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řotíge se změnami v kulturní linii
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V posledním čísle měsíčníku Free Europe Com
mit tee/ČS.PŘEHLED.srpen 1954/ zabývá se Egon
Hostovský - v článku nadepsaném "Důsledky nové
kulturní linie" - potížemi,které dnes mají ko
munističtí odborníci s podivuhodnými zákruty
kulturní linie,diktovanými z Moskvy.Hostovský
vychází z předpokladu,že nedávná ostrá kritika
sovětských spisovatelů/kritik:Ilja Erenburg/je
signálem k návratu k přísné ždanovské linii so
cialistického realismu.
Herberijleoš Janacek,Fran
A l e ,říká Hostovsky,to
nepůjde tak lehce ze dvou tišek Langer,Vladimír
důvodů:"Ždanovské požadavkeřř,Karel Čapek,Štěpán
Jež. Ježovo jméno je
ky a měřítka nemá;.i být
zvlášt příznačné: Štěpán
kladeny na díla klasiků.
Jež
byl "intimní přítel
Klasikové děj ^se co děj
reakcních
básníků trvale
musí být vykládáni jako
kulturní předchůdci a při- zatracených...a byl znám
jako vášnivý protikomufcravovatelé komunismu".
Druhý d ů v o d Ž d a n o v s k e ^ ;nista".
požadavky a měřítka^nesmey Článek obsáhle cituje
ií být kladeny na díla za-rz projevu, sovětského spi
fc-dních souputníků,kteří [sovatele Štěpána Štipačel i s í být nějak zpřístuPnš-|va a žurnalisty Polevoje
ni obecenstvu -a Železnou ,na sjezdu č s .spisovatelů
oponou.Kenůjde-li to pod |v dubnu t.r. a uzavírá:
heslem socialistického re-j "Podle soukromých zprá^
alismu,musí to jit^pod
ji podle náznaků čs.kul
turních časopisů nej obá
heslem boje za - U •
vanějšími
literárními oZviáší obtížné to čude
bory
jsou
v
posledních
v íeskcsiover.sto-.kae od
konce reku 195? zr.acne po- měsících poesie a satira.
i u . mivrvalisace" oro- Nikde nechce publikovat
krocila"li--"-—
„
.
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, / ---i -ur y .hostovsky ■ lyriku,poněvadž může
letarske
í. .... . , J
,
v/j-p'va několik by být nařcen/Pokrač.s .2/
tu v y p o c i ^ J ,
% v n
valých prok-ct u D ^ y*
Published- by Pr.Vána,'4
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Ve dnech 25.až 26.září
zasedalo v New Yorku za
stupitelstvo RSČ.O průbě
hu jednání prozatím nedo
šly bližší informace. Udáiosti před zasedáním
by však vystačily na prů
měrnou detektivku.
Po celém čs.exilu kolu
je připiš R S Č .podepsaný
dr.Stefanem'Osuským,č .j .
J-4-4 Q37/54, adres ováný
"Všetkým členom PSČ,exi
lovým organizaciám a tlao i " ,datovaný 5.září. Je
to šíavnaté čtení.
Smysl přípisu je v tom,
že prý při zasedání za
stupitelstva RSČ vypukne
čistka,že celý exil je
prolezlý bolševickými agenty, se exilový tisk
rozvrací morálku psaním
proti Americe a McCarthysmu a slibuje se "nová li
nia vysílania Slobodnej
Europy v Mnichove".
Celé toto idiotstvo je
korunováno útokem na nejstarší tiskovou agenturu,
exilu,Information Service
od Free Czechoslovakia v
Londýně,který končí slo
vy; "Je našou povinnosíou
všímái si...zpráv s bol
ševickými tendenciami,
ktoré majú vniesi zmátok
do našich radcv.Je len
čo lutovaijže v našom exíle sa prejavuje v tomto smere lahostajnost a
shovievavosi,/Pokr.s t .2/
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>ed bolsevicki agenti na
druhéj straně zintenzívňuSrdečně vám děkuji za brožurku "Pro živ;o se
jú svoje akcie na demorali člověk rodí".Ano,musíme všichni svou energii
ze vani e č s .exilu.Okrem toho svou vůli nasadit pro mír.Kdyby nebylo našich
sa zmáhá v čs.exile alibiz- sovětských přátel,bylo by se těm západoberlíns*
mus.Zatial oo mnohí exulan banditům podařilo nás zničit./Při červnových :■
ti neveria vo vydarenie náš línských provokacích./Je to také velká hanba p:
ho oslobodzovacieho úsilia, ty Němce,kteří se dali vyprovokovat,sádry: z na:
iní sa zaistujú pre návrat neměl hlad a bídu,všichni měli práci.Chvála n a 
do bolševického Českosloven šim ruským přátelům i naši lidové německé pria:
ska, že držia dve želiazka v která je ve dne v noci na stráži,aby se tc již
ohni,že zrádzajú exil.Pozná neopakovalo! Přesto,že je mi 80 let,ráda bych =
me případy,keú exulanti na dočkala míru,aby moje děti a vnuci a všichni li
oko vyvíjajú horlivá, "exí- dé na světě mohli zase v klidu pracovat.Dostal*
lovú” činnosí,aby na druhéj jsem právě váš časopis,v němž je fotografie na
.straně hatili jeho snaženie šeho presidenta Antonína Zápotockého,jak mluví
tým,že o každom počinu exi pracujícím a jak se prochází důstojně Prahou.ne
lu podávají! Prahe zprávy.
zi svými.Schvalujeme tu peněžní reformu,ta bylá
Za takúto zrádcovskú čin
nutná,sic by ti,kteří měli tisíce,nepoctivě vy a
lané,bez lístků všechno vykoupili, a ti druzí b
nost sú plátení pražským
ministerstvem vnútra,ktoré neměli nic.Bylo to správné,naše vláda ví.cc děl
štedro honoruje každý ich
8 krajanským pozdravem F. Čepe láková, Plauen,3TDH
ČESKOSLOVENSKÝ SVĚT, PRAHA
dopis do Prahy” .
Za osm dní poté,kdy byl
tento cirkulář uveřejněn,
Š V E J K
JE
N Í Ž
H O M É R /PokraS.
popřel dr.Osuský zcela ka
tegoricky autorství 8. ozna
bučí ze schematismu/opírá-Xi mu citu.Se satirou
čil celý připiš za falsum.
se o marx-leninismus/nebo to ještě horší...,-. o|
Přijmeme-li jeho tvrzení
z burzoasního individua
v celém Českoslovensprima facie/a není důvodu,
lismu, jestliže se o marx- je dnes jen jediná krk
abychom tak zatím neučini
leninismus neopírá a dá ha,která dokonale sta*;
li/,musíme rozhodně vyžado
vá příliš promlouvat své- zrcadlo současné sito^
vat, aby se vyšetřilo,kdo
ci.Je to kniha,která 1
tedy cirkulář padělal.
nejdříve,kdo je skutečným;:
smí být publikována i
Spis J-4-4837/54 byl ro pisatelem dokumentu J .Ur
čtena,protože jejím au
zeslán téměř všem organisa- čité odstavce naznačují, j
torem je mrtvý klasik.
cím a členům R S Č .Vyloučíme- že jde patrně o husarský j
Je to kniha,kterou pří
li autorství dr.Osuského,
kousek komunistických promo hltají tisíce a tis
jsou jen dvě možnosti kdo
tiexiiových specialistů,,
ce čtenářů.Jmenuje se
mohl takovou věc provést.
'íusili jsme se v minulém ;
"Osudy dobrého vojáka
Buáto někdo,kdo má/nebo
týdnu smířit s tím,že,po
Švejka" a pranýřuje at
měl/ přístup k adresáři Ra dobně jako u australské
solutní hloupost despo
dy svobodného Českosloven královské komise',která v y 
tismu všeho druhu." vm
ska ve své úřední funkci,
šetřuje sovětskou špionáž^
■nebo zaměstnanci pražského
budeme se i my v exilu nu
ministerstva vnitra.V obo ceni zabývat naším vlast-1V-NEDĚLI VEČER BYLÁ BOjím případě bude všeobecně
ním dokumentem.J .
depsána v Londýně doho
zdrávo,dozvíme-li se co
jun |da o vyzbrojení Německg
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— KOMUNISTICKÝ FOKUS C VYlodění na souostroví Mat
su byl nacionalisty odražen

Scarborough je vzdálen or remoy na tisice mil.Ale;:
dělostřelba cd toho malino ostrůvků na čínském po-| — HRDINA OBLÉHÁNÍ DIEN březí je tam slyšet 'O- ^ r s o e ^ a K O cy se střílelo |bien-phu generál Christian
de Castries byl obviněn z
v Londýně." tomu je také určena.ke snad výhradně
pro britské labouristy,kteří mají ve Scarborough fneschopnosti.8 z 11 tisíc
vvroční sjezd,ale prc každé bázlivé ucho v západ- 1muži1 posádky Dien-bien-phu
ním světě.
^
__
I prý odmítalo v posledních
Quemoy má svtj strategicky vyznám.Tezi jen 5 mil g fázích bitvy bojovat.Ope- '
od čínské pevniny a s posádkou 3 nacionalistických^ race prý v té době řídil
divisí blokuje účelně Amoy,nejlepší komunistický j plukovník Langlais.Bodle
^ í s t a v na ;ížním
ohřegí .Jefgtě větší význam má
jtýchž zpráv obrana spočíva® t ř m o s a j i . jako poslední útočiště íankajškovy vlá- |:1a’na 3 tisících parašutis
tů většinou cizineckých le
dy,2.jako důležitý Slánek americké obranné linie
v Pacifiku.Komunistické bombardování Quemoy spolu gionáři. .
s nabubřelým prohlášením o "osvobození" Formosy,
— KOMUNISTICKÝ VLIV VE SPOsoučástí politické,nikoli vojenské ofensivy.
jených státech se podle vý
* r i n o s a je nad komunistické síly tak dlouho,pokud
roku šéfa EBI Hoovera stá
mezi nimi a nacicnalisky pluje 7=americká floti
le zvětšuje.
la.Cílem kanonády u Quemoy a soustředění vojsk pro
ti Formose je pokus o odstranění amerického lodí - — V NEVADĚ ZEMŘEL DEMOKRAtický senátor McCarran,tvtn
štva suchou cestou.hlavní figurou komunistického
plánu jsou ti západní státníci,kterým se při prv ce neblahého přistěhovaleckého zákona z let třicá ním výstřelu roztřesou kolena,a kteří při druhém
začnou štěkat na zlovolného rušitele bolševických t ých.
ohňostroji-.
— LETADLA 7.AMERICKÉ FLOTIly ve formoské úžině mají
A
- . L Q
S C A R B O R O U G H
rozkaz hájit Pormosu proti
masovému leteckému útoku
Labourističti obhájci kárového soužití tam proved
komunisti.
li di-kaz,že komunisté u Quemoy neplýtvají municí
■ro nic za nic.ba"'or Attlee byl tentokrát v tako
v í formě,že si v r.ičem nezadal se samotným Bevanem.Takový je jeho předpis na
zachování míro.:splňte komunistvm každé přání a bude pokoj.Maniíský pakt Rád
bych viděl tuto organisaci na širší základně,která by zahrnovala/Rudou/Činu.”
Spojené n á r o d y Č í n a by měla být do Spojených národi připuštěna.SN nebyly nik
dy míněny jako'oruanisace proti komunistickým zemím."/Ale byly míněny jako or
ganisace státě,které splní podmínky Charty./Formosa:"Věřím,že by Formosa mě 
la být po určité době vrácena Číně...Čankajšek a jeho stoupenci by měli být
odvezeni na nějaké bezpečné místo...Dokud je tento trn v boku číňy,nebude sku
tečný mír v usii."/Frozatímní čínská trnová koruna:Severní Korea,Severní Viet
nam ,Tibet./íurový ráz sjezdu dovršila dr.Edith Summerskillová,která nadšeně
oznámila,že pozvala halenková a Ču-e.n-laje do Anglie.
Vědomí,že^3e tohle všechno sběhlo na sjezdu britské oposiční strany,je zne klidňující.Vědomí,že z táto strany muže docela snadno vzejít příští britská
vláda,je s t o ,připravit každého normálního člověka o spánek.
- n -

4
^ H O L A N Ď A N D R .VAN KLEP fens byl zvolen předse dou Spojených národu.
— SPOJENÉ STÁTY ŽÁDAJÍ
od Sovětského svazu ná
hradu 1,520.295 dolaru
za letadlo,které Rusové
sestřelili u ostrova Ho.kkaido v roce 1952.
— SIAMSKÝ DELEGÁT U SPOjených národů princ Van
!'■aithayakon řekl,ze se
jeho vláda obává infil
trace čínských komunis
to ze severníhoVietnamu.
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Delegáti devíti západních, demokracií seděli minulý
týden v Londýně ustaraně kolem rozlitého mléna a sna
žili se je dostat zpátky do džbánu.Vlastně jenom 8
se snažilo.Francie,která mléko rozlila zamítnutím
Evropského obranného společenství,se snažila udělat
obtížnou politckou situaci ještě obtížnější.
Francouzský ministerský předseda Mendez France při
šel s novým plánem na řešení krise . Zástupcem Bel
gie ,Holandska,Lucemburska,Itálie,Německa,Kanady,An
glie a Spojených státu ztuhla v žilách krev.hlavní
podmínky plánu;

1. vyřešení sárského problému,'
2. zřízení kontrolního'aparátu,který by bránil restu
— AMERIČTÍ NOVINÁŘI J. '' německého militarismu,
3. stanovení pevného počtu britských jednotek,kte^^
Shepley a C.Blair tvrdí,
že Spojené státy mají ták by zastaly posádkou na evropském kontinentu.
účinnou vodíkovou bombu,
3 bodem dvě by bylo možno jenom sympatizovat,kdyby
že se -ji zatím bojí vy Francie předtím sama neodkopla nejlepší možný kon
zkoušet.Její odhadovaná
trolní systém,totiž Evropské obranné společenství.
síla se prý rovná 45 mi- Kamenem úrazu byly body jedna a tři.Sársko do agen
lionum tun nitroglyceridy konference vůbec nepatřilo a celou situaci jenům
nu.Poslední zkoušená bom
zkomplikovalo.Poslední podmínka vzbuzovala obavy ,
ba měla sílu 15 milont
protože bylo dobře známo
odmítavé stanovisko viglie
tun nitroglycerinu.
k závazkům v Evropě.Mendez France podtrhl své poža
— SPOJENÍ NÁRODY ZAMÍTLY davky prohlášením,že francouzský parlament nikdy
znova ruský návrh na při svolí k přijetí německá do Severoatlantického pak vT,
jetí Rudé činy do člen - nebudou-li francouzské požadavky splněny.
ského svazku.
Německý kancléř dr.Adenauer původně odmítl v Londý
ně o Sársku jednat,ale slíbil postavit celou něm^^k
— RUDÁ ČÍNA OZNÁMILA,ŽE
kou armádu pod Velení Atlantického paktu.Situaci Z a 
nahradí 7 divisí,které
stahuje z Kořeje,divise— chránila Anglie,která konečně po dlouhé době uděla
la správnou věc.Eden slíbil udržovat, v Evropě čtyři
mi novými.Američané tam
zatím' snižují stav armá divise a část britského letectva po dobu 44 let.To
představuje základní změnu anglické' politiky,která
dy a letectva.
zatím byla ochotna k závazkům jenom uvnitř britské
— č u -e n -l a j n a v r h l d a l š í
ho imperia.Další injekce evropským delegátům přišla
konferneci,která, by jed ve formě ostrého prohlášení amerického ministra za
nala o sjednocení Kore
hraničí J.F.DullesajSpojené státy ponechají svou ar
je. Návrh byl přijat na
mádu v Evropě jenom tehdy,bude-li-, londýnská konfe Západe i v Seulu kladně.
rence úspěšná.
— J.F.DULLES OZNÁMIL VE
Doufejme,že náhražka za EDO,kterou se snaží v Lon
Spojených národech zalo
dýně vyrobit,bude co nejlepší.Ale nemá smysl'si dě
žení Mezinárodní organi- lat iluse;vždycky to bude jenom náhražka*
-n sace pro atomovou energi

Původní

r sparti?1

Hl&sti dorr,ova
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vyprávění

J, K.

Á bylo nám ještě hůř,když jsme ji
mi procházeli.Dovedete si asi předsta
vit, jak jsme se snažili vypadat nená
padně. Přesto se nám podařilo projít
^stašovskými vesnicemi bez komplikací.

Obchod byl skoro dokončen,když js
byli /po zákroku Dragicy/předáni Něm
cům,čímž pochopitelně z výměnného p
tukování sešlo.

Nikdy piedtím jsem si však tolik
i
Blízko jedné vesnice,která už leže- ; neuvědomil,jaká to byla solidarita o
la na okraji oblasti,ve které operoval | byoejných lidí tváří v tvář hitlerov
kalnický partyzánský odred,jsme potka skýrn armádám.Moji kamarádi v zajetí
li 'takového vesnického střejdu.Ptáme
byli všichni z Meďuriče,měli tam ro
jestli je někdo ve vesnici.Prý ano, i diče .rodiny,přátele.Já tam neměl ni
ve vesnici je prý "banda".To jsme byli I koho. A přece tehdy byli všichni ti n
zase tam jako dřív."Banda" říkali v e s - : známí lidé,kteří se třeba ani se mna
ničani partyzánům i ust aš t m ,S ěmcňm i
nikdy nesetkali,ochotni mně vykoupit
chorvatským domobrancům.Jenže my jsme
z rukou fašistů zrovna tak,jako své
neměli. ňejmenší chuí vyzkoušet na vlasti vlastní syny.
ni kůži ,odkud zrovna tal_e "banda" po
později jsem zažil k záhřebské achází .Potěšilo nás proto silně,když
féře neočekávaný doslov.Naše ochrání
jsme se zanedlouho dozvěděli,že "ban
telka Dragica totiž začala jezdit d
da" ve vesnici j e z Kalniku.
Medurice z prosaického důvodu— za pr
konec vse napraví,jak říkal starý
viantem.Vozila, do Záhřebu silně napa
Shakespeare.Pyl to happy-end jako v
kované kufry - lidé v Jugoslávii dov
Hollywoodu,i udyž jsem dostal svůj díl dou ukázat vděčnost prakticky.Pak se
/právem a zaslouženě od komisaře kal—
-ramici přihodil malér.Jeden mládene
j^čkého
.
nevěděl
z naší skupiny,ten,který'měl při na v :; vina,že jsme tak
sem útěku nejvíc strachu,ji udal na
torně vběhli ustas:vcům rovnou dc ru
kalnickém štábu,že,je to úřednice Ge
kou.
stapa/ což o ní taky v Meáuriči kde —
kdo věděl/.A tak,když zase jednou za
'Kačenka a já jsme byli na Kalniku První.Cstatní se přicourali do týd vítala do vesnice v honbě za provian
tem, byla zatčena partyzány a postave
ne.Unik se p m a ř i l beze zbytku.
na před partyzánský soud na Kalniku.
a jsme se potom dostali z Kalni- Pro osobu,která měla styky s Gestarer
ku. a0 ^eduriče,kde naše "zajatecká" a- byl jenom jeden rozsudek:smrt.A tehxh
nabas= ^a_u— a,dozvěděli jsme se,že se
jsme měli příležitost sé odvděčit.Do
usLaso."Ci snažili torchu si na nás při jednoho jsme odsvědčili,jak s e :o nás
vydělat.Vyjědnali si totiž s místní"o- starala a jak nám pomáhala.Byl to je
CoC’— i -iou,ge nás eventuelně vymění
den z mála případů,kdy odsouzenec šel
If
pceet pytlů obilí na kus a
z cely smrti rovnou na svobodu.Život
je největší kýčař.
/Ickr.str. IQ

10

-

HLAS DOMOVA

—

4 . 10. 1954,
ČTENÁŘI 0 HROMÁDKOVI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S TI T O V t o PiiHTYZiNY/Dokončení/
Dragica dokončila válku jako ošetřo
vatelka v partyzánské nemocnici.Těžko
by asi byla vysvětlovala svým bývalým
chlebodércům,proč ji partyzáni pusti
li na svobodu.

iMy Češi jsme někdy odvážný národ.len
Itokrát jsme si řekli«tomu Ercmádkovp
jto dáme,ač vidí cizina a hlavně doma
jže se komunistů nebojíme.Vyšli jsme
I si na prof.Hromádku jako na lotra a
+
Inebýt policie,tak by asi zdráv necde
Tím také končí kapitola v mém ži
i šel. Jsme horké hlavy a málokdy m i n e
votě, již jsem nadepsal S TITOVÝMI PAR ibýt opravdu slušní.Rád bych věděl,co
TYZÁNY. Odešel jsem z Jugoslávie v ro jvšichni ti křičící by chtěli od naši
ce 1944,když mi vrchní velení Titovy
Idoma...Jakým právem můžeme my zdě v
jugoslávské armády schválilo převod k i: závětří poroučet komukoliv u nás, es
československému armádnímu sboru na
i
)má mluvit a dělat?
K.Č.Kent Tc*y*|
ruské frontě. .
I Psát za větrem,při stolní lampě,je
Od okamžiku,kdy jsem vstoupil/lépe
I jistě snadnější,než postavit se před
řečeno byl vstoupen/do partyzánské sku publikum v rozbouřeném sále.Ten vša>
piny,dó doby,kdy jsem opouštěl Jugo
:který se objevil na kolbišti v r;.ř^
slávii, se změnilo mnoho.Z nepočetných
vém boji a spatra promluvil v cizí ™
a isolovaných jednotek partyzánů vy
řeči důkazy pádnými,získal naše synrostla 'silná a výborně organisováné
[patie,nemůžem si pomoct.Kdyby byl
armáda,která byla i Němci uznána za
!činil pisatel článku "Host do d m u ' 1
"spojeneckou" válčící stranu.Edyž jsme : /KD 19/IV./totéž ,byl by měl naše sy^
začínali,získávali jsme přírůstky do
patie též.Neboč v dané situaci pro partyzánského arsenálu přepady němec [mluvit,to je chlapské a ne ze zákuly
kých a domobráneckých posádek.Když
sí napadat.Ale na "prchalovce'Bořina
jsem odjížděl,dovážela Tátovým party
si nechte narůst vousy,pánové, a ncd
zánům zbraně britská, letadla,které uně dlouhé.
A.C.St.Albans
držovala pravidelný letecký most z i—
Australská veřejnost má málo mcráir.™
talských a severoafrických letišt.
;ho práva kritisovat chování demon ‘Když-jsme začínali v kalnickém odře i strantí proti Hromédkovi.Vždyí sáni
du,měli jsme všechny předpoklady k to i"by ještě dnes,devět let po válce,iamu, že skončíme dřív nebo později před jleko hůř snášeli třeha veřejný p r e - ^
popravčí četou Němců nebo ustašovců.
I jev nějakého bývalého kolaboranta
Když jsem odcházel,šel jsem jako dů
j fašistickým válečným režimem v Ja ;nstojník jedná spojenecké armády,který I sku.Sám jsem ale'nad těmi demonstra—
přechází k druhé spojenecké armádě.
fcemi v rozpacích,protože nenávidím
Titovi partyzáni přešli dnes do histo !vše,co by mohlo jen trochu připcrí—
rie. Pověděl jsem,jak jsem nejlíp uměl, inat křik komunistické menšiny v úncjak bojovali a umírali.I jim patří e- 1rových dnech..S tím nemá nic společ
pitaf,připsaný kdysi vš em padlým spo
ného praktický výsledek takového křijeneckým vojákům,napsáný zarytým reak ku." ícel světí prostředky" je zásada
cionářem a imperialistou Eudyardem Zip [nemravná.
K.A.Melbourne
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!-O jsme celí my*bývalí statní jonéci
i se stali experty na demonstracky.Hla
lne aby to nesmrdělo nějakou prací.
V.T.North Sydney
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Nový zemědělský plán na rok 1955 začíná dnem l.září 1954 a jeho hlavním
článkem je zvýšení živočišné výroby.Výměra orné půdy se má rozšířit o téměř
50.000 hektarů,což je přibližně jedna desetina půdy ležící ladem.Ani na to
si však režim mnoho netroufá pro nedostatek pracovních sil;rozhodujícím před
pokladem pro splnění'tohoto úkolu je získání trvalých hospodářů,zejména v po
hraničních oblastech,a ochrana půdního fondu.Po komunistickém rozvratu země
dělství není však zájemců,kteří by byli ochotni strčit hlavu do chomoutu kolektivisace.
"Dříve byla výroba všech polních plodin rozepisována na všechny,i ty nez
menší zemědělské závody.Hapříště včak držitelům pudy do dvou hektarů a na zá^^umenky nebudou výrobní úkoly rozepisovány vůbec .Rolníkům s výměrou půdy nad
dva hektary bude piánem určena výroba jen důležitých technických plodin,šesti
druhů zeleniny/místo dosavadních 14/a určeny stavy zvířat kromě slepic a o statní drůbeže.Družstvům pak bude plánem určeno ještě několik úkolů,jako na
říklad výroba chlebového obilí a brambor vcelku,výstavba mechanisace stájí
podobně."RUDÉ PRÁVO 2.9.1954.
Nový plán znamená tudíž na jedné straně utužení kolektivisace;neboí druž
stva nebudou moci odkládat výstavbu společných kravínů a vepřínů,která jim
bude podle plánu prostě uložena úředním příkazem.ha druhé straně se ponechá
vá větší iniciativa soukromým zemědělcům v pěstování zemědělských plodin ,
ale jen proto,aby režim svalil zodpovědnost na zemědělce a aby stát vytěžil
víc na povinných dodávkách.Hlavní těžiště zemědělského plánu nespočívá tudíž
v něm samém,jako spíše v dodávkových normách,které stanoví,kolik a čeho mají
rolníci dodat.Citované číslo RUDÉHO PRÁVA k tomu poznamenává:"Tak se vlastně
íormy dodévek-zejména u držitelů půdy do dvou hektarů-stávájí rozhodujícím
činitelem při ••určování výroby."
Ponechání větší soukromé iniciativy sleduje ještě další cíl:zajistit krmi
vovou základnu pro dob;/tek tím,že zemědělcům je ponechána větší možnost pěsovat krmné plodiny.katastrofální nedostatek masa a tuků vede ke snižování
lochy usánice..-.vsak ani ve výrobě obilí nebylo Československo po komunistic
kém puči soběstačné a dováželo ročně až milion tun.Jde proto o vyrážení klí
nu klínem.He o odstranění,ale jen o pokus o stejnoměrnější rozdělení nedos
tatku a bídy.
FEP
CENY MÍRU 1954
Rozdávala je v Karolinu'Anežka Hodi
nová. Příjsrnci:Z.Zátopek,dojička J.Pěč
ková,dr.P.linger z brněnské lékařské
fakulty,biskup čs.církve dr.M.Novák,
rolnice K.Kararíková,tavič KiKosteč—
ka z Kladna,poslanec A.Fiala,agronomka M.Szíglová a škola M.Alše v Suchdole u Prahy.
Č

ZASE DVa AMERIČANÉ ODVLEČENI
Koncem září odvlekla čs.pohraniční stráž
do ČSR dva americké vojáky,z nichž je
den, poručík, byl v civilu.Američané tvr
dí, že k incidentu došlo na bavorské pů
dě, ČSR mluví ovšem o špionáži a poruše
ní čs„výsostného území.Oba vojáci patři
li ke službě,která má za úkol styk s čs.
uprchlíky v Rakousku.
jes

HLAS DOMOVA
KOSLOVENSKO VE
— Československou delegaci na 9.zase
dání Valného shromáždění SN v New Yor
ku vede ministr zahraničí Václav Da vid.— V Srně otevřeli "Celostátní vý
stavu čs.lidové fotografie".— V Dol ním Kubíně na Žilinsku bude č.lišto pádu otevřeno Hviezdoslavovo museum.
— Západoslovenské pivovary uvedou v
listopadu na trh 16-stupňové černé pi
vo.— Byla podepsána dohoda o 1kompensagním obchodu mezi Čs.obchodní komo
rou a Jugoslávskou obchodní komorou.
Dovoz;m a s o ,krmivá,ovoce.Vývoz;výrobky
lehkého a hutního průmyslu.— ?o něko
likaleté přestávce se zase konal v Pra
ze tradiční hrnčířský trh na Kampě.—
Byla uzavřena obchodní dohoda s Brazí
lií. ČSR dostane kávu,kakáo,tabák a ovoce a vyveze chemikálie,strojírenské
výrobky a průmyslová zařízení.— Do
Prahy přijel první lektor Čínštiny v
dějinách Karlovy university Čang Čien.
V Číně taky založili katedru češtiny.
— "Dědinský boháč" Anton Krchňák z Boh
danoviec/31.55 ha púdy/dostal 6 let od
lidového soudu v Trnavě pro neplnění
dodávek.— Bratři Kotrbové z Prahy do
končují obnovu gotického křídlového
oltáře v Levočském kostele.— V Praze
byli vyřazeni první absolventi vojen
ské politické akademie.— Do Českoslo
venska přijela tříčlenná švédská kul
turní delegace .— Československo znovu
přistoupilo do organisace UNESCO. —
Zápotockj' rozdal členům delegace so
větských partyzánských velitelů,kteří
se zúčastnili oslav X.výročí sloven
ského národního povstání,řády Bílého
lva,Jana Žižky z Trocnova,Za svobodu
a Slovenského -národního povstání. —
Západní filmy v Č S R {NEBEZPEČNÝ'NÁKLAD
/Německo/',VOLÁNÍ OSUDU/Eřancie/,VES- .
NIČANKA/Mexiko/,PAN TAXl/Prancie/ a
rakouský barevný film o Schubertovi.
*— -V Praze vyšel první česko-korejský
slovník.
J.L.

4.1C

m

ZPRÁVY V PŘÍMÍ ŘEČI
S t a. ř í z n á m í . — Přímo cdstra
suj TčTm-prTkláďěm73"ak~nemá sstrádá/kabaretní pásmo—p. r./’vypadat,je případ
z Podbořan,kde 25«července t .r .vysfupo
val pod firmou Závodní klub Alfa,slo
ženy z Chrůmy,Salače,Dvorského,Kece a
Zemkové...Ňěco podobného se odehrálo
i v Třebivlicích na Lovosicku,kde Šrot
řební družstvo uspořádalo 4 .července
oslavy Mezinárodního družstevního dne.
V programu vystoupil pražský sat-iric^K
soubor Melodisté,který bavil diváky f P
čem "Ceciiie"/autor:Jan Werich—p.r. ..
Se stejnou nelibostí bylo přijato est
rádní vystoupení,pořádané 22.května V
Turnově,kde účinkovali Zita- K a b á t o v á ^
bratři Blahníkové a další.Po nabubřenu
reklamě,slibující v t i p ,komiku,salvy
smíchu at d .předvedli snůšku vulgárních
vtipů a hudební čísla nevalné úrovně.
...0 Vlastovi Burianovi je na příklad
známo,že za staré vtipy a anekdoty si
dává platit až 1.000 Kčs za večer a že
takovýchto představení měl z a 'měsíc
dvacet i. více...
PP_aCE, 14.6. 5M í r b-v e n o ž e . - — Stěžoval
nám posluchač Karel-Šubrt z Pardubic^^
Kupoval jsem u firmy "Kovomat" nůž.C—
býče jný-kuchyňský nůž,pouze se žádos
tí, aby byl ostrý.Prodavačka se pouss^la a řekla;"To tedy nemáme!Oni ostr^^p
nedělaj í ...*
ČS.ROZHLAS
DEN HORNÍKU
V Karvinné se prý na manifestaci u
příležitosti "Dne horníku" sešlo 15C
tisíc lidí5k nimž mluvil ministr ener
getiky J.Jonáš.V Mostě měl projev V.
Nosek,v'Jáchymově\J.Í)uriš,v Sokolově
J .Tesla,ha. Kladná ministr statni'kontroly 0.Beran,v Plani ing.M.Eolý, v
Příhrami ministr hutního průmyslu J.
Reitmajer,V Kramnici poslanec Fr.Zupka.
Č
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Šťastná to země,která rodí také
V S T O U P I L

J S E M

DO

P R A K T I C K É H O

Ž I V O T A

Už je to dávno,co jsem se připravoval pro praktický život pečlivým studiem
metodiky práce,jak ji před lety sestavil pan'rada Koutník.K tomu mne v jed
né slabé chvilce dohnala temná věštba rodičů,že si nevydělám ani na suchý bra:
bor.Tehdy jsem přirozeně netušil,jak pravdivé to proroctví bude.Dodnes mne
totiž nenapadlo vydělat si na suchý brambor.
Musím se ovšem přiznat,že jsem se ne- ;od té doby dokonce rybařím,ale prak
dovedl narodit.Když mi prvně hrozil
tický život nikde.
prakticky život,přišla do toho válka
Až tulile jsem,.jak se u nás říkalo, ua nezbylo mi nic jiného,než sabotovat dělal štěstí.Vstoupil jsem neodvola
léčnou výrobu,nehet jinak bych byl
telně do praktického života,neboť jsem
nemohl dostat osvědčení o národní spo dostal místo ve státním podniku a mám
lehlivosti. Nesypalo to,pravda,moc,ale své jisté.Pracuji v'klíčovém průmyslu
zato mel člověk po válce nějaké to pří: na obraně Austrálie,a jak se tam něco
^t)ří k dobru.Fcdruhé mě zase zachrání-; vyrobí,jsou toho plné noviny.Praktic
bolševici.Minul jsem praktický ži ký život je báječná věc,neboť člověku
vot jen o vlásek.A když mi potom vnu- |dodává pocit sebedůvěry,sebezapření a
covali přiměřené místo v Českošloven- jsebevraždy.Zodpovědnost je to samozřej
mě veliká.Ředitel ode mne očekává,že
ských závodech stavebních n.p.,musil
jsem volky nevolky do exilu,protože se budu pracovat.Vrchní dílenský trvá na
tom,že smím spát pouze ve stoje.Můj
mi zahálka z duše protiví.
partafíra si dokonce umanul,že se smí
V Německu panovala,chvála Mohu,neza
spát pouze na záchodě.Mimo to pracuji
městnanost ,tanze jsem musil nerušeně
pokračovat vs studiích na lidové uni téměř vědecky a když to zhoustne,zře
versitě v ludwigsburgském Arsenalu.
dím to há dvě o.
iršak praktický život byl za mnou skok Od nedávná trochu trudnomysíním.Tuhle
o skok.Jenže zrovna,když byla první
mi přinesl jeden australský kolega/tapříležitost při-cžit ruku k ’dílu na
ky pracuje téměř vědecky,jenže má stá
rekonstrukci matky Jermanie,zakročila lý overtime/,takovou brožurku o dělbě
Ř i d i č k a v podobě profesionálně iicrc- práce a zisku,c vykořisťování a o té
^ . n n é dámy,která mi kategoricky -uká
lumpárně všeobecně.Zasmál jsem se po
zala prstem na strakatý plakát,který
někud nepříčetně a pravil jsem zřetel
řvave hlásal:HIhere s a man s job for ně anglicky;"Kdo nepracuje,ať nejí!"
Kolega se strašně vyjevil á povídá :
you in Australia{"Ještě dnes jdou na
mne mrákoty,když si vzpomenu na toho
"For Christ's sake,wake up,mate! I
pomyslného svalovce v tričku a v bar just don't get the joke!"Babička by
vičkách. Já myslím,že mezinárodní cha asi pravila:"Šťastná to země,která
rodí také plémě!"
rita byla odjakživa velký švindl.
Těšil jsem se na uustralii jako malé
Odvážím se proto
dítě.V mém nadšení mne neodradila ani
také tvrdit toto:
podpora v nezaměstnanosti,kterou mi
Od té doby,co jsem v Austrálii vstou
vycvakali v Boněgilie.Toho bohdá nebu
pil do praktického života,panuje v
de, řekl jsem si,a přijal místo nádení
nejtemnejších hlubinách mé duše pode
ka v přístavu.Třikrát mě spálilo slu
zření, že se ze mne stává řemeslný po
níčko, nauč ti jsem se spat na lopatě a
valeč.
jun
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COUNCIL ON EUROPEAN WOMEN IN EXILE,
ŘÁDNÝ VALNÝ SJEZD DELEGÁTU ÚSTŘEDÍ ČS.
založený v roce 1353,jehož předsedky demokratických organisací v Austrálii
ní je pí.Betka Papánková a který sdru a na Ni Zélande se Toude konat ve dnech
žuje ke' společné práci ženy z 10 zemí
6.a 7-listopadu 1954 v místnostech
za Železnou oponou, uspořádá v první
domu 441 St.Kilda Rd« v Melbourne.
Š.
polovině prosince 1954 v Carnegie Buil
U PŘÍLEŽITOSTI VZPOMÍNEK NA "BITVU O
ding v New Yorku výstavu pod názvem;
"Příspěvek exulantů ze zemí za Že lez no iBritanii" položila skupina čs.uprch
líků ve Wellingtoně na N.Zélandu k
oponou ke kultuře svobodného světa".
pomníku padlých věnec se stuhou a ná
Cílem výstavy bude seznámit světovou
pisem; IN COMMEMORATION OP TH0U3E
'
veřejnost s pracemi exulantů, v oberu
CZECHS
TOO
IN
AIR
PORCE
NOUGHT
AND
umění,literatury,vědy,techniky,sportu
atd.,které byly publikovány nebo pro DIED IN THE BATTLE OP BRITAIN AND IN
vedeny ve svobodném světě od roku 194* THE 2ND WORLD WAR FOR THE FREE CZECHO
Úkolem,uspořádat tuto výstava,byl po SLOVAKIA IN A PREE EUROPE - WAR H A T ^
IN EXILE." Novozélandská veřejnost
věřen zvláštní organisační výbor pod
kvitovala
velmi příznivě.
E.J.
předsednictvím Rumunky M.Teodoru. Za
ČSR je v něm dr.Jiřina Sztachová.
V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI VE VAŘENÍ.KTEROU
Žádáme proto č s .exulanty,kteří svými
pořádal The Good Neighbour Council c~
pracemi mohou přispět ke zdaru výsta Viet or ia/ vi z .HD 13/IV,p. r./bylo cdm^É
vy, aby zapůjčili nebo věnovali svoje
neno 6 soutěžících?mezi nimi i pi UN
knižní publikace,fotografie svých umě Guzova z Glen Iris za český sýrový
leckých děl,plánů či staveb,hereckých dort.
G.N.
či sportovních výkonů atd. a poslali
H L E D Á M E
A D R E S Á T Y
je na adresu;Council of European Women
in Exile,Czechoslovak Section,1775
Do redakce došlo několik dopisů, o
Broadway,Room 814,New York City 19,NY, něž se adresáti ani po několika vý 
USA. - Darované publikace budou po
zvách v HD nepřihlásili.Některé jscu
skončení výstavy umístěny v předních
od jejich blízkých příbuzných,jiné ne
amerických knihovnách.
CEWZ
mohla doručit pošta,když hledaný
adresu,ostatní jsou od přátel z různPch
PO VELKÉM ÚSPĚCHU PŘEDSTAVENÍ "PRAHO,
jak rád tě m á m " , uvede ROZMARNÁ SCĚNA zemí.Podle průvodních dopisů jsou v
V SYDNEY v sobotu 9.října 1954 v 8 h. některých velmi důležitá sdělení.Pro
večer v sále 2 KY, 424 George St.,City síme proto, abyste dole uvedené kraja
kabaretní revui "Divotvorný klobouk".- ny upozornili a nebo nám raději pří^fc
sdělte jejich adresu.Dopisy jim p a k ^
Připravuje se "Pražská opereta"
a
obratem zašleme. Adresáti; Jiří Vla
"Monstre-kabaret".
V.S.
sák z M.Knínic,Jiří Bauer/dř.E.Kev ,
DALŠÍ EXISTENCE ČESKÉHO DIVADLA V
Rosol/Melb.? / ,Ant.Machulda z Prahy I.,
Sydney byla vážně ohrožena.Fred 14
arch.Tiedler,Václav Bláha,Milan Hcledny vypukl požár ve skladišti,který ček/dř.E.Sydney/,Bohuslav Malík/dříve
zničil kulisy i další zařízení.Obra Williamstown/ ,Jaroslav Lokáj/dř. 'Tho
címe se proto na všechny krajany s
mas town neb p o d .-nečitelné/,0.Chajnus
naléhavou prosbou o příspěvek na no / dř.Yarraville/,E .Elsner/dř.Jindivick
vé vybavení divadla.Budeme zvlášč po- via Drovin-doporuč./,Břet.Jilich,J.Lovděcni za rychlou pomoc,poněvadž dal renc/dř.Hobart/,Zdeněk Neumajer,Josef
ší hru připravujeme již k oslavě čs. Novák/dř. V/.Brunswick/ .- V Evropě je
státního svátku 28.října 1954. České naléhavá zpráva pro Josefa Březinu z
divadlo v Sydney, 116 Dárlinghurst
Hrachoviště na Slov. a Jozefa NovosedR d . ,King's Cross,Sydney,NSW. Mirský líka z N.M e sta n .V .SLEDUJTE"PŘaT.HLEDAJÍ
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Křížem krážem po Austrálii
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Kamkoli v uplynulých čtrnácti dnech profesor Hromádka přijel,vítali ho
českoslovenští uprchlíci stejně.Jeho křižácká výprava po Austrálii není roz
hodně žádná rekreace.V Melbourne,v Perthu,v Ad elaidě a v Brisbane byl obrá
zek stále týž.Namísto houfu australských prosťáčků musí všude dr.Hromádka če
lit frontě nepříjemných svědků,které nelze umlčet mírovými žvasty. ■
Poslední vystoupení v Melbourne na
stadionu bylo pro Hromádku a jeho aus
tralské kumpány formálně nejúspěšnějj^.Oposice se nemohla dostavit,proto
p í vchody hlídaly mírové bojůvky ře
meslných rváčů z doků.Tím to však ta
ky prohrála komunistická strana Austra
lie v očích veřejnosti nejvíc.Komunis:ký ryk o svobodě projevu je slyšet
^ n tam,kde jsou soudruzi v menšině.

Za Čechoslováky odpověděl "vzruše
ným projevem" předseda čs.klubu v Již
ní Austrálii František Nový,který řekl
Hromádkovi do očí,že "kdykoli se v Pra
ze probudí a podívá se z 'oken své fa
kulty,musí vidět věznice,plné zotroče
ných lidí".Jako už několikrát předtím,
profesor Hromádka připustil,že léta
1946-1949 byla prý strašná,ale "to už
se od té doby od základů změnilo".

Z Melbourne odjel Hromádka do Perthu,kde mluvil 22.září.Jeho projev
trval tři čtvrti hodiny a další hodi
nu musil odpovídat na otázky z publi
ka. WEST AUSTRALIAN z 23»září o tom pí
še ;"Protikomunističtí Čechoslováci
připravili Hromádkovi bouřlivou schůzi
...Jeho odpůrci s ním vzrušeně poleini^fcpvali a známí komunisté mezi poslu^Kiacstvem jim hrozili pěstmi...Čecho
slováci vystřelovali na řečníka otáz
ku za otázkou..."

Pozdvižení bylo i na schůzi v Bris
bane,kde místní komunisté insultovali
pátera Hrdinu,když se pokoušel Hromád
kovi odpovědět.Schůze se konala v sá
le knihovny v.South Brisbane,kde si
75 policistů nadělalo přesčasy.Dva Če
choslováci byli zatčeni pro rozdává
ní protikomunistických letáků.Byla z
toho nakonec taková mela,že Hromádka
nemohl skončit svoji obvyklou exhibi
ci.

Po Perfhu přišla na řadu ^delaido,
si Čechoslováci vynutili protiřečnika.THE NEWS z 24.září lící schůzi
na radnici v Norwcodu takto;”Dr.Hro
mádka přisel k mikrofonu,zvedl ruco a
čekal několik minut,než se hluk uti
šil."Nepřicházím k vám jako politik,
ale jako člověk,který miluje svou zem,
jako duchovní,který..."-/Z publika/"A co Katyn?" "...který věří,že jen
církve mohou přispět k dorozumnění
mezi národy." - /Z publika/ - "a co
vodíkové bomby?" "My ve Světové radě
církví máme jasné názory na atomové
a vodíkové bomby."/Z publika/- "Malen
kov taky".

Po urážení všech Hromédkových vý
rokv při jeho projevech a mino ně je
spoň v jedné věci jasno.Profesor Hro
mádka není žádný náboženský blouzni
vec nebo svedená duše,ale chladný a
cynický lhář,který trousí za sebou
předepsané lži a polopravdy rozmyslně a uváženě.Takovým typickým příkla
dem jo úryvek z interviewu,který dal
reportéru novozélandského časopisu
AUCKLAND STARoNa otázku,zda-li Světo
vá rada .církví vydala 'proruské reso—
luce ,odpovídá Ty asi •nebyly prorus—
k e ,ale prosovětské.To však nutně ne
znamená, še byly namířeny proti Západu.
Chtěli jsme podnítit světovou diskusi.’
Diskusi,jak rozvracet.
vm
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Professor Hromádka s Stormy Visit
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What's all the fuss about?0n one sid.e we find Professor Hromadka.On the
other side we find an unruly mob of Czech refugees,doing their utmost tc stop
the Czech apostle of peace from talking to Australian audiences.Let us tell
you this;as most of you,we do not approve of the scenes at this "peace rally
business.But,on the other hand,listen to thisjmost of our Czech compatricts^
at Professor Hromadka's performances just went wild/or mad,if you prefer this
expression/.Understand thisjhere in Australia the most important body of Czecho
slovak refugees is called The Alliance of Czechoslovak Societies in Austra3ia *
Possibly you never heard about it.We assure you that we never heard about
during the Hromadka affair.
This is the point we wish to make.
The "near riots" or disturbances du
ring Professor Hromadka 's visit'were
not planned.As a matter of fact, we
would like to quote our own'column on
page one in the September 6,1954 issue
;"Nothing in the world could harm the
Czechoslovak cause more than an unru
ly and scandalizing demonstration,the
aim of which would be to bar Professor
Hromadka from speaking."

that of an Australian ex-prisoner—o:
w a r ,listening to the speech of a pe:
suasive fellow who claims that ther
were no concentration camps in Japž
during the war.Would you hold it a
gainst a prisoner-of-war,if he jusx
could not hold his temper?The answer
is up to you.
Our position' during Professor H r o 
mádka's visit was a difficult o n e . is
were quite aware of what he was going
to talk about.He was a guest in this
country.We did not mean to cause any'
embarassment to anybody.Nevertheless^
it all happend and it made h e a d lin e ^ P
just the same.

We felt,at that time,that we actual
ly had Professor Hromadka cornered.He
seemed to have just one way out;to an
swer our questions.But there was real
ly the catch.Professor Hromadka had no
intentions to have any questi«na.nswe—
'There was a bitter defeat for the
red.We heard a lot of talk about that
Australian Communist Party in i t . N o ^ ^
noble principle of free speech.We ne
ver enjoyed it during Professor's Hro one knows this better than them.But
madka 's performances via your notoriou this is for any historian of the Com
British fair play.Our speakers were a— munist P a r t y .of Australia to remem
ble to speak '
because Of the enor ber: all the self-picked champions ox
mous noise our people made,not becau (free speech in Australia were busy on
se of the British sense for -fair play. Monday'night to deny the access to a—
nybody,who wanted to express'his views
Our explanation is that the politi in the Stadium freely.Indeed,the Com
cal demonstration became,m o r e 'or less, munist Party of Australia staged its
a matter of emotions,which is,accordin first unscrupulous show that night.
to your beliefs,bad enough.We do not
The Communist crowdsbhwed the cards;
deny it.There's a certain amount
of
they will stand for freedom of speech
truth in it,But let us tell you this. as long as it does not interfere with
The position of a Czech bloke,facing
all the sinister aims the Communists
Professor Hromadka's statements was
are pursuing all the time.
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V dnešním světě,který připomíná víc ;Takovou náladu mohou vyvolat jenom "se'
riosní a objektivní"lidé,jimž se v de
klub sebevrahů'než společnost rozumem
mokraciích
věří pro jejich minulost.
nadaných tvore,.je mnoho věcí,jež lze
těžko pochopit.Snad nejnepochppitelněj-; Typickým příkladem takového státníka
ší z toho všeho je postavení Spojených i je vidce britských labouristů Clement
států ve svobodném světě.Rejlepší vlád-; Attlee.Pro miliony Angličanů je to
ní forma,na kterou se zatím lidstvo
"good old Clem".Pro miliony v ostat —
zmohlo,jé demokracie oJako jsou lidé ne nich zemici, západní demokracie je to
dokonalí, tak je také nedokonalá tato
člověk,o jehož poctivosti se nepochy
^tejich myšlenka.7 rámci této nedokonabuje .Bohužel v zápase s komunismem ne
^rosti je americká forma demokracie jed ní poctivost mnoho platná,je-li spoje
nou z ne jčistší Cli.Ani Američané nejsou na s tak bezmeznou naivností.
"Good old Clem" Attlee dokonale per
bez chyb.Jejich obchodní politika je
často bezohledná,jejich diplomacie ne- sonifikuje naivitu západních socialis
^^irabaná a bez taktu.V osobním styku s tických politiků.
Při čtení jeho postřehů z cesty po
jedinci někdy odpuzuje jistá dávka "su
permans tví",které jde obvykle ruku v ru Rudé Číně by člověk plakal nad tou bo
ží prostotou.Mao a jeho hrdlořezové
ce s přílišnou mocí.Ale přes všechny
tyhle nedostatky zůstává nepopiratelným ;se Aťtleemu jeví jako nacionalisté a
faktem,že v uplynulém desetiletí neuči !
•upřímní idealisté.Nedostatek much u
iněho patrně váží víc než nedostatek
nil nikdo pro svět víc než oni.
:svobody.Nadbytek rýže vyváží nadbytek
Hospodářská rekonstrukce poválečné
Evropy by byla bývala bez jejich při - ;kriminálů á šibenic.
spění nemyslitelná.Jejich vliv na usku
Chápeme,že pro socialistu znamena—
te č ň o v á n í zásady sebeurčení národů mohl ijí materielní hodnoty víc než duchov—
^ R ž k o být větší.Bez jejich vojenské po lni.Ale i pro něho by to mělo někde mít
moci by asi ze svobodné Asie a Evropy
nějakou mez.Jako osoba objektivní,Attmoc nezbylo.A přece,rozhlédneme—li se !lee nikdy neopomine zmínku o každém
kolem sebe,dají se opravdoví přátelé
:kladu lidových demokracií.Týž objektijpojenýcn stát v spočítat na prstech j -d visnus ho patrně nutí podtrhnout kažé ruky.Američané jsou dnes běžně obvi :dý nedostatek americké demokracie.Při
nováni z protikomunistické hysterie, z i vší té'objektivnosti se někde ztrati—
ohrožování míru a dokonce i z toho, že |ly základní komunistické zápory a zásměřují k^fašismu.
ikladní americké klady.
Zároveň s tím se jeví tendence pře
V našich očích se americané nepro
hlížet ,bagateliscvat nebo dokonce vůbec, vinili ničím jiným než tím,že se po
nevidět to,co se děje v Sovětském sva stavili do cesty bolševické expansi.
zu a ostatních komunistických zemích.
.att.leemu a jeho obdivovatelům by se
Nálada na Západě je dnes taková,o jaké jasi víc hodil do krámu uplakaný mni se sovětští propagandističtí virtuoso ichovský defaitismus.Opřít se totalitvé nikdy ani neodvážili snít.Jak je to ;ní agresi znamená pro ně ohrožení svšmožné?Sebelepší komunistická propagan tcváho míru,Ženevská nemravnost vrchoda by sama o sobe nestačila.Nestačil by 11 ■ státnictví.Proč nepředat vládu dena to ani Bevan a jemu podobní extremis imokracií komunistům dobrovolně?Míro té.
1vé soužití
/Pokrač.str.14 /

f
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Chcete se lacino najíst a opravdu sx
p o c h u t n a t
?
by bylo zachráněno alespoň na tak
Navštivte čs. restauraci
K A T H A R I N A
dlouho,než by se komunistický svět za
čal rvát uvnitř.Antikomunistickou hys
proti luna Parku
terií v Americe se obyčejně myslí KcS T. K I 1 D A, MELBOURNE
Carthysmus.Hysterii'McCarthysrnu lze
4 Chodové menu pouze sh 5/6
však pochopit snáze,než hysterii Attl.
'Každou neděli výborně upravené kachny
ismu.A hysterie to nesporně je. - kw Večeře se podává.jí denně,
obědy v sobotu,v neděli a ve svátek
Srdečně zvoujM.Richtrsvá a J.-Vilímek
Specialista NERVOVÝCH CHOROB
s dlouholetou praxí ve Varšavě
VYVOLÁ ViME-KOPÍRUJEME-ZVŽTáUJEiyiB
J. M Á C K I E W . I C Z
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
3.posch,,117 Collins S t .,Melb.-City
Fotografujeme na svatbách a večírcích,
nebo
Objednávky též poštou
25 Ralston St., St.Kilda, Vic.
Návštěvy telef. předem na LB 4083
P H O T O R A Y
DVOJÍ HYSTERIE/Pokra c ./

M E Z I N Á R O D N Í

PLES

** ** ** X************ * * * * * * * * * * * * *
ST. KILDA TOWN EAII
patek 29-října 1954 od S pm.do 3 am.
Účinkuje Edi Zlatý s 8 čl.orchestrem
a význačná americká zpěvačka
Vstupné 14/Buffet
Likér.licence /lihoviny si přineste/
Předprodej vstupenek:
G-ourmond Cake Shop, 131 Grey 3tr. ,
St.Kilda
E.Kozdal,Exclusive Tailoring, 108
High St., St.Kilda,tel.LA 7697
Reservování stolů: telefon UY 6436
SPORTOVNÍ KLUB"PRAHA", SYDNEY
— pořádal k ukončení fooťoallové se
zóny dne 3.října společenský večer
v sále Sheridan v Oxford 3t., na
němž "byly rozdány všem hráčům ceny
za získání mistrovského titulu v
Metropolitan League 1954— svolává na pondělí dne 11=října na
í'8. hod ovečerní 4 .řádnou valnou hro
madu do restaurace PRAHA, King's
Gross, na kterou srdečně zve všechny
členy i příznivce československého
,sportu .v..Sydney.,...... ........

m m m m m m .m m rnrprrirnrnTTirn

257 Elizabeth S t .„MelboUrne-City
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
Lonsdale St./ * Telefon Miř 4458

OPATRNOSTÍ NIKDY NEZBYYa ^!
Ušetříte mnoho liber, když se při
koupi, prodeji nebo výměně auta
obrátíte
V .

na
J

¥r Xr-tfr ¥ r ¥ r ¥r-Xr

0

firmu
K

L

Xr ¥r Xr-K*

" F o rears'"
241 High St., ST.KILDA, V I C .
Telefon LA 7750,po prod.době BJ 555
TAKÉ MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET
Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P T 0 "
109 Swanston S t ./9 .posch./,Melbourne
/proti Melbourne Town Hali/
Telefon: Cent.1819
Otevřeno denně 9-18, v sobotu 9-13 h
Mluvíme česky i slovenský

y 10.1954
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— PO SKONČENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V
[lehké
atletice se pokusil Zátopek ve
— 7 TURÍNĚ SE/ČCNALO PLAVECKÉ MI3TR0V|Stockholmu
o překonání Kucova světovéství Evropy.Zúčastnilo se no tané po
ho
rekordu
na
5 km.Zátopek zlepšil sičetné družstvo z Československa.Lo fi
světový rekord o 2
nale se však dostal pouze Bačík na 10C eo svij dřívější
desetiny
vteřiny,ale
docíleným časem
m znak a Bauura na JOO m volny způsob.
13:57
min.zůstal
za
Kučem
o 4 desetiVe finale skončil Bačík cat v oaepín 1 •
jny
vteřiny.Mistr
Evropy
ve
skoku
vyso
07,5'min. a Baaura ní osmém místě za'
č :51 j6 min.estai.ni českoslovenští re ukám Nilsson/Švédsko/ zlepšil současně
presentanti byli vyřazeni v rozplav’ — ;svůj vlastní evropský rekord o 1 cm.
bach -100 m v.zp.Bačík 1 ;00 ,-2-m i n . ,100 Nilsson skočil 211 cm.Další výsledky;
[Merta,Který nestartoval v Bernu,prctop motýlek Šutrová 1 :24,6 m i n . ,400 m
v.zp.Maagoňa o j - 2 ,^ min.. 200 m motýlek.[že zde startovala jeho manželka,zlep—
Hudec 2:52,6 m i n . ,200 m motýlek Sko - /šil svvj československý rekord v hodu
Idiskem výkonem 52,20 m.Čs.rekord vy vajsa 2;of,o mi n . ,1500 m v.zp.Baáura
min. a Kopřiva 20:40 min.Pla- ;tvořil dále Slavíček na 3 km překážek
* c k ý m i mistry mvropy na rok 1954 jsou [časem 8;58?4 min. a Modrachová ve sko
•100 m v.z p .Byáky/uaáarsko/ ,400 a 1500lku vysokém výkonem 1?0 cm.Velké ceny
r Csordas /..aaarsrno/, 100 m znak Bozon [měst lehkých atletů «.Plzeň 5 km vyhrál
/Francie/20C m prsa Bodinger/Vých.Ně- [Koubek za 15:13,6 m i n . ,Kladno - 400 m
necko/ j20 C ... oz p m
g j^ » g o/ 3^ ížen Miillerová za 59 vt.,Karlovy Vary
[200 m zen Strejčkova za 25,9 vt.,Znoj4 x 200 m Kanársko.Ženy: 100 m v.zp.
Imo
vrh koulí Skobla 17,42 m a v Kutné
Szokecvá /Maďarsko
m Szobová
[Hoře
hod kladivem 58,93 m.
/Maáarskó/,100 m znak Wielemová /Ho
landsko/ ,100 m motýlek Langenauová
I— V PŘEBORU REPUBLIKY V KOPANÉ VEDE
/Vých.Německo/'v novém světovém rekor-■[Spartak Sokolovo s 22 body před Baní1:16,6 min.,200 m Happeová /Západ— Ikem Ostrava a Slovanem Bratislavou s
W l Německo/,4 x 100 m v.zp.Maáarskó.
[19 body,Rudou hvězdou Brno,ÚDA. a Ba — DROBNÝ VYHRÁL MEZINÁRODNÍ TURNAJE V [níkem Kladno/všichni po 16 bodech/ a
Cortině d'Ampezzo a Baden Badenu.
V [Dynamem Slavií Praha s 15 body.Pcsledp o u případech byl jeho soupeřem Zeal íní výsledky;Slovan Bratislava-Baník
R r l o , kterého'Drohhý ptrazil 6:1,6:0, jOstrava 2:2,Jiskra žilina-Spartak Stá
ji ingr ad 4:2,Baník Kladno-Slovan Bra 5:4 a 6 :2,6:3,9:11,4:6 ,6 :2.
jtislávu 3:4,ÚDA-Tatran Prešov 3:1.Spar
— PŘEDSEDA AUSTRALSKÉ ZSNKI30VÉ ASO- [tak Sokolovo je nyní na zájezdu ve Sko
ciace Sir o m a n Brookes prohlásil po jsku.V prvním zápase podlehl Hibernians
návratu z Evropy,že Drobný vyhrál Wim [6 :2 .
bledon naprosto zaslouženě
(— MEZISTÁTNÍ KOPANÁ:SSSR-MAÍARSKC 1:1
— ZNÁMÝ ANGLICKÝ I1NNIS0VÝ ODBORNÍK
l/v Moskvě/,Dánsko-Čvýcarsko 1:1,Ncrringay uveřejnil žebříček 10 nej lep 1sko-čvédsko 1;l,Maáarsko-Rumunskc 5:1.
ších tennistů za rok'1954:1 .Drobný ,
č.Iřabert,3 .Rosewaii,4 .Seixas,5 .Hart- (— MEZISTÁTNÍ LEHKOATLETICKÁ UTKÁNÍ ;
tfig,6 .Rose ,7. Hoad, 8 .Pat ty, 9. Larsen, 10. [Západní Německo-Prancie 121;83,Západ|ní Německo-Einsko 108;105,čvédsko-Ein4ořea.Zařazení těchto 10 hráčů je spra
né, ale s pořadím lze těžko souhlasit. }sko 202:207.
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LEDNIČKY. PRAČKY A OSTATNÍ
elektrické přístroje dodá neb opraví
za hotové či na splát ky

Čtenáři pokračují v debate
0 n á v r a t u s u D E is rí::-; .

— Shodujem sa úplné so stanoviskem,
že len demokraticky volené zasmúpenie
Čechov, Slovákov a Sudeíákcv m:ie roz
J. P H I L I P . Radio-Electrical
hodoval o tomto velmi palčivém problé
119 Gardenvale R d .,GARDENVA L E .VIC.
/1. stanice za st .Elstemwick/
me. SÚkromne však pochybujem c riešeTel.XM 2542 * Dříve závod v Praze XII. ní, ktoré by uspokojilo všetky strany.
■Hlavně by bolo třeba, aby sa Sudeřáoi
REVMATISM - ZÁNlfo KLOUBU“ ISCHIAS~
dívali na vec chladnejšie a to nenaj
ZÁNĚT SVALU - ÚSTĚEL - LNA
dete tak lahko u íudí. Nejrozumnéjšie
by bolo asi peňažité odškodnenie
za
* Jako první v Austrálii máme k
stracený majetok a možnost emigrácie
disposici sirné lázně
do zámoria bez íažkostí. Návrat in
* Způsoby léčby jsou fysikální i
corpore by bol katastrofou a uvrhol
masážní. Zaručujeme svědomité a vy
by obidve strany do novej pohromy.
soce odborné ošetření
* Vaše vyhlídky'na úplné vyléčení
H.S .,Rockdale
jsou dobré,ale dlouhé odklady léčby
— Ti, kdož obhajují návrat Němců >1
je zmenšují
nám, činí tak bua z osobních nebe z~
* Můžeme předložit mnoho děkovných
nějakých extremně politických důvode
dopisů vyléčených pacientů
či z historické nevědomosti.Je třeba
* Pro domácí léčbu dodáváme GAMMApřipomínat historii poněmčování naše
KOMPRESORY
ho pohraničí, i to, že Němci nepovažo
* Mluvíme několika evrop. jazyky
vali nikdy naší zemi za svůj domov. V
době ne příliš vzdálené to potvrdili
PIEŠŤANY TREATMENT CENTRE
ve svobodných volbách - 90°U bylo pro
117 Collins S t ./2.posch./,MELBOURNE
stranu,která měla nijak neskrývaný
Telefon: C 3618
program odtrhnout část naší země a ^
Poradní místnosti plně vybaveny
připojit ji k "domovu"... Jsme věru
/též horké lázně,masáže atd./
divný národ; máme stále strach c Něm
ce,které jsme neposlali někam dc Tu
Pánský a dámský krejčovský závod
recka nebo Haběše,ale tam, kam cd vě
ků svým srdcem,myšlením a činností £
J. & B .
N E C H V Á T A L
tíhli, ale ještě jsem v emigraci ":o466 - 468, Bridge Rd., RICHMOND, VIC.
slyšel, že by někdo pozvedl hlas
Telefon JB 3841
prospěch Lužických Srbů a Kladska.
Velký výběr prvotřídních pánských
přece tyto části země patřily skoro
košil známých značek
po 700 let k naší vlasti...Rozdělení
HOSMA a ITAS;
nás a Němců rozhodně přispěje k lep
dále: scampola,pullovery, vázanky,
šímu vzájemnému poměru až na obou
ponožky a veškeré pánské doplňky
stranách přejdou dny hořkosti.Bude tc
AMERICKÉ M ONTGOMERÁKY S VLOŽKOU
k jejich i našemu dobru.
J.K.,Perek
AUTA OPRAVÍ LEVNĚ A SE ZÁRUKOU
V .HANINGER
&
24 Morrice St.
CAULFIELD,VIC.
_________Weekend a

¥.ANDĚL
8 Havelock St.
ST.KILDA,VIC.
večery________

— Jsou snad mezi námi nějací lide.m a 
jící na mysli opravdový zájem Česk:slovenska a klid ve střední Evropě,
kteří by se vážně zabývali myšlenkou
na návrat sudetských Němců?
V.B.,Kensington
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~tKdyž jsem se vrátil z dlouhé cesty Banz,Wabag,Baiy-| H. S . ,Sydney:Díky,bude
er' River,Mt.Hagen a M i n j ,dozvěděl jsem se z HD o dal-juvěř.příště,— J„D.,Kalsí nerozhodné porážce,tentokrát v Indočíně...Kde bude|powar:Část také příště,
v Asii provedena další rovnoběžková parcelacka?Asi v (děkujeme.— 0 .R.,¥.Perth;
Burmě,neboč Siam nevyhovuje pro svoji zeměpisnou polo-fDíky za zpr.a výstř.—
hu této nové technice v zachraňování míru na vŠky.Če-( k .R.,Sydney;Díky za zpr.
kám již jen na zprávu o sestřelení "Comety" komunisty,— a .C.,St.Albans:PodpiAnglie pak za to určitě prosadí Rudou Čínu do S.N. ja-j-sujte se.— V. J. ,Marl.:
ko projev pochopení a dobré vůle.Též mne nepřekvapí, (Vyžádáme Zprávy Vám přípřinese-li další HD zprávu,že holubice míru,pan Attleémo-.— F.K.,Padding.:Díky
se na své cestě z Číny zastavil prozřetelně i ve Viet-j-za zpr.a výstř. „K dotanamu a přátelsky prodiskutoval neutěšenou situaci s (zu v i z .č .17/IV,str.16.
Ho-či-minhem. -Nemáme zde mnoho novin a dostane-li se,,— F.B. ,Fairfield ;Dík
a čas od času nějaký tisk,přinášející zprávy ze svě-za adr. .Pátrání je zdar,do ruky,skutečně nevíme,čteme-ii humoristický časo/ma/viz.str.18/.
HD
pis ,utopistické novely nebo skutečné' zprávy.Padla už i— ------------- ------ —.—
zase vláda ve Prancii?Co dělá slavná hvězda americké
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ■
televise,McCarthy? Pište,ač se zas máme čemu divit.
M .Z . ,G-Oroka,N .Guinea
kulturní příloha
— Naprosto nemohu souhlasit s p.J.B.,který ostře kriC E S T A
tisuje film "Divá Bára”/HD.19/IV,p.r./. Je to sice. pro
stý venkovský příběh,který nedává hercům možnost pří a začátek reportáže
liš vyniknout,nelze to ale rozhodně nazvat ”ochotnic
Mojmíra Zachara
kým představením".Film měl několik krásných momentů a
přírodní záběry byly opravdu jedinečné...M.Z.,Kings X
PAPUÁNSKÉ EPIŠTOLY

t

— I was truly happy to see that someone had conside
red my "Moonlight" worthy of translation into the
HD OBDRŽÍTE
TÉŽ:
C^ech./HD 15/IV-Ed./ I was thrilled to see it! It is
........
i.
fjfsh a strange feeling to look at my poem and not be v Adelaide;Arcade Newsable to read one word of it../Krs/Bennie Thomson/N.Z ./.agency,Rundle St.,Gity!
— Opět jsem náležioě ocenil HD,když jsem si přečetl
j p .E.la jner/POZOR-ZMÉNA/f
č ^ n e k o Sársku/HD 19, I7,p.r./ více než týden dříve,
4,Kings St..Prospect,3Í
se na Sársko upoutala pozornost austr.listů.F.B,Aj
v Sydney; EFG-English j
— Jedna věc mne mrzí nade všechny.Je stále větší po- j& Foreign Bookshop,28 j
čet těch,kteří zapomínají,že nejsme emigranti,ale exu4-Martin Place,City
. j
lanti,že se docela pohodlně smiřují s tím,že svůj
původní domov už nepotřebují a to i v případě, že by i S.& A.Slavík,lahůdky, j
tam místo komunistů andělé byli.Jéjich děti už ani
I203 Hay St.jHaymarket \
doma nemluví slovenský nebo česky,oni sami prohlašu- jv Melbourne•Č s .řestau-l
jí,že už se"zapomněli VYJADŘOVAT česky".A přece,když |race; 'Katharina,St.Kilf
píší domů, v dopisech lhou.Píší,jakoby byli stále
da, Moravia,City a Prafstejnými, jací odcházeli,píší,že myslí na domov.Lhou ha,Richmond.
sobě,starým přátelům a rodičům,Jidášové...Nicméně
jsou zde i takoví,kteří stavěli či staví dům,mají dě
DĚKUJEME
ti, starosti a trápení a přece si vždycky najdou čas
na nějaký ten čs.společenský život,posílají děti do
ZA VČASNÉ VYROVNÁNÍ
čs.školy atd....
J.K.,Perth
f
PŘEDPLATNÉHO

PEP ICURA JAKO U BATI NA ST, K U P E !
Kuřích ok,otlačenin,tvrdé kůže
jiných potíží zbaví Vás

a

ZDENA P O S P Í Š I L O V A _
26 Charnwood Cresc. jST.KILDA, V í c ,
Volejte předem na č. M

;?s
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Pamatujete ještě na uzenářské výrobky
z domova ? V našich dílnách vyrábíme
uzeniny předválečné jakosti!
S I A V I A
Continental Smallgoods
364 Lygon St.,NORTH CARLTON, V I C .
Telefon: FJ 5039

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA K E L B O U K S
dovoluje si Vás pozvat! na

TANEČNÍ

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu 16.října Ir 54
v 8 hod.večer v St.Leonard s OatareSt.Eilda Baths/proti lednímu paláci
St .Moritz/
Likérová licence
Buffet
Nově otevřený český
D E I I K A T E 3 N Í
O B C H O D
Richmond Market, Bridge Rd.
R I C H M 0 Ň D, VICo
/uvnitř tržnice/

(

Naše specialita; pražské párky,
tlačenka a moravské klobásy
Výsek masa přísně dle Vašeho přání
Ochotně poradíme
DANKO & SLANĚNA

Máme na skladě všechny kontinentální
lahůdky a zejména vše, co patří dc
čs.kuchyně a na čs.stůl; všechno u j
nás užívané koření, český chléb a
uzeniny, zavináče, znojemské okurky,
olomoucké tvarůžky a jiné zboží

Provádíme veškeré práce optické
přesně,rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký výběr

K návštěvě srdečně zve B.P. Ryšavý

M» C H R P A , odborný optik
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmn^
257 Elizabeth S t .,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale St»/ * Telefon M U 2601
/dříve Praha I I . ,Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky také poštou
Evropský odborník kožních nemocí
H. R 0 Z A N E R
27 Ruskin St.,ELW00D, VIC.
Návštěvy dle telef.ujednání, XA 1017

Nejlepší značky švýcarských
hodinek a všechny druhy klenotú
s českou služkou nabízí
S W I S -S E X

C 0 .

182 Collins St.,/3.p./,MELB0UBME,VIc:
Vše lze koupit na splátky
Za hotové se slevou
Provedeme též spolehlivě
OPRAVU VŠECH DRUHU HODIN
Vyřizujeme písemné objednávky z celé j
Austrálie a Napište si o katalog * j
Otevřeno denně do T6.hod. a v sobo t u ;
PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNĚ PODÍVAT

2 MODERNÍ single pokoje S t .Kilda-HWS-snídaně neb celé zaopatř.-Adresa v HD.
PŘÁTELÉ H L E D A j ' i Růženu Horákovou,Vladimíra Bosáka, Václava Kalase .Dušana
Siegera/Dan Novák/, Marii KoUnovskou,Antonína Bauera a Tomáše Kratochvíla.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo se na ně dotazuje.Tazatelům
přímo zjištěné adresy nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
4 Erin St. ,Richmond,E.l,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.
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DOKUMENT J /Pokrač./
keá bolševickí agenti na
druhéj straně zintenzívňujú svoje akcie na demoralizovanie č s .exilu.Okrem toho
sa zmáhá v čs.exile alibizmus.Zatial co mnohí exulan
ti neveria vo vydarenie náš
ho oslobodzovacieho úsilia,
iní sa zaistujú pre návrat
do bolševického Českosloven
ska,že držia dve šeliazka v
ohni,že zrádzajú exil.Pozná
me případy,keá exulanti na
oko vyvíjajú horlivá, "exílovú'' činnos£,aby na druhéj
.straně hatili jeho snaženie
tým,že o každom počinu exi
lu podávájú Prahe zprávy.
Za takúto zrádcovskú čin
nost sú plátení pražským
ministerstvem vnútra,ktoré
štedro honoruje každý ich
dopis■do Prahy".
Za osm dní poté,kdy byl
tento cirkulář uveřejněn,
popřel dr.Osuský zcela ka
tegoricky autorství a ozna
čil celý připiš za falsum.
Fřijmeme-li jeho tvrzení
prima facie/a není důvodu,
abychom tak zatím neučini
li/,musíme rozhodně vyžado
vat, aby se vyšetřilo,kdo
tedy cirkulář padělal.
Spis J- 4 -4 83 7/54 tyl ro
zeslán téměř všem organisacím a členům R S Č .Vyloučímeli autorství dr.Osuského,
jsou jen dvě možnosti kdo
mohl takovou věc provést.
Buáto někdo,kdo má/nebo
měl/ přístup k adresáři Ra
dy svobodného Českosloven
ska ve své úřední funkci,
nebo zaměstnanci pražského
ministerstva vnitra.V obo
jím případě bude všeobecně
zdrávo.dozvíme-li se co

HLAS DOMOVA..... .... .............4.10.19 %
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BABIČKA NÁM PÍŠE AŽ Z NĚMECKÉ ŘÍŠE

Srdečně vám děkuji za brožurku "Pro život se
člověk rodí".Ano,musíme všichni svou energii a
svou vůli nasadit pro mír.Kdyby nebylo našich
sovětských přátel,bylo by se těm západoberlínskýr
banditům podařilo nás zničit./Při červnových ber
línských provokacích./Je to také velká hanba pro
ty Němce,kteří se dali vyprovokovat,žádný z nich
neměl hlad a bídu,všichni měli práci.Chvála na■šim ruským přátelům i naší lidové' německé polici:
která je ve dne v noci na stráži,aby se to již
neopakovalo! Přesto,že je mi 80 let,ráda bych se
dočkala míru,aby moje děti a vnuci a všichni 1 ^ *
dé na světě mohli zase v klidu pracovat.Dostali^
jsem právě váš časopis,v němž je fotografie na
šeho presidenta Antonína Zápotockého,jak mluví k
pracujícím a jak se prochází důstojně Prahou,m e 
zi svými.Schvalujeme tu peněžní reformu,ta byl^fc
nutná,sic by ti,kteří měli tisíce,nepoctivě v y c ^
lané,bez lístků všechno vykoupili, a ti druzí by
neměli nic.Bylo to správné,naše vláda ví,cc dělá.
3 krajanským pozdravem F. Čepe láková, PXauen, KB?.
ČESKOSLOVENSKÝ SVĚT, PRAHA
Š V E J K

JE

N Í Ž

buá ze schematismu/opíráse o marx-leninismus/nebo
z buržoasního individua
lismu, jestliže se o marxleriinismus neopírá a dává příliš promlouvat své-

H O M ti R /Pokrač.,

'imu citu.Se satirou je
to ještě horší. ..A t|É
v celém ŠeskoslovensS
je dnes jen jediná kni
ha, která dokonale staví
zrcadlo současné s i t v ^
ci.Je to kniha,která W
nejdříve,kdo je skutečným
smí být publikována i
pisatelem dokumentu J.Ur
čtena,protože jejím au
čité odstavce naznačují,
torem je mrtvý klasik.
že jde patrně o husarský
Je to kniha,kterou pří
kousek komunistických prO'
mo hltají tisíce a tiší
tiexilových specialistů.
ce čtenářů.Jmenuje se
Musili jsme se v minulém
"Osudy dobrého vojáka
týdnu smířit s tím,že,po
Švejka" a pranýřuje ab
dobně jako u australské
solutní hloupost despokrálovské komise',která v y
’tismu všeho druhu." vm
setřuje sovětskou špionáž
budeme se i my v exilu nu
ceni zabývat naším vlast V NEDĚLI VEČER BYLA P0depsána v Londýně doho
ním dokumentem J.
jun da o vyzbrojení Německa

