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Sociální politika komunisti;
S

L E N I N S K Ý M

P Ř E S V Ě D Č E N Í M

Jde jenom- o t o ,abychom tak, jak to vždy dělal
náš soudruh. Gottwald,jako to vždy dělal a dělá
nás soudruh Zápotocký,se uměli s hlubokým le^uiinským přesvědčením postavit přímo ,otevřeně
řed nejširší masy našeho pracujícího lidu měst
a venkova a uměli je přesvědčit,že dělnická
třída představuje jejich nejlepšího.a nejčestnějšího přítele,že naše komunistická strana je
ejdůslednějším zastáncem jejich zájmů,ochrán
ěna národních a demokratických práv drtivé vět
šiny našeho národa,,.
1.Stoll

■ SVÁTEK V KVĚTNU
Junius
G a s ,velebníček v kolárku,
neřekami; ušetř,synku,
tolárek pěkně k tolárku,
sestácek pro maminku.
Kukačka roku poruší
čas,jenž tak rychle tiká.
Večery voněly pc růžích
a rána po putykách.
lacino dovedem se kát.
Živote,jsi to bída!
Chlapec se uměl zpovídat,
chlap se už nezpovídá.

Z celého Štollova dialek-vést střední gene
tického blábolu je nejpří- rální linii„Důvodů
Léta už jsem jen ozvěna,
značnější poslední část.
k tomu mají víc než
a přec mě nedáš,že ne ?
Přišlo zase jednou do krá dost,a nebudou se
Kdo by mi omyl kolena
mu slovo ’'národní" a fráze o nich šířit na máa srdce potlučené ?
o"drtivé většině našeho ná-j ových průvodech.
roda" dostala odchylný vý
AČ to zní jak chce
znam. Jistě že se komunisté divné„komunistické pláno
O JUSTICI
liebudou snažit o zavedení vání výroby ,si bezděky
nového "národního komunis nadplánovalo latentní ne
mu" .To by byla titovština. zaměstnanost .ČESKOSLOVEN
Královská komise/ob
Naznačuje to jenom,jak da SKÝ PŘEHLED/březen 54/ o
doba amerického vyšet
leko se už dostali od in tom píše:"Dnes se nevyplá- řujícího výboru senátu,,
ternacionální a kosmopolit- ■cí posílat ženu ic zaměst bude se zabývat mate
ské slánštiný."Drtivá vět nání .Nabídka ženských pra riálem, který dodal Au 
šina národa" je také spo- covních sil je tak veliká, stralanům bývalý šef
1 ehďivý barometr.Jšou-li
že pro ně nelze najít slu sovětské špionáže P e t 
si komunisté jisti,že ne šné zaměstnání...Situace
rov. Královská komise
je vlastně soudní ří
spokojenost obyvatelstva
mužů není o mnoho lepší.
se neblíží k nebezpečné
V Praze je nedostatek vol zení, jen s tím rozdí
lem, že výsledkem šet
hranici,mluví převážně o ných míst,takže Pražáci
ření se zabývá někdo
"čelem" nebo "sjednoceném" jezdí do Práce až 50 km
národě. V poslední době se za město...V Praze jsou
jiný než tribunál,kte
rý předsedal komisi.Ja
podle zpráv z ČSR zdá, že každý den ráno přeplněny
ko ná každé soudní ří
še komunisté rozhodli za- všechny‘dálková autobusy
a vlaky,které vozí Pražá zení ,vztahuj í se na ni
táž pravidla.Jedno z
Pubi.ished by VP; Vána, 4
ky do práce za město..."
nich,zvláší
důležité/2..
Erin 31 ; 9Richmond? Vic.
/Pokračov.na str.2/
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pro novináře:je trestné,
když se ovlivňuje průběh

.i.

3, 5°.1.954

PŘEDHOZENÉ VÍTKY RÁZU TECHNICKÉHO

A konče předhozenými výtkami rázu technického.
:Mám skutečně dojem,že ani jeden z dopisovatelů
lehle pravidlo porušily, VÝZVY není profesionální novinář,ba ani knihomol.
zcela beztrestně a právem, :Připouštíme,že při psaní komentářů nemáme po ruce
všechny australské noviny, .český pravopis a mluvnici. Připouštíme, že někte
lení dovoleno psát komen rým z nás někdy, v návalu denní honby za chlebem
táře k soudnímu lícení.Je vezdejším změkne tvrdé a ztvrdne měkké "i".-Roz
však dovoleno otisknout
hodne však tyto technické nedostatky nemají nejtolik fotografi í ,kolik se menší vliv na tvrdost našich zásad a lidskou měk
novinářům podaří zachytit. kost našich srdcí!
Proto také korunním svěd
Bedrňík-Huták v článku"Moravcovým sirotkům'' ve
kem proti sovětským způ
sobům není uprchlý Petrov, VÝZV$časopisu Čs.legie v exilu, 15.dubna 1954.
ale jeho žena. Fotografie
S LENINSKÝM PŘESVĚDČENÍM /Pokrač./
paní Petrovové, vlečené
dvěma sovětskými prototypy K takovým radostem při
onemocnění a pod...časo
na sydneyském letišti,za byla/ po l o ň s k é nové"/
pis NÁRODNÍ POJIŠTŠNÍ A
ručeně ovlivní vyšetřování letošní nejnovější úpra píše o úkolech těchto ™
královské komise. Byly u- va nemocenského pojiště nov.úch sociálních vymoveřejněr.y předtím,než se
ní-, Podle této úpravy roz žeností zcela nepokrytě.
soudní řízení uskuteční.
hoduje se hlasováním v za Práce závodních rad"mu
Byly uveřejněny právem:ty vodní rade.má-li dělník
sí být zaměřena zvláště
to fotografie nemohou být právo na výhody nemocen na odstranění nemocnosti
argument. Jsou a zůstanou ského pojištění.Podle to boj proti absenci a na
jako dokument,výmluvnější h o t o píše ČESKOSLOVENSKÝ to,aby nemocenské pojiš
než tři seznamy placených ZPRAVODAJ/8/1/,rozhoduj e tění se stalo účinným
špionů.
závodní rada"dokonce i v nástrojem ke zvyšování *
Jestli si australské no těch případech,které vy produktivity práce..." ^
viny s chutí otiskly pal žadují zvláštního léčení,
A teď si představme,
cové nadpisy amerických
jako je tuberkulosa,chro jak by se asi KSČ mohla
časopisů o t o m ,jak se Au nické choroby dýchacích
"s hlubokým leninským
stralané postavili za prá cest,žaludeční a nervová. přesvědčením postavit M
vo a spravedlnost,nechí
přímo,otevřeně" před
^
aspoň v těchto řádcích je
takhle ždímané dělníky.
dána pocta tomu,kdo ji
Jeden moudrý muž defino
ostatní každý to-, cc si
zaslvuží: těm stovkám u- zasloužil. Demagog z Wis- val pravdu tafeto;"Stařec
prchlíků bez rozdílu ná
consinu titulky v novi
ji.zná a dítě ji řekne".
rodnosti/" rvavým-rowdy",
nách, Spojené státy oStarci umírají mlčky"z
říká estetický komentátor studu.
hladových pensiček. Jen'
děti si hrají novcu hru,
Douglas Wilkie/,z nichž se
Jedno poučení si asi
většinou skládal dav na
odneseme z celého toho
kterou jsme my neznali:
letišti. Zatím co si v Au rozruchu; zaplač Pánbůh
"na hranice", ve které
strálii uvědomilo mnoho
za pomalou, zoufale poma to esenbáci vždycky pro
lidí,že "u nás se to stát lou, leckdy nepochopitel hrají a uprchlíci vždyc
ky uniknou.
vm
muže",má v Americe při
nou, neúplatnou a nezá
senátní televisi volného
vislou britskou justici.
p ř e d p l a t n é ?
stylu McCarthy versus ti
jun
V /
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KONFERENCE MINISTERSKÝCH
^**-**-*X-XX X X
■
:předsedů Indie,Pákistánu,
,-ení vyloučeno, Se Beriův nástupce Kruglov bude j-Burmy,Ceylonu a Indonésie
následovat svého předchůdce' i na poslední cestě • probíhá v Colombu.
— °2ná dříve, než kdo očekával-. .Petrov v Austrálii
a kapitán MVD Nikolaj Chochlov v Západním Německu PODLE ZPRÁV VÝBORU ZEMÍ SEý a k tomu pomohli. V očích nelítostného1Kremlu je veroatlantického paktu mú
nruglov jako jejich představený částečně z-odpověd. J.SSSR se satelity/Rudou Čínu
n 3ha. v minulosti již zlámaly bolševickým 'pohlavá- |vyjímaje/ ve zbrani 6 mil.
r-':- vaz menší viny, než tato./První známkou možné [mužů, z toho 4i' mil.pěchoty,
n o splnění této předpovědi je zřízení nového1'stát i.Síla letectva se odhaduje
na 20.000/většinou tryskonikc bezpečnostního výboru",do. jehož čela nebyl
Již postaven Kruglov, nýbrž jeho bývalý zástupce vých/letadel. V případě
|války by prý Sovětský svaz
generál Ivan Serov,/
_se
satelity mohl zmobilisoPetrovem jsme se zabývali minule/HD č.8/IV,"Pet
xov zvolil svobodu"/. Případ paní Petrovové známe vat v jednom měsíci 400 divšichni od dramatických událostí na sydneyském le j_visí, to je 8 milionů, mužů.
"cišti po řecko-římské finale v Darwinu, Sovětský PERONUV KANDIDÁT A.TEISSAI^ ^ a z odpověděl notou,která se prakticky rovná pře -re byl bezpečně zvolen ar
fP^-šení diplomatických styků s Austrálií. Hlavní
gentinským vicepresidentem.
body; 1.Petrov zpronevěřil peníze vyslanectví, 2. Oposice ztratila další man
paní Petrovová byla unesena, 3-veškerý personál
dáty.
sovětského vyslanectví odvolán, 4.personál aust
ralského vyslanectví vypovězen z SSSR. Nota samo NEJVYŠŠÍ SOVĚT "ZVOLIL" MAzřejmě žádala vydání Petrova i jeho ženy.a potres lenkova znovu ministerským
tání vinníků darwinského incidentu. Rusové zřejmě předsedou. Molotov zůstává
ministrem zahraničí a Bul
považovali za nutné sáhnout k něčemu siláckému,
aby nějak překřičeli propagační důležitost celého ganin ministrem národní ob
rany. Předsedou presidia
případu.
Nejvyššího
sovětu zůstává
Skutečný význam jejich akce je nepatrný. Austra
le bude čistším místem,australská bezpečnostní maršál Vorošilov.
služba bude mít méně práce a federální pokladna
Z BĚLEHRADU DOCHÁZÍ ZPRÁVA,
nebude muset vydržovat celkem zbytečné vyslanect že Tito zamýšlí zahájit jed
ví v Moskvě. Jedinců starostí zůstává,aby se ruš- nání o přibrání Jugoslávie
K
"diplomate" nevrátili tak brzo,jako v israel- za člena Evropského obran^^1 /
V <
1V
' -fi
, r
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o n p ,^nwv
e*
skein případe.
i i ^ —i.
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C H O C H L O V
AMERICKÁ LETADLA DOPRAVUJÍ
7f-x-x-Xr-X"X"X-x-^-x-x-x-x-7f-x-x-7e-x-x-x--x-x-x- francouzské parašutisty z
Takový je ve zkratce případ Nikolaje Chochlova. Francie do Saigonu. Pandi
Byl poslán do Západního Německa na přímý rozkaz
Nehru odmítl povolení k pře
Kruglcva. Úkol; zavraždění předáka ruského demo letu indického území.
kratického exilu G.Okoloviče. Zbraň; malá elekt
rická pistole,ukrytá ve falešném pouzdře na cigá ODZBROJOVACÍ KOMISE SPOJEře ty,-která při nabídnutí vystřeluje bezhlučně je ných národů odhlasovala de
dovaté náboje. Chochlov se' se svými německými spovíti hlasy k jednomu/dvě
lupracovníky Kukowitschem a Weberem udal americ absenco/ustavení pětič-lenkým úřadům v Bonnu. Důvod; jeho žena mu vysvětli né podkomise,která by vy
pracovala plán na kontrolu
la, že by splnění jeho úkolu bylo nemravné a po
mohla mu "porozumět,že i dneska/Pokrač.na str.4/ atomové energie.Členové:Ang
lie ,Kanada,Francie,USA,SSSR.
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PŘÍPADY PETROV A CHOCHLOV /Pokrac./

Před měsícem jsme na- existuje ve světě taková věc, jako slušnost". Infor
psali/HD 6 .7/1V/ o teh mace, které Chochlov dodal: systém sovětské špionáže
dejší fázi egyptského
v západní Evropě, změny,které v ní nastaly po Eeriozápasu o moc:"N guib po- vě pádu a vysvětlení starého případu vraždy Trockého
držuje funkce,ale Nasser v Mexiku,zmizení carského generála Kutěpova z Paříže
získává moc".Dnes už
a únosu dr.W.Linseho. Na základě jeho informací bude
Neguibovi nezbývají ani pozatýkána řada komunistických agentů v západní Evroty funkce,s výjimkou pre- -pě. To všechno má značný význam.
sidentské,která je stej
Ale není to význam jediný. Případy Kravčenka v 4USA
ně mocensky bezvýznamná. a G-usenka v Kanadě byly trhlinami ve zdích komunis
Oba klíčové úřady,před tické pevnosti. Petrovem a Chochlovem byly ctřeseny
sednictví vlády a před základy. Přesto se domníváme,že ještě důležitější je
sednictví revolučního vý-morální význam. Najde se ve světě pořád ještě dost
boru, jsou znovu v rukou lidí,kteří jsou ochotni'zemřít za dobrá i prázdná
plukovníka Nassera. Ve
hesla, za vlast a národ, za vůdce a velitele,za so
vládě je teá 8 důstojní ciální rovnost, za barvu praporu. Ale Janina Chochloku jeho revolučního v ý  vová byla ve chvíli,kdy změnila úmysl svého muže, o ^
boru a 11 civilistů, ale chotna zemřít- za slušnost. Případ Nikolaje Chochloy^P
skutečným vládcem
je pa■by se měl správně nazývat "Případ Janiny Chochlovovó'.'
trně sám Nasser. Zdá se,
Ž E N E V A
že čtvrté kolo egyptské
mmmmmmmmmmmmmmmm
ho rohování zůstane na
Asijská konference v Ženevě,v době uzávěrky HD,
nějaký Čas kolem rozho
vlastně teprve začínala. Zatím bylo dosaženo jediné
dujícím. Po jde -li vůbec k
ho rozhodnutí: schůzím v budově bývalé Společnosti
pátému kolu,pochybuj eme ,
.národů budou střídavě předsedat A.Eden,V.Molotov a
že by byl Nasserovým sou
jsiamský delegát. Je to kompromisní řešení po zamítpeřem stále ještě Ňaguib,
Inutí ruského návrhu,aby střídavě předsedali delegáti
Vel k é ■čtyřky a Rudé činy.
v í l k a i960
Přesto,že zatím nedošlo k ničemu významnému,kcnečŠvédský generální štáb ný výsledek prvního bodu agendy, jednání o Korei, ne
vidí válku v r.l960/kdy- ní těžké předpovědět. Korea sjednocená nebude. Kdyby
by k ní došlo/ asi takto jse komunisté chtěli vzdát své severokorejské guber-j^
roboti budou používáni
n i e ,neprováděli by s takovým zápalem masové přesíd-^r
ve všech bitvách. Hlavní 1ování Koreánců do Číny a Číňanů do Severní Koreje.
zbraní bude atomová bom Zajímavější bude jednání o Indočíně.Zde je situace
ba,protože vodíková je daleko komplikovanější.Molotov se bude snažit zvět
příliš těžká.Američané
šit rozpory v západním táboře,a bude zajímavé pozo
budou mít 7 až 1 5 .000 a- rovat, jaký vliv má na jednání Lullesova útočná politomových bomb,Rusové nej-tika. - Významnější než konference sama jsou zákulis
výše 5 .000. Švédové se
ní snahy USA o uspíšení zatím přesně nedefinované po
na takovou válku připra moci Indočíně,kde se situace povazuje za kritickou
vili přenesením zbrojní /posádka Dien-Bien-Phu je stísněna na prostoru 1 km2
ho průmyslu,hangárů a do■a komunisté útočí nebezpečně také ve vitálně důleži
ků do podzemních jeskyň. té tonkinské deltě/. Austrálie a N.Zéland se staví
Angličané předvídají tři jk žádosti USA sympaticky,ale Anglie a Francie stále
fáze;atomový útok,restau-odmítají s bláhovým odůvodněním, že by se tím mohly
race sil a rozhodující
1ohrozit naděje na příznivý výsledek ženevské konfe
třetí fáze.
rence .
-n-
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Jak se ukazuje a jak- se dalo čekat,bude asi všude na jednotné kandidátce
Národní fronty pro národní výbory vždycky jen jeden kandidát,přestože jich
teoreticky mrše byt v í c .F.K.Zeman si už v pražském rozhlase liboval,že jen
"málokdy kandidáti při setkání se svými voliči/t.j.na veřejných schůzích/ne
obstojí" o
Všechny tři druhy hlasovacích lístků jsou bílé.Lístky pro rázné typy ná
rodních výborů se budou lišit barevnými pruhy.V rámci "volební kampaně" jezdí
na Slovensku dokonce agitační vlak s reproduktory ve všech vozech.
Podle potřeby budou hlasovací lístky vytištěny také v menšinových jazycích,
Ve řilakovském okrese na Slovensku jsou kandidáty z 80/ Maciari.
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Ústřední výkonný výbor komunistické strany Československa svolal celostát^ | í sjezd strany,který započne 11.května.Pořad sjezdu má šest bodů.Zahaj ovací
^ P e č pronese president republiky Antonín Zápotocký,o činnosti ústředního vý
konného výboru a o dalších úkolech strany bude referovat generální tajemník
KSČ' Novotný. Zpravodaj em o činnosti ústřední revisní komise strany bude posla
nec Josef Štětka,předseda vlády Viliam čiroký nastíní nové směrnice pro ho
spodářský plán na rok 1955 a zvýšení zemědělské výroby.0 některých změnách
stanov KSČ bude referovat poslanec Václav Pasek.Posledním bodem programu jsou
volby nového ústředního vjrkonného výboru a ústřední revisní komise. Na tisíc
členů,strany bude jeden hlasující delegát a jeden delegát s poradním hlasem.
Delegáty volí krajské konference strany.
J.L.
NA_P^ENARNOM_Z^SÁDANI KSS

LETECKÁ VÝROBA SB ZVYŠUJE
i

řia plenárnom zasadní ústredneho vý- i
Československo staví stále vetší
boru KSS bol hlavným referentem Karol
a větší množství tryskových letadel
Bacílek.Požiadavky•zvyšoval produkti—
podle ruského typu KIG-.Produkce se
i tu práce 5sniševaí vlastně náklady,
podstatně zvýšila v prvběhu korejské
Opevnit financ mi disciplínu,organiso
v p -L±cy9zq . nis bylo cL^no dc "
d p o v c s u ns—
va í socialistické súiaženie,pcvzbudzo- kolik nových továren na letadla.Jed
vat iniciativy mas.
Č
na z nich byla postavena v lese za
nádražím u Staré Boleslavi,další v
, CELOSTÁTNÍ FOHADA TAJEMNÍKU OV KSČ
blízkosti Odolene Vody,kde se montu
jí, celé konstrukce tryskových leta
Účastnili se jí členové ÚV KSČ a
vedoucí tajemníci krajských výborů KSČ.'del. V souvislosti s tímto projektem
řídil ji Antonín Zápotocký.Hlavní refe bylo taká rozšířeno bývalé civilní
rát měl zase generální tajemník KSČ A. .letiště v Klecanech o novou betono
vou rozjezdovou plochu.
FEP
Novotný,který mluvil o "dalším utužení !
politické^ práce,o plnění hospodářských! — .SLOUČENÍM PRODEJEN A NOVÝMI ÁBAPúkolů a o snížení maloobchodních cen".
tacemi vznikne v českých zemích 125
Závěrečnou "diskusi" uzavřel zase pan
nových obchodních jednotek,ve kterých
president Zápotocký.
Č
se budou prodávat poživatiny.
Č
_ / - i -

r v

-j

f

HLAS DOMOVÁ
ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

5.5.1954
ZPRÁVY V PRÍMA ŘEČI
0000000000000000000

— Ministr spravedlnosti škoda podepsal
za Č3R smlouvu o vzájemné právní pomo
ci s Bulharskem.--Na jarní zemědělské
práce byli také nasazeni svazáci z Tra
tě družby mládež© na Slovensku.— Židenický závod .MEZ n.p.bude vyrábět elek
tromotory pro Rudou Čínu.— Čs.akademie
věd vydala spis ’’Naše národní minulost
v dokumentech” od V.Husy.— Po Čechách
koluje výstava "Není Němec jako Němec".
— Místo dřívějších "zátiší” v kasá.r nách jsou teč obchody ARMA.Prodávají
věci,které voják nefasuje-- Bylo na puštěno jedno jezero slapské přehrady
na- VItavě.Při tom byla zaplavena jed
na obec.— -V Plzni uvedli dosud nezná
mou Mozartovu operu NÁVRAT DONA PEDRA.
Je to montáž fragmentu "Eahýrská hud
ba" a "Bláznivý ženich" plus některé
árie z ”Figarovy svatby" a "Únosu ze
serailu".— V soutěži čs.a východoně
meckých železničáři na trati Fěčín Žandava vyhráli Němci ze Žandavy.— Na
Zimním stadionu v Praze se točily exte
n e r y noveno i lima y*.
l K CAJJLE.Námět Fr.Kožík,hlavní úloha J.Xramperové.<— Od 15.dubna jezdí všechny v
zimě zrušené vlaky.— V Košicích se ob
novuje sousoší Neposkvrněného početí
F.Marie na Leninově třídě.— -Národní di
vadlo v Praze uvedlo nový balet Dali
bora Vačkáře ŠVANDA DIJDÁK.— Z Obecní
ho domu v Praze je zřízeno Kulturní
středisko.— Německý pastor Martin Niemoeller je v Praze na pozvání děkana
evangelické bohoslovecké fakulty dr.
J.L.Hromádky.— "Rozhlasové noviny" by
ly "v zájmu zábavné hudby" zkráceny
na 40 minut.Program pro "vysílání na
drátě" obstarává stanice Praha IIP.
Nejřív bylo zavedeno v Unhošti.— Z JZD
u Partyzánského/Batizovce/na Sloven
sku byli vyloučeni Jczef Janoška,Koloman Mojžíš,Ferdinand Mola a jiní.Ne
přáli prý družstevní'myšlence.— Ve ve
zení zemřel C.Burget,baptist.kazatel.

VÍTĚZNÝ ÚNOR.— "V prvním čtvrtletí
t.r.řada hutních a strojírenských zá
vodí) nesplnila plán výroby a znemož
nila nebo vážně ohrozila plnění export
nich zakázek.Jsou to zvláště závody
"Vítězného února” v Hradci Králové,
První brněnská a. královopolská v Br
ně, ČED Stalingrad v Praze.Závod ČZ
Strakonice dluží pak zahraničnímu ob
chodu za 1.čtvrtletí značný počet mo
tocykle ČZ 125 a 150 ccm ,jimiž jsme
lohli krýt dovoz 950.000 kg masa"
RUDĚ PRÍVO 8 . / 4 J
LÍNĚ TRAKTORY.— "Na příklad v hra
deckém kraji,kde je několik tisíc
hektare neobdělaná půdy,pracovalo
25.3-v polích kolem cbý traktorů a
v prvních dnech dubna ještě menší pro
cento.”
RUDĚ PElVO 10./4.
JEZME MOZKEM__ "Vyjděme z toho,že den
ní potřeba je' asi 40g živočišných bil
kovin.Toto množství bychom získali na
př. ve 20 dkg hovězího masa za 5 Kčs.
Stejná množství vepřového by stále 7.
50 Kčs.Za to v rybím mase by to při
šlo na 1-3 K č s ...Koupíme-li tedy pra
celou rodinu levné ryby místo jinéh^p
masa,máme při jediné věčeři ušetřen
obnos,za nějž se dá pořídit užitečný
kousek prádla nebo gramofonová deska.
Spotřeba vitaminu C se dá uhradit 1 | ^
dkg pomerančů nebo citronů,tedy za
20-1.40 K č s ,ale,stejné množství nám
poskytne 10 dkg mraženého špenátu za
60 haléřů., nebo 2-3 dkg papriky mraže
né nebo nakládané,což vyjde na 30 h.
Stejný obsah vitaminu C má šálek šíp
kového čaje,který je ještě levnější.
Člověk se má řídit rozumem,mozkem a
nikoliv jazykem."
Praž.rozhlas 13./4.
+
I.CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SPISOVATELŮ
zvolila novými členy ústředního vý
boru -d r .F r .Buriénka,Michala Chorváta,J.Marka,V.Michálka a V.MináČe.
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Do knihovny exulanta
Z
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Bruce Marshall:PLNÁ SLÁVY.Vydala
Křešíanská akademie,Studijní odbor
CML,519 Dryburgh S t .,North Melbourne,
Vic.,cena neudána.
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stavila dlaň k uchu,poněvadž cítila,
že každou chvíli může přijít nějaká'
důležitá zpráva.Když konečně'přišla,
a čísi neosobní hlas oznámil,že mar
šál Pétain požádal německé vrchní ve
lení o podmínky,za kterých by byli
Němci ochotni přistoupit na příměří,
zavřela oči a stála chvíli velmi'zpří
ma,..t2De profundis clamavi ad Te,Do
mine" ,řekla. Kanovníku, ráda bych vás
požádala,abyste mi s něčím pomohl".
Když odcházel kanovník Smith za půl
hodiny z kláštera,vlála u jeho vcho
du vlajka stažená na půl žerdi,avšak
nebyla to tentokrát bílá vlajka fran
couzské monarchie,nýbrž trikolora."

Plná slávy je v očích Bruce Marshal
la katolická církev.Jejím vydáním tre
fila KA v Melbourne hřebík na :hlavič
ku. Marshall je katolický'spisovatel,
který nezůstane- nikomu nesympatický.
ího katolictví je V prvé řadě praktic
fté,v druhé výmluvná,v třetí přesvědči
vá. PLNÁ SLÁVY není román ani novela .
Je to řada drobných kázání,zaramova ných do osudí1/spíš načrtnutých než vy
kreslených/pátera Srnitha,který se sna
ží pokatolictit Bohem zapomenutou far
nost, plnou zamračených a nerudných
Hlavní these Marshalleva románové
ho traktátu je obsažena v kázáníčku
skotských kalvínů a presbyteriánů.
pátera Smith a ,které udělá svým pánům
Angličtí katolíci mají,podle Marsha
spolubratrům,kteří se sjeli oslavit
lla,zvléší důvěrný poměr ke své církvi
'jeho jmenování kanovníkem.Citát:.
Je to proto,že v anglosaském světě je
"Mám za to,že jedním z důvodů,proč
katolická církev ještě pořád církví
není svět přesvědčen,je ten,že se li
bojující„leboí,j a k .praví páter Smith,
dem zdá,že Církev,kterou zaměňují s
s,To je právě dobré na pronásledování,
kspoň nás nutí,abychom nepřicházeli z kněžími ,učí mravnosti spíše omezené
formy.Skutečnům nepřítelem církve Bo :než široké.Slyší,jak odsuzujeme ze
svých kazatelen cizoložníky,zloděje
jí není nenávist nýbrž zvym,
a vrahy,nikoli však vydšračské-zaměsi
Služebníci Boži mají svo chyby.Monnavatcl e ,podílníky zbrojíren,nikoli
lore 0 Ábuffy je roztomile omezený
lidi,uteri vydělávají p e m z e Z
filoesie 1e sami žvast,sám nesmysl,
:mv o lupičích,nikoli politiky,kteří
láska-páska a kdoví co,a často je to
;uzavírají kompromisy s původci ukrut
rovnou hříšné.Nejlíp je,když si chla
ností ve vzdálených zemích.Lidem se
pi zahrají každý den football,a děv
zdá,že V očích Církve je dobrým křes
čata at sedí pěkně u kamen a něco si
ťanem člověk,který má podíly ve spo
šijou"./Francouzské jeptišky,vypově
lečnosti, jež vydělává tím,že platí ní
zené z Francie do skotského exilu,ne
dostatečnou m z d u ’čínským kulim-pokud
ma jí pochopitelně rády republikánský
nezabije- přítele,který ho porazil v
režim a nad svým k l á š t e r e m vyvěšují
golfu nebo spává s jeho komornou."
vlajku francouzské monarchie.A- jedna
PLNÁ SLÁVY je první knížka,vydaná
z ne jdojímavějších episod PLNÉ SLÁVY
v Austrálii,o 'níž můžeme psát bez uje tahle:
zardění.Škoda,že to není povodní vět
"Kanovník- Smith poslouchal s trp
ja škoda,že je překlad tak chatrný, ji
kým výrazem,avšak velebná Matka .na -

HLAS LOMOVA
DEMONSTRACE V SYDNEY
Čs.národní sdružení v Sydney/spolu
s ostatními evropskými přistěhovalci/
organisovalo 19.duhna na letišti Mas
cot demonstraci krajanů proti odvle
čení manželky bývalého člena ruského
vyslanectví Petrova sovětskými kurýry.
Čechoslováni byli nejlépe připraveni
a jejich účast vzbudila největší pozorno.st přítomných novinářů ,rozhlaso
vých reportérů a kameramanů. Téměř ve
všech denních listech po celé Austrá
lii/a v mnoha listech v zahraničí/jste
mohli vidět fotografie demonstrantů i
nesené standarty: WE WANT FREE CZECHO
SLOVAKIA IN A FREE EUROPE, WE WANT
FREE ELECTIONS IN CZECHOSLOVAKIA a WE
WANT THE RELEASE OF ALL POLITICAL PRI
SONERS IN CZECHOSLOVAKIA.Některé tyto
snímky jsou nyní přenášeny televisními stanicemi v USA a v Anglii.-Nejen,
že nelze říci,zda by skončil případ
pí.Petrovové i bez demonstrace tako
vou blamáží Sovětů,jako se stalo,ale
i věci Československa udělali demon
strující Čechoslováci propagačně dob
rou práci.
-s-
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DEPARTMENT OF IMMIGRATION V CANBEŘE
nám zaslal plné znění významného
projevu předsedy ABC p.R.J.F.Boyera,
který měl na ''Citizenship Convention"
v Canbeře.o Dnu Austrálie v lednu t.r.
Vzhledem k rozsahu projevu nemůžeme
jej uveřejnit v našem listě,ale pře
dáváme jej zdejším čs .organisacím, s
tím,aby s obsahem seznámili své členy.
HD
SVAZ BÝVALÝCH■POLIT.VĚZŇŮ Z ČSR V AUStraliij Již jednou oznámil náš Svaz,
že se pokouší opatřit pro všechny
bratry a sestry bezplatné právní za
stoupení ve věci odškodnění od n š m e ^ ^
ké federální vlády za věznění v na - I P
cistických kriminálech a koncentrá
cích podle zákona 62/53- Tohoto úkolu
se ujalo International Rescue Commit
tee/ IRC/ v New Yorku a Německu.Za t|fe
účelem přijala tato organisace zkuš^^
ného právníka.IRC bude v Německu žá
dosti podporovat a urgovat jejich vy
řízení. Svaz znova vyzývá členy a
všechny zájemce,na něž se tento zákon
vztahuje,aby:1/upozornili všechny své
známé,kteří by mohli žádat o odškodně
ní a dosud o této akci nevědí, 2/zasí
lali přihlášky,dotazy,žádosti o němec
ké formuláře a j.na adresu Svazu;
Box 2,P.O. Roseville, NSW. Ve vlasti^^
zájmu jednejte rychle.
Tisk ref.

ÚSTŘEDÍ Č 3 .DEMOKRATICKÝCH ORGAIíISAGÍ
v Austrálii a na 17. Z. zaslalo 22.4.
dopis ministerskému předsedovi R.Gř.
Menziesovi,ve kterém děkuje za pevný
postoj zdejší vlády v případu Petrova SCHŮZKA BÝV.Č3.POLIT.VĚZŇŮ Z MELBOURNE
a jeho manželky, a současně žádá,aby
se-bude konat koncem května/přesné da
australský, delegát ve Spojených náro tum bude v příštím č .HD/. Zúčastní s ^
dech podporoval návrh na vyšetření
též předseda SOPV v Austrálii,který
podmínek v táborech nucené práce v
podá vyžádané informace.
J.M.
Československu,který je na pořadu příš
tího zasedání Spojených národů. V ČSR "PO VELKÉM ÚSPĚCHU KONCERTU,POŘÚDANĚHO
27.3.v radnici v Melbourne-City/HD.7/
je nyní přes 250 takových táborů a v
bude
mít čs.virtuos Karel Zoubek dal
nich 550.000 většinou politických věz
ší samostatný houslový koncert v úte
ňů.
Ústředí/Š.
rý 18.května v 8.15 v radnici v M al
PO ODCHODE PŘEDSEDY ÚSTREDIÁ Č8.DEM.
vern.Klavírní doprovod M.Schofieldová.
org.v Austrálii a na Novom Zélande do
.Vstupné 5/-,předprodej BY 2838.
USA'pripada mi povinnosí nastúpit funk,
ciu úradujuceho podpredsedy.V tejto
'ČS.DĚTSKÝ PĚVECKÝ A RECITAČNÍ SBOR V
prosím všetkých funkcionárov a kraja- ;Melbourne cvičí pravidelně každou so
»ov o vytrvalá uprimná spoluprácu.—
botu od 10 hod.dop. v sále vedle ko
Korešpondencia Ústredia nech je nada- stela sv.Ignáce,Church S t .,Richmond.
lej zasielana na«Box 4,Toowong/Brisba Sbor bude mít v červnu t.r.samostatný
ne/, QID.
Ján Viola,Melbourne 'koncert.
J.B.
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Hlasu datová.
Podle vyprávění
J. K.
(Pokrajování)

Vím však,že !lproticetnické:! prapo
ry byly složeny z větší části z Chorvatú/kteří Srby tak jako tak nikdy pří
liš nemilovali/,z menší pak ze Srbů,
}teří byli fanatickými odpůrci monar
chie ,

•

Pokud jsem o roztržce mezi litem a
Kihajlovičem slyšel mluvit,byla na Tiově straně -tahle verse:Titovy a Mi—
ajlovičovy oddíly ustupovaly společ
ně před Němci do Bosny.První ustupo
vali cetnici a titovci prý kryli ústup
když v tom na ně cetnici zezadu zahá
jili palbu.Překvapilo mne také,že Mihajlovič,ačkoli profesionální voják,
mel kolem sebe méně důstojníka z povo
lání než "amatér" Tito.

Jan Sladký,jemuž ale všichni říkali
Maroko.Prodělal nejdřív Polsko,pak
cizineckou legii,byl zajat ve Fran
cii a utekl ze zajateckého tábora k'
partyzánám.Byl to moc rozumný chlap,
ale nesnesl se s pozdějším velitelem
československé brigády a dal se pro
to v roce 1944 přeložit do jiné čás
ti Jugoslávie k civilní správě.
Brigáda Jana Žižky z Trocnova se
skládala ze dvou československých
praporá a jednoho praporu jugosláv
ského. Jádro brigády tvořili Češi a
;Slováci,rození v Jugoslávii,většinou
bohatí selští synkové.Štáb brigády
byl nepočetný:velitel,zástupce veli
tele ,komisař,zpravodajský důstojník
a později,daleko později,taky zbro
jířský důstojník.

A teá zpátky k partyzánám na Kalkiku.Patřili jsme tam k 1 0 .moslavinS uniformami si nikdo nedělal sta
Skému skóru, cíli,jak jsme říkali,kor
rosti.Každý nosil to,co měl.Taky se
pusu. Kal nicky odred byl součástí 12.
divise,které tehdy velel plukovník Mi stávalo,že určitá jednotka nosila je
lan Stanovukcvič,který byl později vy- den čas jeden druh uniformy,pak znáBhamenan titulem " merc-j Slavonie" .Padl Irodnila nějaký německý vojenský ma
gae ín a začala zase nesit novou mó
v boji u Levantské Vároše.
du. Celek dělal dojem partyzánského
Na podzim roku 19e3 se zakládala
"svérázu".
na Ealniku I./a poslední/českoslovenMorálka u československé jednot
ská brigáda Jana Žižky z Trocnova.Po
ky nebyla moc dobrá.Kluci byli'z bo
četně byla,proti jiným brigádám,velmi
hatého kraje,doma měli všechno,nač
slabá.Měla tam asi <500-800 mužů.Prv
ní® jejím velitelem byl velitel proti- si vzpomněli,a vojanoina jim-nevoně
la. Doma by byli dělali/a opravdu děčetnického bataliónu z Banje,asi pět
advacetiletý Jugoslávec,Milan Joka.Po lali/pro partyzány všechno:spojky,
litickým komisařem brigády se stal ju zpravodajskou službu,organisovali zá
goslávský Čech z Hercegovace Josef Vo sobování,ale když ono toupartyzánú
jáček, který si dal nomine de guerre Ta |většinou smrdělo krchovem.Vzpomínám
ras .Zástupcem velitele brigády byl bý jsi však jen na jeden případ,že byl
jeden Čechoslovák
/Pokr.str,1Cvalý rotmistr československé armády
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3 jT C O VÝHI PARTYZÁNY/Pokrač ./
zastřelen'pro deserči.Ale také vím
o případech,kdy se naši.-desert eři u —
kr^vali jak před Němci,tak před.námi.
Ke zvýšení, počtu desercí -přispělo ta
ké to,že, jak se vílka vleklá a dobro
volníku--O b ý v a l o ,začaly se praktikovat
rekrut ýrky v krajích,kde vládli party
záni. Ze "starých” partyzáni se občas
někdo nevrátil z dovolené nebo z laza
retu.
Pro raněné partyzány byly zřízeny
hluboko v lesích nemocniční sruby,ukryté tak důmyslně,že ani nezasvěceny
partyzán k nim nenasel cestu,leda ná
hodou.Kamuflážní technika byla velmi
dokonalá,zvláší když uvážíme,jak jed
noduše a primitivně se kamuflážovalo.
Na příklad cesty,které vedly k ne
mocnici ,byly v případe nebezpečí po
krývány spadaným listím tak,Se by nik
do pod povrchem cestu nehledal.
Pro případ,že by Němci při ofensivě,které pravidelně tia :partyzánské území podnikali,pronikli až do nitra
partyzánského kraje,byly zřízeny pro
raněné,kteří nebyli schopni transportu
zvláštní podzemní bunkry.vybavené lé
kařským zařízením a dostatečnými záso
bami,kde byli soustředěni ranění z ce
lého ohroženého úseku.Tam pak ranění,
spolu s lékařským personálem,přečkáváli nepřátelskou ofensivu.
Zase musím říci,že nevím o jediném
případu,že by Němci takovou podzemní
nemocnici objevili.Byl jsem se v něko
lika podívat:byly to v podstatě širo- ■
kánská tunely,na obou stranách uzavře
né vraty,na nichž byl na vnější ste
ne dráty obratně přimontován mech,tak
že po uzavření vrat nikdo nemohl tu
šit, že uvnitř tamhleté skály nebo pa
horku je ukryta stovka raněných party
zánů. Vždycky jsem si namlouval,jaké
je to pěkné a bezpečné zařízení,/p.okr/
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ZÁVAZKY ČESKOSLOVENSKÝCH KPORTOVClj
V komunistickém státě se pokládá
za ctnost vyhlásit navíc k vlastní
preci ještě zvláštní- závazek,který
má režimu přinést prospěch,a jímž se
'vyjadřuje .oddanost straně a vládě” .
Poněvadž však vláda -ha lásku občanů ■
příliš nespoléhá,dává pro jistotu ty-'
to závazky organisovat pod vedením
a nátlakem KSČ.Tak se dělníci zavazu
jí ,že odpracují režimu určitý počet
hodin navíc,horníci narubají víc uhlí a podobně.
Nedávno uveřejnila pražská PRÁCE
"závzky" československých sportovců.
Zátopek slíbil,že v "politickém ško
lení bude na konci školního roku hc
nocen výtečně".joležal se rozhodl,že"
v roce 1954 překoná jeden světový re
kord. Borsuk se zavázal,že v politic
kém školení zlepší svůj prospěch o
jeden stupeň.Pikej z prostuduje otáz
ky leninismu a II.a III.díl příruč
ky k lidovým kursem ruštiny.Fillo si
přečte prvá tři svazky spisů Klemen
ta Gottwalda. Pošnar d\ kladně gr; stu
du je dějiny bolševické strany Pcas-kaw
I když uznáváme,že k v y j m e n o v a n é ™
četbě musí mít člověk zvláštní odhod
lání ,vytrvalost a sebezapření,není
zcela jasno,co. tyto "závazky" mají
společného se sportovní činností,
FEP
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ BUDE UPRAVENO
/ a Ž. n a p ř e s r o k /
V příštím roce mají být konečně
obnoveny vybombardovane domy na Vá
clavském náměstí v Praze.Vedle kina
Jalta/Gaumont,..polio/ bude obchodní
dům Darex,na. drúhé straně,na rohu
Krakovské ulice,bude potravinářské
středisko Gastronom a na rohu ulice
Jiřího dashingtona budova Cestovní
ho ruchu. '
jes
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Nejsme si zcela jisti,neměla-li ta
a/vzdělanci,t .j .lidé se zvdeláním
to stať vlastně předcházet článku "How od čtyř tříd reálky do doktorátu,kte
To Be An Austr-alien".Ale v celku se
ří shlíží s despektem na ostatní ne
domníváme ,že 'by se tím mnoho nezměni vzdělance ,majetné či nemajetné,
lo. Ti, co se budou zlobit dneska,by se
b/Nuši Podnikatelé,t .j.lidé,kteří
byli zlobili naposled,a občané asimi vlastní restaurace,hokynářství nebo
lovaní, kteří se zlobili naposled, by
milk-bary,a kteří shlížejí s despektem
se zlobili dnes.lidé,kteří se dovedou na lid nemajetný,
smát jiným i sobě,se nezlobili naposleč
c/domkáři,kteří vlastní nebo staví
^ n e b u d o u se zlobit ani dnes.
dam a shlížejí s despektem na'lid,po
w
Kdekdo ví,co doma znamenal v-maz
st ráda jící nemovitého majetku,
maloměšťácký" .Přidáním slova ’snob"
d/motoristi,jejichž životní ambice
se význam podtrhl,ale nezměnil.Za to
byly ukojeny zakoupením automobilu,v
ovšem nebyli odpovědni kolektivně bo nuznějších případech motocyklu na splát
habojní občané mest a městysu českého ky,a kteří shlíří s despektem na ty,
venkova i matičky Prahy,nýbrž jenom ma •co chodí pěšky,
lá, třídně uvědomělá skupina pánů rad
e/ lid dělný,který tvrdě pracuje,
ních, paní lékárníkových,doktorových a aby se co nejdřív mohl zařadit mezi
tak podobně.Podobné kastování se za
motoristy,domkáře nebo dokonce Naše
číná vzmáhat i v životě našeho exilu
Podnikatele,a který shlíží s despek
v Austrálii,kde maloměšťáctví mezi ná tem jeden na druhého podle výše výpla
mi začíná utěšeně bujet.
ty,
Čechoslováky v Austrálii bychom molu
f/nezaměstnaní,kteří přišli na to,
li zhruba rozdělit do dvou základních že se dá dobře žít z lidské omezenos
kupinjna exulanty a emigranty.Emigran ti a pokeru,a kteří shlížejí s despek
y ponechrne stranou.Exulanti tvoří dal tem na lid dělný.
ší dvě kategorie;1 .krajanské pracovní
/Za účelem objektivnosti ponechává
ky neboli zapadlé vlastence,kteří se
me čtenářům zařazení a definování čele
řídí heslem "Bud pokud možno členem
di novinářské./
fcpech 587 existujících spolku a pokud
V y j a d n t e - l i před příslušníkem ně
vnožrio v'nich nic nedělej" .Tate skupi které z těchto kategorií naději na ná
na tráví večery na selu zíoh a na růz vrat, dozvíte se,že jste idiot«Česko
ných. slavnostech pěje 1Zahučaly hory"
slovensko bude rozbité,lidé se tam změ
a podobné chorály.2 .lidé nenápadní,
ní, že s nimi nevydržíte,kolaboranti bu
kteří 3i vyberou/nebo taky nevyberou/ dou zase navrchu,zkrátka lumpárna poJeden rozumný spolek a dělají-v něm a vládne.Jinými slovyjkdo by riskoval no
Vino něj drobnou,užitečnou práci bez
vý začátek.
Ve i k éh o rámu su.
V obavách o osobní bezpečnost podo
Skupina emigrantu je členitější.Po- týkáme,že do tohoto obrázku nepatří
S-le starých dobrých zvyklostí z domo- nutně každý majitel auta nebo holicí
Va se rozděluje do tříd a zájmových
ho strojku,ani ten,kdo se snaží zajis
skupin>p 0gxn a je horními deseti tisíci tit lepší život pro sebe a Svoji rodi
/nebo tady horním stem/ a konče lidem nu. Ale patří tam všichni ti,kteří jsou
plebejsk/ún.Přírodozpytec by je rozdě dnes tak nápadně podobni chrobákům Kar
lní do těchto čeledí;
la Čapka.
Kadlík

IP _
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Řeč katolického biskupa B.J.Sheila
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Zvláší zajímavá je reakce části našeho exilu vůči McCarthymu.Jakmile ne— =
tleskáte,až dlaně pálí,někdo se zeptá;"Nebojuje snad McCarthy proti^komu-A
nismu?A není pro nás bej proti komunismu úkolem číslo jedna?"Odpověď zní; =
"Bojuje a je"..ale dost dobře nechápeme,proč za každého odhaleného komunisA
tu musí padnout tucet slušných lidí...Dalším zase stačí,že McCarthymu vi-=
sí na zdi diplom katolické university.Tihle lidé nemohou toho moc o seně—=
toru z Wisconsinu v ědět,protože "McCarthyismus"je popřením všeho,čemu oni=
mají věřit a za čím stát...Se senátorem McCarthym nemůžeme souhlasit ze =
dvou důvodů.FraktickýjMcCarthyho význam pro komunistickou propagandu a šÁ l
ření antiamerikanismu je větší,než jeho význam jako bojovníka proti komuže
nistické infiltraci.Morální ;extrém nelze potřít extrémem.
HD 6/IV.
A

poskytujeme?ldybychom se my,Američani
dovedli dívat z povzdálí na toto bléS
novství,která se po dva nebo tři ro
ky provozuje ve jménu protikomunismu..
myslím,že když nic jiného,aspoň naše
vrozená schopnost smát se sobě samým
by nás spasila.Jsme bezpečnější proto,
že byl generál Marshall označen za zrád
ce?Nejsme.Ale jsme méně hodni úcty.Jsme
:!Je bez debaty,že všichni slušní Abezpečnější,když odlišný názor je prak
meričané jsou proti komunismu.Dnes už
ticky ztotožněn se zradou?Nejsme...Bunejde o to,jak lidi proti komunismu va
g e se nás někdo víc bát,protože
pan^fc
rovat.Jde o to,co proti němu dělat...
senátor z Jisconsinu nakupil pro seb^^
V čem spočívá účinný protikomunismus?
tolik titulků v novinách?Nevěřím...Ty
Co víc,který protikomunismus je nemrav
hle všechny hlouposti jsou zcela váž
ný?Jaký druh protikomunismu se hodí
ně vydávány za protikomunismus.Dovol^^
do svobodymilovné země jako je naše?
te mi docela prostý komentářjfuj!
...Nemravný protikomunismus je neúčin
To,co jsem řekl,je mé sou ;romé mínění.
ný Nemůžete potírat komunismus nemrav
Nemluvím za katolickou církev,jen za
ností .Posmívá-li se komunismus demokra
;sebe jako prostý občan...Jiní katolícii a svobodě,mine se nakonec cíle.Ne
:ci se mnou mohou souhlasit nebo nesoumůžete bojovat proti tyranii tyranií.
:hlásit.Církev nezaujímá stanovisko k
...Nezíská si mne nikdo,kdo tvrdí,že
i světským sporům,ale zaujímá stanovis
je protikomunista.Říkávalo se,že pa
ko ke lžím,pomluvám,nedostatku lásky
triotismus js.poslední útočiště dare
jk bližnímu a podvodům.To jsou hříchy
báků.Dneska je někdy protikomunismus
...To jsou věci morálně pochybené a
darebákova první obhajoba...Jedním z
převrací morálku na ruby ten,kdo je
nejhlučnějších protikomunistů v nedáv
nazývá ctnostmi nebo kdo se chová,ja
né historii byl muž,který se jmenoval
Adolf Hitler.Nehřešil proto,že byl pro koby byly za jistých okolností omlu
vitelné. Žádný důvod je nemůže osprati komunismu.Hřešil,protože byl nemrav
:vedlnit,ne jméně, protikomunismus ,který
ný protikomunista... Jakoupodívanou to
má sjednocovat spíš než rozdělovat."

Před 14 dny mluvil k Člením odborové
organisace C.I.O .katolický biskup Bar
nard J.Sheil.Je to jeden z nejvlivnějš:'ch katolických hodnostářů ve Spoje
ných státech/je biskupem v Chicagu a
zakladatelem vlivné organisace katolic
ké mládeže/.Přetiskujeme výňatky z je
ho řeči,kterou přinesl TIME/15.4.54/:
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— VÝSLEDKY ČS.MISTROVSTVÍ V KOPANÉ:
Slovan Bratislava-Dynamo Praha 3:0,
Baník KlačLno-Tankista- 3:2,Rudá hvězda-Spartak Praha 0;2, Baník OstravaTatran Prešov 9:0, Jiskra Žilina-Spar
tak Praha Sokolovo 0 «3.-Tabulka mist
rovství :1 .Slovan Bratislava 8 k , , 2.
Spartak Sokolovo 8, 3 «Baník Ostrava
7, 4.Jiskra žilina 7.
— -MEZINÁRODNÍ KOPANÁ:Francie-Italie
1:3.-Mezinárodní footballový turnaj
junioru v Kolíně n.R.skončil vítězMÉtvím representantu Španělska,kteří
směli lepší skoré než druhá Německo»
Na dalších místech skončila Argenti
na a Turecko»— Anglickou ligu vyhráli
^^'oolverhampton'Wanderers. Jako druzí
umístili West Bromwi#h Albion.—
Vítězem skotského poháru se stal Cel
tic, který ve finale porazil Aberdeen
2;1. K sensaci došlo v semifinále,
když Aberdeen porazil Glasgow Rangers

6 ;0 .
— J .DROBNÝ PROHRA! VE PINALE MISTROVství Jižní Afriky s Ericem Si urgesser
ve čtyřech, setech.
_-PŘÍPRAVNÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD PRO
fWarsava-Praha" vyhrál Naohtigal před
Kutrem a Klikou.
— PRO PŘÍZNIVCE STOLNÍHO TENNISU DO■šly opožděně podrobnosti o mistrov
s t v í světa v Londýně cd našeho zpra
vodaj e J .I . ;

a Irsko 5:0. V prvním finálovém zápasí
porazili Čechoslováci Anglii 5 ^ / j e d 
notlivé zápasy;Andreadis-Simmons 2:0,
štípek-leaeh 1:2,Tereba-Bergmann 1:2,
And re ad is-Leach 2:1, štípek-.Bexgmann
0 :2,lereba-Sinmons 2 :1, Andreadis-Bergmann 2 ;0,Tereba-Leach 2:0/.-V rozhodu
jícím zápase podlehli Čechoslováci Ja
poncům 5:4,když .už vedli 3:4* Andreadis porazil Ogimuru 2;0,Tamasu 2:1 a
Tomitu 2:0,Štípek vyhrál nad Tomitou
2;1 a prohrál s Ogimurou 1:2 a Tamasou
0;2.Tereba prohrál všechny tři zápasy.
V jednotlivcích si vedl nejlépe Ándřeadis.Probojoval se až do semifinále,
kde však nečekaně prohrál s Japoncem
Ogimurou 1:3. Štípek podlehl ve čtvrt
finále Švédovi Flie.sbergovi po tuhém
boji 2:3» Šlár byl vyřazen už v druhém
kole Japoncem Tomitou,Tereba ve třetím
neznámým Angličanem Vennerem,Kadlec ve
čtvrtém Maáarem Gytvayem,Krejčová pro
hrála ve druhém kole s Angličankou R o 
we ovou. -Čtyřhry sAndreadis s býva.lým
mistrem světa S-idó podlehli nečekaně
ve druhém-kole ěs.dvojici štípek-Po—
sejpal 1;3.
/Pokrao.na s.14/
Chcete--li koupit nebo prodat
* DM
* OBCHOD
* POZEMEK
b r a i

t e

se

s

d ů v ě r o u

na realitní kancelář

Čechoslováci vyslali Andreadise,štíp
ka ,Slera,Terefců,Kadlece,Pose jpala,
T i h e r í a t i o i a l
Krejčovou a Irafkovou.Z 9 mistrovských
titu.lv. získalo Československo jen jed
REAL e s t a t e a g e n t s
no první míse:.ve smíšené čtyřhře An456,Little Collins Street
dreadis s Maáarkou Parkasovou/.V sou
M E L B O U R N E - C I T Y
těži družstev se krále ve třech sku
pinách; rop vyhrála svou skupinu a po
Mluvíme všemi evropskými jazyky
stoupila s Japonskem a Anglií db fina
Volejte našeho českého zástupce na
le .7 kvalifikačních kolech porazilo
Československo Jugoslávii 5t3, Západ.
telefon MU 3165 a MU 4822
Něméckc 5:15K ,Zeland 5:0? Švédsko' 5:1?
Austrálii 5:0,švýcarsko 5:0,Belgii5:0 nebo po úře d . hodinách na XA 1684

HLAS DOMOVA
Z VAŠEHO STARÉHO KABÁTU
zhotovím
VKUSNÝ KABÁT DÍVČÍ NEB CHLAPECKÝ
A. Z' A M R A Z I L -O V Á
1S, Blata St., Oakle-igh, Víc.

z i o

b!
aT T s
~ p lT i
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský

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

u

A

koupí - prodá - vymění
V .
56

J

0

C l a r a

S O U T H

K

L
St.

Y A R R A ,

V I C .

S P O R T

/Pokrač,/

Štípek s Posejpalem byli vyřazeni ve
čtvrtfinále pozdějšími vítězi,Jugoslávci Haragonzo-Dollinar- 0;3.Tereba
se Šlárem byli vyřazeni v semifinále
kombinovaným anglicko-francouzským
párem Barna-Hagenauer 3:1.-Smíšené
ČtyřhrylAndreadis s Earkasovou pora
zili ve finale Japonce Tomitu-Eguchi
3:1. Štípek s Krejčovou byli vyřazeni
ve čtvrtfinále anglickou dvojicí Barna-Rowová 2;3.
— TENNISOVÉ UTKÁNÍ MEZI DVĚMA KRAJANskými kluby v Sydney skončilo vítěz-^^
stvím Prahy 4:l.Nejlepšími hráči v
mužstvu Prahy byl Dlask a Barhoň, v
Bohemii Lender. - Připravuje se ten
nis ová soutěž o nej lepšího čs.hráče
v Austrálii,která má být- v Melbourne^p|
— KOPANÁ V SYDNEY;S.K.Praha--Eastern
Suburbs 4:4/branky Prahy Kořínek,Po
lívka,. Trula a Hrabal/,druhý team 4:2
pro S,K.Praha.— S .K.Praha-white Eag
les/ jugosi.klub/ 4 :3/Zídek,Kořínek,Po
lívka/, druhé mužstva 3:1.
J.B.

Telefon; BJ 5353
■■

................... »

•

----------- '---------- 1--------r - T -

I.I1ÍC-UA T R A N S L A T I O N
I N S T I T U T S
tlumočnická - korespondenční
poradní a insertní kancelář
roh Fitzroy & Acland Sts.
ST.
K I L D A , V I C .
Summerland Mansions
/prvý vchod z Acland St./
15.00 - 20.00_________ L U
6 3 15
MÁTE JIŽ LOVECKÝ HUBERTUS ?
Žádný plaší ani zimník se nevyrovná
v australském počasí loveckému huber
tusu,který má nepředstižné přednosti
Dodáme do 14 dnů
Vkus ■elegance
pohodlí
KOZDAL - EXCLUSIVE TAILORING
108 High St., ST.KILDA, Melbourne
/2 min.od St.Kilda June./
Telefon; LA 7697

SPORTOVNÍ KLUB PRAHA
zve všechny krajany ze Sydney na
m
T\
cr Ji
v ň
J_ Aa i
o ~t ti

7 A,( p
i3 A

Li

vV nu

která se onde konat v sobota 15.5. v*
Sheridan Clubu, Oxford 8 t .,Woolahra.
K tanci hraje V.Solar1Reservování
místjAmerican Fur Co . , tel. MA 2184

— S .K .SLAVÍA MELBOURNE SEHRÁLA Ú3PŽŠně další tři mistrovské zápasy. 19.4.
vyhrála ve Fairfieldu 5:0,24.4.doma
nad S.C.Coburg 5:1 a 1.5*v Dandenongu
po pěkném a rušném zápase s dobrým
soupeřem 2:1/1:1/.Obě branky dal Eurzweil,domácí dali branku z penalty.
Slavia vede mistrovskou tabulku třetí
třídy bez ztráty bodu a poměrem bra
nek 27:4- 'Také druhé mužstvo Slavie
si vede podobně v soutěži reserv. V
pěti zápasech neztratilo bod a má sco
re 2 7:4 •
P. Z.
BOHEMIANS HOBART-WANDERERS 1:3.
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— Z vámi mnohokrát opakovaným zprávám’ o dopiso
vání domů; V určitou dobu před vypuknutím ozbroje
ného nepřátelství budou všichni naši příbuzní in
ternováni, at se jim píše nebo ne.Pravdou ovšem je
že na mnoha místech jsou příjemci dopisů a balíků
voláni na bezpečnostní referáty.Příjemné
jim to
není.
RA.II, Melb.

M.Z.,GorokajDík za inf..
Dobrý pobyt v buši!— J.C.,
M e lb .:Snad uve ř .pří stě.—
Z.V.,Randwick:Dík za výstř.
oběž.a 'zpr.,Žádané zařiz..
— J.V.,St.Kilda:Dík za
výstř.a výň.z dop..Adres,
jsme odesl..— A.V.,Nth.
— Gratuluji k článku "How To Be An Austr-alien"
Melb.;K dop.se vrátíme.—
/ č .8/1V,p.r./.Škoda ale,že nebyl napsán anglicky.
D.K.,Brisb.:Díky za zpr.
Byla by to malá záplata na všechno to,co už jsme
— B.3.,Adel.:Ielze použít.
se dočetli o "Novoaustralanech" v .australském tiš
— V. N . ,Kings Cr.;Díky za
ím.
J.R.,Sydney
výstř. Hledaného jsme na
^R-Je těžké zaujmout postavení ’’Kulturtrágrů’’,když Vás upozornili.
HD
90$ z nás se spokojí se stejnými zábavami jako do
ČS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE
ma, aí je to hospoda,biograf,korso na Pitzroy St.
Victorii si Vás dovoluje
nebo Luna Park.Budme upřímní; mnozí z nás ví,kde
Národní divadlo,protože naproti je kavárna 31a- pozvali na REPRESENTÁČNÍ
TANEČNÍ VEČER,který se
Tie. Když přišli Američani do Prahy,slyšeli jsme
koktat naše vlastence;"How do you like Prague?1’ a bude konat v sobotu 15.
května 1954 v 7-50 h.več.
vzápětí "Have you got some chewing gum?".Zajisté
poznáte,když zajdete do české hospody,kdo je Čech v Leonard's Cabaret v bu
a kdo Australan.Australský dělník jí,kdežto český dově St.Kilda Bath./proti
intelektuál polyká knedlíky způsobem,který se dá lednímu paláci St.Moritz/.
Likérová licence.Couvert
srovnat pouze s krmením-dravé zvěře v zoologické
zahradě.- Zájem o divadlo,hudbu a balet je u Aus sh 10/-, Reservovaní sto
lů :0 .Nekvapil,9 ,Brockviltralanů opravdový.Zvláště na balet chodí temeř
le R d . ,Toorak,Vi c . ,nebo
í.vlučnš australské obecenstvo.-Myslím,že to není
nom smůla,ale teš vina p.Kadlika,še se sešel vý tel.LP 9985« Zvlásí sr
hradně s Australany,jak je popisuje.-Dr.M.K.,Malv. dečně zveme krajany z ven
kova.
ČSNS
— Noho myslí autor ’Žalobničků^/HD 7/1 '7,p.r./" za—
p r o k l á n i oslavovatéli rakouského katolicismu’’ a
HLAS DOMOVA OBDRŽÍTE TAKÉ;
ÉBpa.šisujícími racionalisty", kteří podle něho nev Adelaide;Arcade Newsao raven kritisují kosickou republiku? Ani Prchala
gency,Rundle St.,City
a dokonce ani takový Rudolf Beran nedávno zemřel
v base nekolaborovali s nacisty ani zdaleka to
p .Ed.Lajner,17 Phillip St.
lik jako Zerkl a spol. s komunisty.
R.F . ,Paříš
West Croydon/Adelaide/,SA
__y xoslednía čísle HD píšete,že kardinál Spell
man schválil McCarthyho kampaň.Zpráva neodpovídá
pravdě.Zardinál Spellman prohlásil,že katolická
církev v PSA nezaujme žádné oficielní stanovisko,
tíkající se činnosti sen.McCarthyho, a že"true
Americanism'’ je nej lepší odpovědí hrozícímu komunistickému nebezpečí v USA.Nejsilnější oporou pravého amerikánisrnu je náboženství.
P.h.,Carlton
Podle amer.TIME účastnil se kard.Spellman McCarthy
ho proievu k new-yorkským policistům a aplaudoval
mu *
'
HD

v Sydney ;E.P. G-.-English :
Foreign Bookshop,28 Mar
tin Place,City
S.& A.Slavík,obchod kcl:
203 Hay S t .,Haymarket
Č s .restaurace PREMIER,
Premier Lane,King's .r »
v Melbourne ;Cs.res~a m * £
Bohemia,Moravia a Praia

HLAS LOMOVA
Specialista nervových chorob
s dlouholetou, praxí ve Varšavě
J. J i C K I E U C Z
3 .posch.,117?Ccllins St.,Melbo- City
nebo
25, Balaton S t ., 3t.Kilda, Vic,
návštěvy teief. předem na LB 4083
Odborná účetní kancelář
JOSEF'• ě T R 0 S S
142 Arden S t . ,NORTH MELBOURNE, VIC,
Telefon: FJ 1085
provádí
veškeré účetní práce * bilance *
porady * překlady atd.
Levně
Event, paušálem
Zavádím a vedu propisovací účetnictví
systém DEFINITE /vlastní patent/
VYVOLlVlME-ZOF íRUJEME-ZVŽTŠUJEME
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky též poštou
p H 0 T C R A Y
2 5 “ 2 2 i_z 2.C 3 z í i S t - , -6 lfc o zun 6 —CiLz t
Lonsdale 3 tree o,
Zelefcn KU4488
Otevřeno denně 9-18,v sototu 9-12.30
PRODÁ SE ŠEVCOVSKÁ DÍLNA v dobrém pro
vozu,úplně zařízená.Velké možnosti.
Nabídky na z n .’’Nutné-NSW" do HD.

5 =1954

SKÉ KNIHY
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E F.G. - English & Foreign Bookshop
28 Martin Place,Sydney, NSW
nebo
A.M.P , Lane off Edward Street,
Brisbane, QLL
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby

i

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné c e n y ^ P
Sluneční brýle.
Velký výběr
M. C H R P A, odborný optik
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn
257 Elizabeth'St.,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt,Chemist,blíže Lons-"
dale Street/
Telefon MU 2601
/dříve Praha II .,Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12=30
Přijímáme objednávky také poštou
ě Z O l A MODERNÍHO BALETU

Mme. A m b r o ž e w i c z o v é
43C Albert 3t., East Melbourne
/budova Victorian Artists SocietyA
* Zvláštní kursy rytmického tanGe p:s
děti * Kursy moderního baletu a
rytmiky pro ženy a dívky
Bližší informace: telefon FU 4305

HLEDÍM DOVEDNÉHO ŘEMESLNÍKA jako společníka pro jakoukoli menší tichou výro
bu. Místnost a znalost angličtiny i trhu k disposici.Nechí se hlásí jen dob
ří a slušní řemeslníci s vážným návrhem na zn.:lVýroba-Melbourne” do HD.
HLEDÁM jakékoliv zaměstnání,ne jraději v domácnosti,kde bych mohla také'byd
let a mít u sebe své tři děti.Jar.Rauchfussová,52 Older Ave.,Pell Park, Nth.
Geelong, Vic.
_________ _________ _____________ _________________________
|_
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:Jaroslava Lásku,člena SOPVP/pro USA/,Ant.Machuldu/velkoobch.
veloc.,-dopis v redakci/,arch.Tiedlera/N;Ves/dopis v réd.,Zdeňka Novotného,
Zdenka Skálu/Norsko?/,Libuši Kudibalovou,Hanu Šolcovou,Slávu Žáka a Josefa
Barttše/z českobrodská/. Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme ,kdo se^ táže.
Hl a s DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa;Hlas domova,
4 Erin S t . ,Richmond,E.l,V i c ..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 .

