,a pak je neceremonielnš
Ueišsbergovým závěrem nesouhlasí,ale
toto je definice příčiny čistek v NĚ odvezli do Brestu,kde se jim otevřely
MÉM S P I K N U T Í Velká Čistka byla namí brány německých koncentráků.
jun
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ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY SEHRÁLO 6.3* K
oslavě výročí narozenin TGM drama Jean
Anouilha ANTIGONA, zmodernisovanou ver
si Sofoklovy tragedie.Námětem hry je
konflikt humanity,zosobněné Antigonou,
která se snaží pohřbít tělo svého brat-'
ra,vystavené pro výstrahu na náměstí
králem Ereontem,representujícím autori
tu. M.Marková a J.Volek se zhostili
těchto hlavních rolí velmi dobře.Ostat
ní herci podali celkem dobrý výkon/ B.
Hagenaurová jako Isměna,Szafnerová jako
chůva,D .Zelenková-Eurydika,V .Jahoda-Hai
man,J.Chrnelina - 1.stráž a j./.Chor R.
Levinského a jeho režie potvrzovaly je
ho zkušenosti z domova.Návrh scény D.
Marka a stavby J.Volka byly původní a
působivé. Celkově bylo představení dal
ším úspěchem Českého divadla.
Ka

22.5.195*- ‘

ČS.KLUB V QUEENSLANDU KONAL ŘÁDNOU
valnou hromadu 7-3.v Brisbane»Zvoleni"
byli:předsedou Zd.Volek,místopř. J.
Driml,^edn.J .Tuček,pokl.K .Driml,dále ■
Libiš,Šebela,Plodr,Šmatlák,Čapanda a ■
Heller,revisory Dp.A.Hrdina a Z.Griiner,delegáty na sjezd Ústředí:Volek,
Tuček,Plodr,J.Driml,náhr.Trnáček.Valná hromada vyslovila dřívějšímu
předsedovi dr.Rozbořilovi/který je
současně předsedou Ústředí ČDO v Aus
trálii a NZ/dík za vykonanou práci
pro K l u b ,čs.veřejnost v Brisbane a čs.
věc v Austrálii.Dr.Rozbořil Austrálii
v brzké době opustí.
-n~j^

VALNÁ HROMADA ČS.KLUBU V JIŽNÍ AUST k P
lii se konala 14.3-v Adelaide.Na další
období byli zvoleni:předsedou Fr.Nový,
místopř.L.Vrútocký,jedn.R.Mikša,p o k h ^
T.Sladký,referenty:organ.H.Kadlčík,
JAKO PŘÍŠTÍ HRU UVEDE ČESKÁ DIVADLO V
sobotu 1.května MARYŠU b ř í .Mrštiků.
soc,Dp.Maňák,tisk.A.Trávníček,kult,J .
Bárta,sport.A.Buzančič,propag.J.Hoffer.
SERENÁDOU JOSEEA SUKA ZAHÁJIL SYDNEYSKÝ
společ.Z .Šatánek,hosp.M.Kůžela,zapiš.
smyčcový orchestr,řízený Evženem Proko
K .Šural,dále E .Nardová,Havrlant,Pazders
pem, 16.3-serii koncertů v Národní ga
Korytář,Vít,Holásek.Delegáty na sjezd
lerii v Sydney.Koncert a zvláště čs.di
Ústředí:Nový,Mikša,Kadlčík,Zlámal,Tráv
rigent orchestru měli výbornou kritiku
níček ,Pazdera,náhr.šatánek,Vrútocký a
v australském tisku.
ZV
Vorel.Klub má 259 řádných členů. N/K
T.J.SOKOL V MELBOURNE POŘÁDALA 19.3-54
DALŠÍ POVOLENÍ K VYDÁVÁNÍ ČS.NOVIN
besídku,která byla věnována vzpomínce
dostal J.Tuček z Brisbane.List bude
na TG-M/proslov, recitace, hudba/. Besídka
vycházet měsíčně pod názvem dřívějšího
měla důstojný průběh.
PZ
nepravidelného 'klubového oběžníku"SLOVO.
-nHOUSLOVÝ KONCERT ČS.VIRTUOSA KARLA
Zoubka se bude konat v sobotu 27-3. v
ČS oSYDNEY SE BAVÍ. Po r o z m n o ž o v a n é m ^
8.15 večer v sále radnice v Melbourne
"Nepravidelném silvestrovníku",vyda
-City.Klavírní doprovod Margaret Schoném koncem m.r./autor neuveden/,vyšlo
fieldová.Na programu skladby Dvořáka,
nyní 1.číslo CHECHTÍKu,který "píše a
Suka,Bacha,Hendela,Francka a Zoubka.
lidem posílá"Emil Chrtek,130 Victoria
Předprodej u ALLANa,Collins St.
St.,Pott's Point,NSW.Cena sh-2/-. ZV
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA ARCIB.BERANA POŘÁMINISTERSTVO PŘISTĚHOVALECTVÍ T CANdá CML Melbourne u příležitosti 3.výro
beře udělilo 4 -7-1951 povolení k vy
čí jeho uvěznění v neděli 4 -4-0 Í 8 .hodv
dávání č s .čtrnáctideníku NAŠE SKUTEČ
več.v klubovně CML při kostele sv„Igná
NOST.Kdo je majitelem této nevyužité
ce ,Richmond.Zveme všechny krajany. CML
licence?
HD
KULTURNÍ REFERENT ČS,NÁRODNÍHO SDRUŽENÍ T.J.SOKOL V MELBOURNE POŘÁDÁ V NEDĚLI
ve Victorii zakládá kulturní kroužek.
28.3 .autobusový výlet na Acheron Bay
Prosí zájemce o divadlo,zpěv a recitaci a Marunda Dam.Písemné přihlášky na:
a^y se hlásili na J¥ 558l/po 6.h.več./ Chaloupková,603 Rathdowne S.,Carlton.
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(Pokračování)
xile to anglické vyslanectví by±a mo
je utkvělá představa.Najednou se ote~
vřely dveře a do světnice se vedrali
tři chlapi.Frvní myšlenka byla,že už
ne ti skopcáci zase mají.Ale tihle
jyli v civilu a mluvili chorvatský.To
mne upokojilo,protože jsem byl tehdy
naprosto nezkušený a nevěděl jsem,co
je to za prezenta takový ustašovský
horvat,který by ze zášti k Srbům ual Němcům i vlastní babičku.Odevzdal
jsem se tedy celkem spokojeně do vůle
■Boží a cekal, jak se návštěva domluví
s majitelem chaty.
Chorvatsky jsem samozřejmě neuměl
ani slovo,a tak jsme se nakonec zača
li domlouvat samospasitelnou, provaze*nou prostocviky.Nakonec jsem z celé té
exhibice vyrozuměl,že se mám sebrat'
jít s nimi.Nic jiného mi nezbývalo,
íhlapi vypadali,že by byli schopni bra
kchiálního násilí.

Až'u paryzanů na Aalniku jsem se d
věděl,že to byl clen chorvatské armá
dy, které tam říkali domobrana,již vy
zbrojili Němci po jugoslávské porážce.
Bylo to něco jako u nás vládní vojsko.
Tenhleten ale byl přívržencem lita a
dělal partyzánům mimo službu kurýra a
vyzvědače.

Nastalo zase další domlouvání.Vy pravoval jsem mu zase o cestě do Tu
recka á že chci vstoupit do anglické
armády,abych mohl bojovat proti Něm
cům.Nešlo líru to do hlavy,ale nakonec
se rozhodl,že mne vypraví na partyzán
ské velitelství,a tam ač si se mnou
dělají,co chtějí.

Rozhodnuto,vykonáno.Trvalo to přes
čtrnáct dní,než jsme se tam dostali.
Cestovali jsme jen v noci,ve dne jsme
spali po chalupách a stodolách spoleh
livých lidí,kteří sympatisovali s par
tyzány. Průvodci si mne předávali jako
Táhli mne přes hory a doly,a tehdy slepé kotě.Zorganisováno to měli bá
^isem na své'vlastní kůži s politová - ječně. Při jdeme na příklad do takového
^Rím zjistil,jak někde-může být matič zoufalého lesa,tma jako ani nechci
ka země hrbatá.Přišli jsme do nějaké
říct kde.Můj průvodce se zastaví,tlesl
jiné vesnice,a;tam mne zase zavřeli do ne do dlaní,se stromu tři kroky od
nějaké stodoly,kde jsem ztrávil další nás seskočí chlap;"Zdravo,druže!" A
týden.Za tu dobu jsem sé od svého de
už se zase jde dál,já s novým průvod**
facto věznitele dověděl,že si pro mne cem,dosavadní spojka zase zpátky.přijdou partyzáni.Tě Bůh,myslil jsem
Tak jsem se dotal na partyzánské
si,kams to,člověče,vlezl?
velitelství na Kalniku.Kalnik byla ho
Ale nedalo se už nic dělat.V neděli ra, kde byli soustředěni partyzáni z
se otevřely brány mé Stodoly/mého vě celého kra je. V okolí byly jen vypále-rzení, chtěl jseip říci/,vpadli tam tři
né vesnice.Zprvu jsem si myslil,že je
mírně zarostlí chlapi a eskortovali
vypálili Němci.Ale chyba lávky.Byla
mne do nějakého stavení,kde za stolem to práce ustašovců,kteří si tak ule
seděl chlap v německé uniformě s chor vili na srbských vesnicích.Tady by as:
vatskými odznaky.
bylo na místě,
/Pokrač. na str.10/
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abych něco řekl o tom,jak to tam
vlastně vojensky a.politicky, vypadalo.

12. 3.1954
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Ak za prvoradú úlohu celého exilu tak
aj jeho vrcholných orgánov považujeme
Byly tam tři bojové složky.První by prinavrátenie vlády věcí národa zpat
la domobrana,k níž patřil i ten chlap,
do jeho rák,je to nie fráza,ale konkterý rozhodl o mém partyzánském osu
jkretný pracovny olei,okolo ktorého sa
du. To byla taxová řadová armáda,slože jmožu-a možno právem čakal,že i majáná z Chorvatú,jimž veleli profesionál jsústredit všetky sily exilu bez ohlaní vojáci.Pak to byla Ustaša.To byla
Sdu na politicko-stranícku príslušnosí
původně gangsterská fašistická organi- Na rozdiel od nedávno prejaveného ná
sace,organisovaná před válkou za Musso zoru v HD,podpásaný nevie zatial vy— ’
liniho liry v Italii/která taky měla
pozoroval v súčasnom vývoji příznaky,
na příklad na svědomí zavraždění krá
Iftcré by odovodňovaly uzávěr,že by
le Alexandra v Marseille/.Tam byl ká
mer Zápád-Východ spei k mierovému
po Ante Pavelič,který po přepadení Ju jomnomu vyrovnávaniu,adomnieva s a ,že
goslávie od Němců byl postaven v čelo
;pride čas,keá bude třeba mal exilová
nově utvořeného chorvatského protekto ■reprezentáciu národa,s ktorou sa mo-'
rátu jako "poglavnik".Pod vedením Pa|že vážné a zodpovědné jednal .Koněč o ^
veličovým pak byly vytvořeny zvláštní
jpotřeba je i v přít omne j době aktuaJPvojenské jednotky Uštaši,organisovane
lna.A tu sme u kořena večiJMožu však
podle týchž směrnic jako na Slovensku
kruhy,na ktorých záleží,mal doveru k
Hlinková garda,ve Španělsku Palangá,v
ireprezentácii,ktorá je zmietaná :’kríMaáarsku nějaké ty kříže nebo šípy,a
!zami'!?Nestačí čerstvý příklad Francie
jak se všechny takové bohabojné organa ilustráciu,ako može neschopnosl do
nisace jmenovaly . 0 Ustaši snad stačí
hodnuI sa vážné poškodil měno a záuj—
říci jen to,že partyzán,který se'dal
Jmy národa?Je třeba vyvolával dojem ,
chytit,se považoval za slastného,když
.že naša reprezentácia směruj e k stá
ho Němci odkrouhli bez ceremonií.Pot
diu,kde sa nikto vzájomne nerešpektu^
kal jsem mnoho lidí,kteří tvrdili, že
Ije a kte nikto nevie ani rozkázal a^p
to byla vlastně Ustáša,která dohnala
;posláchnul?Na druhéj straně bolo by
spoustu lidí k tomu,aby odešli k party 'chybou upieral dobrá volu a schopnos
zánům.Nikdo na světě sé rád nedívá na
ti váčšiny ludí v reprezentácii.Keá
to,když mu,bezbrannému,zapalují barák
. je národ postihnutý nešíastím,pokáš|fc
nad hlavou a střílí po dětech.
já sa mnohí hladal viníkov.Mienky o "
správnosti tohto s a m o ž u rozchádzal.
Třetí složka , ;1 spojenecká” ,byli par
tyzáni.Když jsem přišel na Kalnik v ro Podpásaný však nevidí,akému dobrému
ce 1942 ,nebylo partyzánské hnutí pevně cielu može slážil viac aiebo menej
krátkozraké obviňovanie tej alebo o—
crganisováno,a označení jednotek bylo
jnej
osoby...Nie je lahké posudzoval
více méně nominelní.Teprve později to
|situáciu
vo Washingtone odtialto,tým
byly zcela řádné vojenské operační jed
Imenej
dával
dobré rady.Nebolo by najnotky o celkem'nestejné síle.Základní
lepšie,keby exilové organizácie po
partyzánskou jednotkou byl ”vod!,-družs
l
išiadaly vrcholná reprezentáciu/alebo
tv o ,četa.Tři-ctyři čety tvořily bata
lión,další vyšší jednotka," odred'J měla ljej vélčiace složky/o konštatovanie
tři batalióny,brigáda 3 " odrody*’,divise jCielov a sposobu,akým ich hodlá do—
3 brigády a tak dál.
/Pokračování /sáhnul?!o by bolo nieČo,k čomu by e!xil mohol dodal nieco svojho.
-pt-
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'-o porážce Markosových komunistic- ;tože Tito chtěl urvat řeckou Makedo
r:;'ch partyzánů v Řecku uteklo jich a- nii.
si 3 c o“4 5 .000 do Bulharska,odkud "byli
Dnes jsou Řecko a Jugoslávie spo
rozvezeni dc různých zemí Kominformy..
jenci v rámci Balkánské dohody s Tu
Podle zpráv,které jsou k disposici, reckem. V poslední době však jugosláv
žije jich dnes už jen asi 8.000-vesská propaganda nápadně oživuje vzpo
měs v koncentračních táborech nebo na mínky- na "’Řeckou demokratickou armá
dálné Sibiři.
du" a obviňuje Papagosovu vládu, že
vyvražáuje Slovany v řecké Makedonii.
Markos a 800 jeho důstojníků byli
’okamžitě zatčeni a deportováni do So- ,
větského svazu.Nejméně čtvrtina řado
vých povstalců byla internována v Bul" N E P O K O Ř E N Í "
^tarsku a Rumunsku.Na ostatní došlo
TRoncem loňského roku.V prosinci bylo
"To není strašidlo,je to výkvět
5.000 partyzánů odvezeno z Východní
elegance a půvabu,který známe pod
ho Německa na stavbu pobřežních opev názvem "pásek" nebo také "štráfek",
nění v Pobaltí.V téže době bylo depor případně "řemen".
továno 1,800 Řeků z jižního-Polska na
To,co má na hlavě,se nazývá "Eman"
lesní práce do Sovětského svazu.
-nebo také "Belgičan" nebo "Kanada"...
Pod krkem nosí pásek kravatu velmi
V Československu byly stranické
organisace řeckých komunistu rozpuste divokých barev.Je uvázána do "americ
ny už v prosinci 1952.Někteří byli
kého uzlu".
^postaveni před soud pro sabotáže :a úPásek nosí místo saka t.zv."flaš
bhylky,a jako doličného materiálu pro
ku" ,protože ramena jsou do flašky.
ti nim se použilo zbraní,která si s
Někdy pásek říká tomuto saku také
sebou přivezli na památku.
'"pytel".Na Moravě tomu říkají "Ježi".
t Dvě mladé dívky,utere dříve patři— Čím má sako s větším počtem rozparků,
|Ly k souboru Athénské opery,dostály
;Čím víc e ’je na něm knoflíčků,tím ví
se do baletu pražského Národního di— ' lce si v tom libuje...
vadla.24.září 1953 vsak byly zatčeny,
To zrzavé,co má pásek pod tím,
jakmile odešlys jeviště,a nikdo už o
jsou "trubky".Někdy se jim také’ří
nich nikdy neslyšel.
ká "píšíaly".To barevné pod tím,...
se nazývá "štrafáky".To jsou barevné
Jak by dosvědčili likvidovaní a
uvěznění komunisté ze španělské Me
ponožky.
zinárodní brigády,kdyby mohli,je to
■Boty nosí pásek na vysoké "pode
hle normální osud všech komunistic
zdívce" .Obyčejně si tuto pásci navá—
kých bojovní 3rd,kteří byli poraženi.
řují z různých barevných gum.Jinde,
K tragedii řeckých partyzánů pak
jako na příklad v Berouně-a vidíme tc
zřejmě ještě přispělo to,že se -kompro !i na Ostravsku— sešívají si tyto boty
mitovali s titovci,kteří je podporo
[místo dratví drátem,pokud možno hod
vali víc,než bylo Stalinovi milo,pro- ině barevným..."
Čs.rozhlas,3.3.54.
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V přítomné době jsou čtenáři časopisů na celém světě zaplavováni návrhy
na věcný mír,vytvoření nové,silné Evropy,podunajské federace,ba i obnovení
rakousko-uherské monarchie.Před časem se objevil v NEW YORK TIMES článek z
pera rabína Goldsteina,jenž'doporučuje mírovou'konferenci 12'význačných fi
losofů a myslitelú/Eiňstein,Schweitzer,Russell,Fleg,Maritain,Buber,Toynbee,
M r s.Roosevelt,Niebuhr,Madam Pandit,Kagawa,Herzog/.Jiný pisatel,indický ná
boženský filosof,přišel s ještě originálnějším návrhem,aby se členové téhle
konference sešli nazí v Tibetu.Bohužel odezva nebyla úměrná ušlechtilé sna
ze autorů.Pan rabín'téměř nevzal zřetel na Východ,který také má skvělé fi
losof y/Mao-tse-tung,prof.J.L.Hromádka,Zdeněk Nejedlý/a neuvážil,že 12 kon
ferenčních apoštolů je příliš vysoké číslo na moderní dobu,jež si potrpí
silné čtyřky a pětky,nikoli na vetché starce.Naivní Ind zapomněl dodat,že
konference by byla samozřejmě tajná a fotografové by neměli přístup.

Skromný čtenář HD,poučen těmito a po- i
níků tak podmanivě,.že Aljaška bude n
dobnými mírovými návrhy,opovažuje se <
důkaz bratrství a důvěry vrácena S S A
pozvednouti svůj hlas a předkládá přá jenž ji zalidní a zkultivuje na zák^£tělům HD/a tím i celé světové veřej- dě sibiřských zkušeností.Dámy Pandit
nosti/návrh na vyřešení všech stávají ;
a Roosevelt,dojaty články a básněmi v
cích svárů.Po úspěšných konferencích HD,projednají
;
s Malenkovem návrat uv Mnichově,Teheránu,Jaltě,Postupimi a prchlíků do milované vlasti/což bude
Berlíně musí býti každému jasno,že je provedeno za účasti Rudé armády-Osvo—
dině nová konference může všechny pro boditelky na amerických lodích,jež pak
blémy vyřešit.Tímto návrhem se pisa odvezou americké vojáky z Evropy a o—
tel zařazuje do obrovského tábora mí státních basí do USA./
Železná opona bude stržena a slav
rumilovných občanů a rozhodně odmítá
bojovné návrhy malé,ale tím nebezpeč nostně převezena Rudou armádou k At^^.tiku,do něhož bude nenávratně vržena.
nější skupiny válečných štváčů.
Podobně bambusová opona bude spálena
Navrhuji toto složení konference:
čínskou armádou na březích Indického
l./Nrs.Roosevelt/"největší americká
oceánu.Pouze australskou "wool-cur
žena a přední světoobčanka"/,2./Ma
tain" asi nikdo nehne.
When™
dam Pandit/ '*indická státnice ,je jíž
intelektuální schopnosti se rovnají
ušlechtilosti jejího ducha"-oba citá V POSLEDNÍM ČTVRTLETÍ 1953 SE DO AU3ty rabína Goldsteina/,3./Mao-táe-tung, tralie přistěhovalo 10.330 mužů/z to
mírumilovný agrární reformátor ,4 ./'Ma ho 6 Čechosl./a 11.091 žen/3 Čs./* Ve
lenkov, representant pracujícího lidu stejné době se vystěhovalo 3-943 mužů
celého světa,5./president Tito,neu
/17 Čs./a 3-348 žen/5 Čs./.Za celý rok
trál se školením v obou táborech.Mís 1953 se přistěhovalo 37-792 mužů/44 č./
to konference;Tibet./Horský vzduch
a 37-123 žen/18 Č./a vystěhovalo 17520
a náboženské ovzduší Himalájí by inspi mužů/47 č./a 14-512 žen/13 Č-/.Přímo
rovalo účastníky k vyšším,nemateria- z ČSR se loni přistěhovalo 8 osob a
listickým myšlenkám./Úbor jnovorozen- vystěhovalo se tam 5 osob.-A-Dem.Rev.
ce.Program:mír.Mao-tse-tung bude moci
Canberra
'přednést své teorie o agrární refor RSČ ZASTAVILA AŽ NA DALŠÍ VYPLÁCENÍ
mě,Malenkov předvede ráj dělníků a ro] ^příspěvku na sociální činnost Ústředí.
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Od našeho zvláštního zpravodaje JT ze Stockholmu./ — Mistrovství sváta v
ledním hockey! bylo sehráno ve Stockholmu.Mistrem Světa se:stal nečekaně SSSR,
>-5 r.í v rozhodujícím zápase porazil Kanádu 7:2/4:0,3:1,0:1/:Konečné pořadí :
1.SS3R 13 bodů,2.Kanada 12,3.Švédsko il,4°ČSR 8 ,5.Německo 5,6.. Finsko 3 ,7 .švý
carsko 2,8 .Norsko 2.ČSR representovalisKclcaCh,lichter-V.Bubník,3ut,N0 vý,Os
merá ,Bacílek-Charouzd,Danda,VI.Bubník-Vidlák,Pantuček,Rejman-Pospíšil,Zábrod
sky, Hajšman.
^ČSR-švýcarsko 7:1/3:1,1s0,3:0/.Branky•VI.Bubník 3,Rejman,Zábrodsky,Pospí
šil a Danda pč> jedné.ČSR-Německo■9 :4/2;0,4 ;0,3 :4/ .Branky;VI. Bubnik' a Danda po
3 ,lábrodský 2,Nový l.ČSR-Finsko 12:1/3:0,4:1,5:0/.Braňky:VI.Bubník,Charouzd
a pantuček po 2,V.Bubník,Hajšman>Vidlák,Danda,Gut a 'Pospíšil po l.ČSR-Norsko
k l/4 :0, Q':0,3:1/. Branky: VI. Bubní.k.a Danda po 2, Pantuček, Bací lek a Pcuspíšil po
edné.
Č3R*-SSSR 2 ;5 / 1 •1,1;2,0;2/.Branky;Vidlák a'Vl.Bubnik.C3R se ujala vedení
brankou Vidláka.V 16.minutě G-uryšev vyrovnal,a VI.Bubník obnovil vedení v 7.
oin.II.třetiny.Šuvalov znova vyrovnal,když os.mužstvo hrálo o 4 hráčích. Po
léto brance Čechoslováci Odpadli,a Rusové vstřelili Bobrovém 3 branky.
; ČSR-Kanada 2;5/ 1 *3 ,1 :0 ,0:2/.Branky.Bacílek a Zábrodský.Největší vinu na po
rážce má brankář Richter,který pustil tři branky.Ve druhé třetině nastoupil
Kolouch.Porážka byla naprosto zasloužená.
ČSR-švédsko 2 :4 / 2 ;1 ,0 ;2 ,0:1/.Branky:Danda a Pospíšil.Čechoslováci vedli už
v 5 .minutě 2:0.Ve druhé třetině byl zraněn Danda a do konce zápasu již nena
stoupil. Cd té doby mužstvo prostě na švédy nestačiPo.
Výsledky ostatních zápasů-Kanada-švédsko 8 ;0,Norsko 8:0,Švýcarsko 8:1,Ně
mecko 8;1,Finsko 20:1,SSSR-Švédéko 1 :1,Norsko 7:0,Švýcarsko 4:2,Německo'6:2,
Finsko 7 :1 .švédsko-švýcarsko, 6 :3 ,Německo 4 :0 ,Finsko 5:3.Švýcarsko-Německo 3:3,
Korsko 2 ;3 ,Finsko 3 :3 .Československé mužstvo zklamalo.Čekalo: se od něho více.
p zápase se Sovětským .svazem chtělo vyhrát a prohrálo vlastní nervositou.SSSR
vyhrál se značnou dávkou štěstí .Nej lepší hockey předvedli přece jen Kanaáané.
— 10 SKONČENÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA ODJELO 2 »SSSR$3.švédsko,ČSR' na T.místě.Ženyg^rýcarské mužstvo do C3R. - rlzni zvítě 10 km:Kosyreva/38SR/,2.Rantanen/Fin
zili Švýcaři nad vydraným mužstvem říz sko/ ,z čs.závodnic se umístila Vaši- ně 3:2.V Bratislavě prohráli s národ - cová na 26.a .Bartáková na 27.mí stě.
ním mužstvem 1 0 ; 2 a v 0 1 c i o u c í zvítězi Alpské discipliny v Aare;specielní
li nad vybraným vojenským mužstvem 3:2. slalom muži,;1 .olympijský vítěz Šv&d
Eriksen, 2_.Qbermůller/Německo/,3. Spiess
— -LYŽAŘSKÁ MISTROVSTVÍ SVĚTA. V SEVER -. /'Ranouško/ .Čechoslovák Šlachta byl
ských disciplinách ve Palunujv běhu na -25• a Eučík 35°Krajňák a Kasula byli
15 km obsadili prvá tři mistaEinové ;
diskvalifikováni oStartovalo 59 žávodolympijský vítěz na 50 am hákulinen,
;niku.Obří slalom mužů;2 .Eriksen,2 .BonViitanen a Eiuru. Čechoslováci.;,na 32.
jlieu/Prancie/,3.Molterer/Rakousko/.
místě Matouš,na 46 .'Melich/a na'SO.Ste- IČechoslováci opět zklamalijBogdálek
bel.Běh na 50 km;l.Kusin/SS3R/,2.Haku- !byl 36. 5 šlachta 4C-.,Kra sul a 44.3tarlinen,3 -Viitanen.Čechoslovák Cardal se ;tovalo 69 závodníků.Sjezd mužůj1 .Pravumístil jako první Středcevropan na 28- |da,2.Strolz/3.Obereigner/všichni Ra
místě.Štafeta na 4x10 k m Li&ko.•■'/ : kousko.
/Pokrač.str.14/
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na realitní kancelář
I N T E R N A T I O N A L
REAL ESTATE AGENTS
456,Little Collins Street

Pokrač.se str.13 /

VÝSLEDEK ALPSKÉ TROJKOMBINACE:1.Erik>sen/Švédsko/ ,2. Pravda/Rak./, 3. Sollan:der/'Švédsko/. ŽENY:/sjezd/l.Schoepferová /Švýc./o Čs.závodnice Bajerové,
,která jela jako poslední,skončila na
17.místě,Malá na 2 3 .místě.Startovalo
•43 závodnic oSPECIELNÍ SLALOM:1.Klecke.rová/Rak./- Malá byla 20. a Bajerové
í2 7 •
PADDY DE MARCO JE NOVÝ MISTR SVĚTA V
lehké v á z e .Vybodoval J.Cartera.

M E L B O U R N E - C I T Y
Mluvíme všemi evropskými jazyky
Volejte našeho českého zástupce
telefon

na

MU 3165 a MU 4288

nebo po úřed. hodinách na XA 1684
Nejlepší značky švýcarských
hodinek a všechny druhy klenotů
s českou službou nabízí
S U S S E X

CO.

182 Collins 3treet/3.patro/
M E L B 0 U R N E , VIC.
Vše lze koupit na splátky
Za hotové se slevou
Vyřizujeme písemné objednávky z celé
Austrálie * Napište si o katalog *
Otevřeno denně do 6 hod oa v sobotu
PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNĚ PODÍVAT

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle.
Velký výběr
Mo C H R P A, odborný optik
257 Elizabeth'S t .,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt,Chemist,blíže Lons' dale Street/
Telefon MU 2601
/dříve Praha I I .,Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky také poštou
' VYVOLÁVÁME-KOFÍRUJEME-ZVŘTŠUJEME ‘
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Obj ednávky/česky neb slov./též poštoil
P H O T O R A Y
mmmmmmmmmmmmmmm
257 Elizabeth St.,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale Street/
Telefon MU 4488

ŠKOLA MODERNÍHO BALETU
M m e „ A m b r o z e w i c z o v é
430 Albert St,,East Melbourne
/budova Victorian Artists Society/
* Zvláštní kursy rytmického tance pro
dšti * Kursy- moderního baletu a
rytmiky pro ženy a dívky
Bližší informace: telefon EU 4305
Evropský odborník kožních nemocí
H. R 0 Z A N E R
27 Ruskin St.,ELW00D, VIC.
Návštěvy dle telef.ujednání, XA 1017

V nově otevřené prodejně
KOZDAL - EXCLUSIVE TAILORING
dostanete vše, co je
vkusné,kvalitní a elegantní
za bezkonkurenční ceny
108 High St.jST.KILDA, Melbourne
/2 min.od St.Kilda June./
Telefon: LA 7697
KUPUJTE U NAŠICH INSERENTU

n.L'Ab DOMOVA
________________ _________ _ ___ - ao /t

nQTÍ V MELBOURNE ZE SYDNEY PŘILETÍ NA TURNAJ DO MELBOURturnaj v kopané ve dnech 27.a 28» ne asi tito hráči:Šafránko/SKEP Praha/,
■března,kterého se kromě pořádajícího
Chalvin a Korr/nebo Kráčmera/-Vlček,VoD u b u SIAVIA účastní S.K.PRAHA SYDNEY háňka a Polívka/nebo Uhlíř/'- Hořínek
a dva prvotřídní kluby z Melbourne:ju- /Slavia Praha a SK Prostějov/,Janovský,
g:slávsaý J U S T -A australský MORELAND»
Tancev/loni nejlepší střelec státní li
7 urvním zápase,který se hraje na hříš gy v N S W / ,Supinov a Hříbálek. V přír
ti KORELANDu v Coburgu v sobotu 27» 3- pravném zápase porazilo toto mužstvo
ve 1 3 »30 nastoupí JUST proti SLAVII a 14.3«t .r . SO.RAILWAY 14:2.
ve druhém hraje S.K.PRAHA SYDNEY proti HC BOMBERS SYDNEY 2Novým předsedou je
MORELAND. V neděli 28.3.hrají pak na dr.Krejzar,místopř.J.-Brůna a 8.Kučera,
hříšti SLAVIE/roh Batman Ave.& Punt Rd/ jednat..MacG-arden a G-rohteman,poklad.
ve 13.30 poražení a v dalším vítězové Bača,coachem Bučatský,vedoucím Brada,
v asociaci Brůna a Grohteman
prvých zápasů turnaje.-Pohár věnoval
p.Jan Domabyl ze Sydney,další ceny bu- ONTARIO-NSW 6:-3 a 8:2. Za NSW hrálo 5
«^fru věnovány z Melbourne.
M.V. našich hockeyistů.Eanaáané rychlejší„JB
■
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— -V posledním čísle HD mne zaujal článek”Výslechy j "alias'* ?Melb. ;Došlo po
IJ5 Washing!onu” „Chápu postoj HD k celé záležitosti; uzáv, 5uvěř.příště.— E . T . ,
Není nic přirozenějšího,než že každý hájí to,v co | Surry Hills;Dík za výstř.. .
věří,až do posledního»V tomto případě se mi ale
— P .S .,M o o r .;Zpr.n e n í ’nová
zdá,že držení se vlastního stanoviska...podává zce! / v i z .HD 19/53/.— J .V.,Nth.
la zkreslený ohraz skutečnosti.Píšete•”Před Jenne- Bal.;žádaná adresa Ústředí;
rův senátní výbor,který Vyšetřuje poměry ve střed Box 4 ,P.O.Toowong,Brisbane,
ní E v r o p ě J s e m si jist,že vaše informace nejsou Q L D .— D r .V .H . ,N-.York;Dík
horší než naše,alespoň v této záležitosti.Jistě je za výstř. .— -K.M. ,Sydney;
vám známo,že Jennerúv senátní výbor je výborem pro "Malý oznam."účtujeme; 1.
internal security... Jistě není příliš mnoho,žádat, řádka 3/ - jdalší á 2/ 6.—
jpy HD podal naší emigraci zde nezkreslený a úplný F.B.,Rosew.;Díky za zajím,
Braz celé.záležitosti.
M.Š.,W.Yarraville
zpr..
HD

Í

— Dear Sir,The Association of Australian Slovaks
REDAKCI DOŠLO;
has the honour of informing you,that on the 13th
March,1954 our Slovak Colony in Victoria is ce- československý přehled č.
hrating national feast.. .'Our Association will be 1 5r o č .I . ,Vydává National
only too pleased,if you could kindly represent youx
Committee for a Free Euro
respective nationality at this celebration,Your de pe v New Yorku.
legate is requested to say a few words on'this oc Čs.zpravodaj o.l a 2 ;ro5.1
casion in your own language.Yours etc.F.Tatranský /Týdenní inform.bulletin
Hon.President pro os.tisk a rozhlas-FEP/
— K vašemu'článku1
''Pan Stekr nevzal pokladnic tví"
Vydává také NCf'FE.
'HD
/HD 5.5/iy,p„r./ ;Seznamte-pisatele s -nějakou kabaNA SPODU NOVINOVÉ PÁSKY
retní skupinou,tam se mohou dobře uplatnit.-Teá
UVÁDÍME- DNES,KOLIK ČINÍ
ale vážně.Úplně jsem se otřásl při pomyšlení,že se
EVENT.VÁŠ NEDOPLATEK PŘED
podobní lidé - snad v různých politických stranách
PLATNÉHO Za LETOŠNÍ ROK.
- budou chtít ucházet o přízeň voličů a pak o vede
/PRO KONTROLU NEBO MÍSTO
ní státních záležitostí.Stud je jim určitě věcí na
UPOMÍNKY/.
HD
prosto cizí,
V . H . ,Adelaide

•

HLAS DOMOVA

J-O

Pánský a dámský krejčovský závod
Zubní lékař v Adelaide
D R .JAROSLAV K R Y V O V I A Z A
Jo & B.__ N E C H V Á T A L
ordinuj e nyní v
466 - 468 Bridge Rd. , RICHMOND, V I C ,
5 oposchodí l . C .L.Building
Telefon JB 3841
175 North Terrace/vedle Shell House/
A D E L A I D E - C I I Y
Velký výběr prvotřídních pánských
Telefon;'LA 1297'
košil známých značek HOSMA a ITAS,
Angi» ?ruský,polský,německy,část.česky
dále scampola,pullovery?vázanky?
ponožky a veškeré pánské doplňky
KOŽEŠINY
S E N S A C E
KOŽEŠINY
AMERICKÉ MONTGOMERiKY S VLOŽKOU
A M E R I C A N
EUR
CO.
Použijte naší Lay-By služby
rim im mmm mmm mm mmm mmm fflmmmmmmmmmmTTiTriTTi

80 Market S t .,3-p°?Woolworth/s Bldg.
S Y D N E Y
Telefon MA 2184? po 6.pm. FU 5898
Výhradní majitel

KAREL

R O D N Ý

dovoluje si oznámit,že zahájil
opět výrobu modelových kožešinových
tovarů za spolupráce odborníka s
dlouholetou praxí u fy.David Jones

Z L O B Í
V l S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P 5 O 11
430 Bourke S t .,Melbourne-City
Telefon MU 4093
Otevřeno denne 9-18,v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský

ČESKÉ KNIH?
r omény-b e1e t ri e-hud ebninyk o ž e š i n y
v š e h o
d r u h u
umělecké knihy - slovníkyucebnice a jiné knihy ve
* Na skladě všechny druhy kožešin ho
všech světových jazycích
tových i nezpracovaných * Vyhovíme
dodá neb objedná
ochotně přáním zákazníků * Nezávazné
nabídky a prohlídky * Na výrobky ze E.F.G. - English & Foreign Bookshop
28 Martin Place',Sydney,NSW
staršího skladu 50?» slevy * Přijáte,
nebo
p ř e s v ě d č t e
se
A.M.Po, Lane off Edward Street,
Otevřeno též v sobotu do 12 hodin
Brisbane, QLL
Vyžádejte si náš seznam knih
HLEDÍME PANÍ NA ÚKLID a p r a n í p r á d l a .
Použijte naší Lay-By služby
Gara,15A,Moire Ave. ,'Glenhuntly,MU3118
VKUSNÉ -HODNOTNÉ-TRVANLIVÉ

PŘIJMEME ZKUŠENÉHO ZLATNÍKA s praksí v Evropě?schopného'samost.práce £ vlast
ních návrhů prstenů,k vedení dílny pro rozsáhlou prodejní organisaci. Nabídky
na zn."Zlatník" do -HD.
1
PŘIJMEME IHNED ZKUŠENOU ŠVADLENU k šití dám. sport.obleků/sukně,vesty,paleta,;
kalhoty/.Deauville Fashion?406 Queen S t .,M e l b o u r n e - C i t y tel .EJ 2325/česky/. {

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Vlastimila Bibrlíka z Hořelic,Josefa Novosedlíka /Nové M.n.V;
-sestra Máňa/, Gotschalka/v r. 49 ve Venezuele/,Jana Karase z Přerova neb kdo
ví o jeho pobytu nebo osudu-nutné, Vojtěcha Stourace,Tomáše Kratochvíla/nutné,
J.Bukovského,Evžena Koppa,Rudolfa Krčála,Václava Lukavského a Steve Víska
/poslední dva hledá přítel z fr.ciz.legie/.Hledaným oznámíme?kdo se dotazuje.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh. Adresa; Hlas domova,
4 Erin S t .,Richmond, E.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.

