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Vše porazená není ztracená»
Zůstává národ,kde se mění mapa.
ilíůže být křivda zítra zvrácena»
I v noci najde cestu ten,kdo tápá.
Pohroma mráčkem,jenž se rozplyne,
květ ledový se mění y kvety jara.
Tse vrací se».»jen mrtví nikdy ne,
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D o n ’t Foreet CzechoslovaKia!
hlavně Jana.jehož osobne
JaK vyvrcholuje Kampaň
blížíoíno se referenda pro znal. A končí:"Tam leží
pod oknem, zavražděn ko
tikomunistického zákona,
munisty
jako tisíce omnoží se v projevech vlád
ních řečníků zmínky o Če statních".
Vůdce Fo-kampaně Svatt
skoslovensku. Ministerský
Československa
nevzpomí
předseda Menzies poukázal
už v zahajovací řečí kampa- ná. Téměř všechen čas mu
ně na odstrašující příklad zabírá líčení Menziese
ÖS.R’, kde komunistům tím,-že jako Hitlera,Mussoliního
a Franci v jedné osobě,
jím byla dopřávána plná
svoboda'bylo umožněno, aby zatím co mírnější odpůrsvobodu při první příleži cí nového zákona našli
tosti zničili. Pří "divo tento prostý recept na
Komunismus: "Dejte jím
kém” veřejném projevu v
Melbourne Tovm Hall vzpo provaz a oni se sami omněl vzniku a záhuby čs^de běsí." Jenže v ÖSR v té
mokracíe, o b o u ‘Masaryků a smyčce uvízla svoboda,-H

Obránci západní Evropy v čele s gene
rálem Eisenhowerem
stojí před nejtěžŠím
problémem: jak zasta
vit Sověty na zemi,
když na moři a ve
vzduchu je zatím pře
vaha Západu zabručena.
Jen letmo několik čí
sel. Sověty mají na
západní frontě k dis
posici 175 divisí,jež
mohou být rozmnoženy
na 300 skoro okamži
tě. Pěchota je kryta
40 tisíci tanků. Na 
proti tomu budou mít
Spojenci v roce 1952
po ruce 37 divísí 5z
toho 6 amerických, 5
britských a 15 fran
couzských. Situace vy
jádřená čísly je tedy
pro Západ téměř zoufa
lá, ale stratégové
Spojených národů mají
přece jen v ruce urči
té karty, které se
zdají být slibné.
• Osou obrany západní
Evropy bude asi stra
tegie "pavouci sítě",
jak ji nazývá dopiso
vatel časopisu "Life"
Ch.J.7.Murphy, Před/pokr.na str.2/
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Sjezd australských odborářů
pokládá dva pevné body
mmľnmmmmmľnrnmmmmmmmiKiT[?RTnmľOľnmí!im
spojenecké fronty;alpský
Australían Council of Trade Unions /ACTTT/,v
masiv a pevně vybudovanou němž jsou sdruženy všechny největší australské
redutu jutského poloostro odborové organisace kromě Australían Workers*
va. Mezí těmito body má
Union / A vIIU/, konal nedávno v Melbourne sjezd,
být aplikována obdoba
na němž se dohodl o zásadních směrnicích pro
"pružné obrany" německých příští Činnost, Přes odpor komunistických dele
divisí na vých,fronte,
gátů bvlo především rozhodnuto, že ACTU vstoupí
Sisenhowerův štáb počí do svobodné, nekomunistické mezinárodní odboro
tá při tom s těmito výho vé organisace, i když některé jeho komunisty odami; jedna Uo divise má
vládané složky /dokaři, železničáři, námořníci/
palebnou sílu 1 1/2 větší zůstávají členy komunistické Světové odborové .
než elitní divise sovět federace,
ská, Postupem sovětských
Naproti tomu však sjezd, rozhodl, že austral
armád se budou prodlužo
ští odboráři budou podporovat kampaň proti zá
vat její zásobovací spoje kazu Komunistické strany a zůstávají odpůrci po
velmi slabé zvláště v pol vinné vojenské služby,
J,H.
ském prostoru,jež budou
současně vystaveny bom
Vina klesá
bardování spojeneckého le
mmmrr^rnmmmrn
tectva, Američane čerpají
V hlavních australských městech již byly za
ze zkušeností německých
hájeny dražby vlny z nové sezóny. Ceny stále
generálů a domnívají se,
klesají, třebaže už ne tak překotně jako loni.
že útočná síla sovětských K zlevnění cen vlněných výrobků na domácím trhu
armád není ani zdaleka, ta však dojde nejdříve příští zimu.
ková jako síla obranná;je
Vedle toho se projevují první účinky proti
to zajímavý postřeh,odpo inflačních opatření hlavně v mírném poklesu cen
rující všem dosavadním
domů a ojetých automobilů. Je to následkem zpří
poučkám vojenské taktíky, snění nákupu na uver. Koncem září také opustí
kde se obyčejně cení více státní služby deset tisíc zaměstnanců, což má
kapacita utoku než obrany. přispět k aktivnímu federálnímu rozpočtu,Podle
Doufá se též, že masové
zpráv tisku jsou především propouštěni Novoauprůlomy Sovětů mohou být
stralané,
S.
zastaveny dělostřeleckou
Deportace zločinců
baráží atomíckých střel.
mmmrnTntnTOTnrrimTnTn.mmTríK'Tnm
Spojenečtí velitelé te
Tři
mladiství
přistěhovalci z Ö8R, Antonín
dy zřejmě přisuzují pozem
Rejthar, Vladislav Lukavský a Václav Maceka,by
ním- silám atlantického
paktu úlohu celkem druho li v Sydney odsouzeni k jednomu až pěti letům
žaláře pro opakované krádeže a vloupání. Soudce
řadou, úlohu dusítka,jímž
při
vynášení rozsudku zároveň doporučil, aby
má být utlumen sovětský ubyli deportováni zpět do Evropy.'
J.
der do té doby, pokud
strategické letectvo neza
Sociální pokrok
sáhne srdce sovětského vá
mm^Trnninr:
lečného potenciálu,průmy
Zaměstnanci Sydneyské zoo žádají přídavek za
slová střediska před, na
nebezpečnou práci, protože nedávno jednomu šlápl
a za Uralem,
i
_
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Mírová smlouva s Japonskem podepsána
mmmmmmmmmmmmmrammmmrammmmmmmmmmmmrmnmmm
Proti všem neblahým očekáváním, vyvolaným ne
nadálou sovětskou účastí, proběhla konference o
mírové smlouvě s Japonskem v San Francisku tak
hladce a manifestačné, jak si jen Spojené státy
mohly přát. Sovětský delegát, přivedený do úz
kých velmi přísným jednacím řádem, měl všeho
všudy příležitost k hodinové propagační tirádě,
jež vyzněla naprázdno. Smlouvu podej)sali všichni
účastníci kromě Polska, Československa a ovšem
SSSR. Někteří si však vymínili, že se ještě sa
mi s Japonskem dohodnou o reparacích.
Tím se stává Japonsko znovu suverénním stá
tem, i v záležitostech hospodářských a vojen
ských. Jeho území je však omezeno pouze na ma
teřské ostrovy. Kromě toho podepsaly Spojené
státy s Japonskem zvláštní obranný pakt, který
jim dává právo udržovat v zemi početně neomeze
né branné síly. Jakmile bude smlouva ratifiko
vána všemi signatáři, bude se moci Japonsko ta
ké ucházet o přijetí do Spojen 3/ch národů.
J ji)»
Separátní mír s Německem
TnmTTTninrTCTnnrTnTriTnTmrT.Tinir.v ,*nm
Zahraniční ministři USA, Nelke Britanie a
Francie jednali hned po podepsání japonské míro
vé smlouvy o možnosti podobného uspořádání pro
blému německého a dohodli se, že nabídnou zápgidnímu Německu rovněž plnou státní suverenitu a
formální skončení okupace. Choulostivá otázka
vyzbrojení Německa byla vyřešena tak, že němec
ké oddíly budou součástí evropské armády, takže
budou podléhat spojeneckému velení. Spojenci si
také chtějí vyhradit právo udržovat v Německu
svá vo'jska a zasáhnout v případě komunistické
agrese uvnitř i zvenčí,
R.F,
Filiálka Kominformy pro Asii
m m m m m m n v m m m m r m 'n .n L ü T n m 'm m m m m m m m m m m

Komunisté se očividně nevzdávají plánů nft
další výboje v Asii. Důkazem toho je nedávné
zřízení filiální Kominformy pro Asii, která je
v rukou Moskvě oddaného křídla čínské komuni
stické strany.
P.Z.

TĚŽKÉ BOJE NA KOREJI
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jednání o příměří,pře
rušená Komunisty pro udánlivé porušení neutra
lity Kaesongu spojenec
kým vojskem a letectvem,
nebyla dosud obnovena,
přestože se Spojenci,pa
trně pro dobrou vůli,k
jednomu incidentu přizna
li.
Komunistické přípravy
na novou ofensivu mezi
tím pokročily do té míry,
že generál Van Fleet byl
nucen zahájit místní cfensivy, aby komunistům
vyrval strategicky výhod
né posice. Přitom došlo
k velmi urputným bitvám,
v nichž Spojenci na ně
kterých místech musili ustoupit. Jinde však zí
skali cenný terén.
Komunisté mají pripra
veno na 800,000 mužů,
mnohem lépe vyzbrojených
než kdykoliv předtím.Ma
jí k disposici přes ti
síc letadel, většinou
tryskových stíhaček, na
250 sovětských tanků a
dokonce i známé ruské kaíuše.
Spojené státy v těchto
dnech znovu potvrdily,že
jsou odhodlány bombardo
vat čínské základny v
Mandžusku, použijí-li ko
munisté hromadně svých
leteckých sil. Ministr
zahraničí D.Acheson také
vybízí ostatní Spojence
bojující na Koreji k
sílení armády SN,
P.B.
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Ako platit do cudziny
T-.-.rv-.y-p
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Australské finančné predpisy d cv oíuju, aby bez osobitného povolenia pre
,:Zamyslela jsem se nad výzvou
vzala australská pošta k preprave a
čtenáře
ve 4 .ě .HD/ , varující
doručeniu do cudziny najviac 4 L ster,
před Kuoováním |s,výrobků, a musím /rovná sa'L A ,5/ raz za mesiac do t.zv»
se přiznat!, že si nejsem jista,
nesterlingovej cudziny a najviac 8 i
zdali má tak úplně pravdu, Jednak
sterloľaz zo týždeň do t ,zv,sterlingojsou některé druhy čs, zboží stále
vých zemí, Sterlingovými zemiam! sa
ještě to nejlepší, co člověk může
rozumejú stručne všetky zeme Britského
koupit! /sklo/, a potom - zahranič společenstva národov, nesterlingove ze
ní dovozci nerozlišují příliš mezi me sú všetky ostatné cudzie-zeme,Pred
Československem komunistickým a de sa však niekoíko málo zemí nesterlingo
mokratickým a pokažení pověsti čs, vej cudziny je vylúčené z tohto privi
výrobků by jistě bylo na škodu na légia; su to hlavne zeme býv.Osy, tak
ší vlasti i po odstranění dnešního na pr.Nemecko, Ináč možno zasiel&t pe
režimu. Vím také, že mnoho krajanu niaze prakticky kamkoívek.
Čs.výrobky kupuje."
I»Z,, .»A,
Samo zasielanie je podobné zasielaniu
peňazí prostredníctvom Money Order,P o 
dobne sa vyplní najprv Application for
" , , . ano, čs.komunisté- si jistě
mno.u radostně ruce nad tím, jak če a Money Order payable outside Austrália
/’žiadosí o platobný príkaz mimo Austraské knihy socialistického nádechu
často s předmluvou Kl.Gottwalda na•liu/. kde sa uvádza najprv meno odosie
cházejí uplatnění mezi čs.uprchlí la t e la, potom výska odosielanej čiast
ky, Nejde ovšem jenom o knihy, ale ky a napokon-meno i plná adresa príjem
zejména o--motocykly ÖZ a Jawa, dá cu peňazí, Pri odosielaní peňazí do nele .o Skoda automobily, sušené hou sterlingovej oblasti treba uviest, Si
by, sklo, znojemské okurky, Čokolá-ide o príspevky na vydržovaňie nejakého
du, šicí stroje Lada, bižuterii, a rodinného príslušníka alebo príbuzného,
pod. Je třeba libry v emigraci vy alebo či ide o predplatné na tlačivo,
dělané nechávat plynout do otevře či ide o dar, alebo či je to platenie
za nejaké služby, dokument /rodný,srartné hrsti proruských hospodářů? A
uvědomuje si každý, že dnešní čs,
ný, sobášny list/ alebo daň.
Poplatok za odosielanie j-3 vysoký.
exportované výrobky jsou schopny
Tento
raz však odosieletel dostane od
zahraniční konkurence jen s použi
tím otrockých prací doma při výro- poštového uradu potvrdenku, ktorú ne
A . B . c . ,
tm . treba odoslat príjemcovi peňazí, lež
ponechat u seba. Pošta ručí plne za do
Tyto dva dopisy se nám zdají za ručenie peňazí, V prípade, že adresát
jímavým námětem k diskusi, Vyzývá-■ by ich nedostal,■odosielateľovi budu
prakticky plne nahradené, Odosielat&i
me proto čtenáře, aby nám upřímně
musí
okrem uvedeného vyplnit ešte ine
nansali svůj názor na správný pomenšie
tlačivo na uvedenie presnej ad
c-š-, p čs.výrobkům. Zajímavé odpo~-dí budeme otiskovat a nakonec je resy príjemcu,
pV p P
s "úhrnně zpracujeme,
Redakce,
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HLAS DOMOVA

ZMĚNY V PRAŽSKÍ! VLÁDĚ
mmmmmmmmmmmrcmmmmminmmm
Minulý týden se zase jednou objevilo Československo na titulních stra
nách světového tisku, když došlo k několika přesunům a vyhazovům na čel
ných místech pražské komunistické hierarchie. Především se zřejmě naplnil
osud ministra sociální péče, bývalého soc,demokrata Evžena Erbana, který
byl suše "zproštěn svého uřadu". Generál Svoboda, jenž musel před časem ůvolnit Čepičkovi místo v resortu národní obrany a stal se pouhým náměstkem
předsedy vlády, nyní mizí z vlády vůbec. Oba postižení udělali sice už
před únorem velký kus práce pro komunisty, ale oficiálně vstoupili do stra
ny až po puči, takže jejich likvidace vypadá jako tradiční odměna mouření
nům, kteří vykonali své.
Krajně zajímavé však je, že zároveň ztrácí sám Rudolf Slánský funkci ge
nerálního tajemníka KSČ, nejdůležitější to posici v komunistickém aparátu
vůbec, a stává se náměstkem předsedy vlády, což bývá podle bolševických
zvyklostí první etapa na cestě do propadliště. Odchod Slánského doprovází
naprosto neslýchané opatření: stolice gener.tajemníka je v KSČ vůbec zruše
na a její agenda přechází na předsedu strany C-ottwalda. Není tedy divu, že
někteří západní komentátoři v tom vidí příznak vítězství nacionalistického
AžuřU-*
nad orthodoxními moskevčíky. Pro opak by však snad mluvilo zá
roveň ‘označené zří 7 -ní minist ;rstva plánování, které má bdít' nad splněním
pětiletky, a jež bylo obsazeno"spolehlivým" Slovákem Bacílkem.
A.R.
živlů w é m u Sokolu a možná někde i reSOKOLSKÁ ORGANISACE,
RIC
vyrostlá kdysi z nadšení obětavých puDlIce nepřátelských''»
vlastenců^ se násilně a systemati
cky přeměňuje v utvař, který má za
ROZSUDKEM STÁTNÍHO SOUDU
pomenout na svůj původní účel a
byly odsouzeny dyě osob^T k smrti .čtyři
přijmout funkci novou: být jednou
k trestům doživotním a pět osob k tre
z pák, jimiž komunistická diktatu stám od 1^ do 25 let. Kolik bylo vyne
ra ovládá vrstvy, nepostihnuté pří seno rozsudků jiných a jaké tresty byly
mo chapadly komunistické strany.
uloženy, nevíme, protože o Činnosti
Naprostou nepodobu s původním Soko státních a ostatních soudů se veřejno
lem přiznává i největší ze sokol sti referuje jen tehdy, slouží-li to
ských soudruhů,ústřední tajemník
zájmům komunistického státu. Můžeme ale
O.Vyhnálek: "Tak jako v Sovětském bezpečně předpokládat,že počet rozsudků
svazu je největším pomocníkem fys- neuverejnených mnohonásobně převyšuje
kultury komsomol a odbory, tak i u počet rozsudků uveřejněných.
nás si dnes už práci Sokola bez po
ROZSUDEK SMRTI nad J.Matičkou,V.V&moci a iniciativy ČSM a ROH nemůže oínkem a L.Smutkou byl vykonán v Praze.
me představit.." Zprávy z IX.sjez
BRNĚNSKÝ KOMUNISTICKÝ LIST ROVNOST
du ÖOS však také ukazují,jak se ná komentoval rozsudek smrti a mnoholeté
silný proces nedaří: "Našli bychom tresty "rozvratnické skupiny": "..byli
však. v každém Kraji jednoty,jež ni -připraveni použít jed a rozprášit ne
koho nezískaly,protože se získávat bezpečné bacily. Poskytovali nepřátelům
nenamáhaly s dál setrvaly v isol o noiitické, hospodářské a vojenské zprá
vanosti, neboí jsou ještě v rukou vy a zaznamenávali místa vhodné pro
svržení nepřátelské letecké pěchoty."
HLÁSIL JSTE NAM. ZMENU SVE ADRESY ?
RIC

TÁBORY NÚTENÝCH PRÁC
rovou výrobu" 200 kulometů a 2,0CC pu
na Slovensku sú pod dozorom^Rusov.
šek denně. Součástí výzbroje SeverokoPriamy dozor však vykonávajú príslu reánců jsou strojní pušky 7,6 mm rov
šníci SNE „ V tábore nútenej práce
něž z brněnské Zbrojovky. Současně vy
Sklenná pri Kremnici je asi 6,000
řizuje ÖSR objednávku Öiny na 100,000
trestancov - pofebruárových politic automatů. Technické vedení plzeňské
kých provinílcov. SÚ tam aj bývalí
Škodovky bylo z větší části převzato
teraz prepustení dôstojníci čs„armá moskevskými odborníky.
PCI
dy. Pri Turčanskora Sv„Martine je tá
bor níenej práce Nováky, ktorý je
NA KOREJSKÉ TROUTĚ
ústredným n roztrieäovacím táborom. byl mezi neasijskými jednotkami zjiště
Tam je velitelstvo všetkých táborov nými v posledních dnech uveden dobronútenej práce a kartotéka väzňov.
volnlcký sbor protiletadlového dělo
Ďalšie tábory na Slovensku su Han
střelectva čs „komunistů, jak píše R.
dlová kde trestanci pracuju v do
Allen v New York Post.
BT
loch, 2,11"^ a Svätý Kríž, odklal
trestanci chodia pracoval do lesov,
LOKOMOTIVOU PŘES HRANICE
Harmanec pri Hornej Štubni, ktorý
Zdokonalený systém stráží na čs.hrani
nazývajú "táborom smrti". Trestanci cích stále více znesnadňuje pokusy o
tohto tábora pracuju na tuneloch
jejich překrc-čw.j. „ Uprchlíkům z nesvo
trati Harmanec-Banská Bys Ui^a.Har body na svobodný západ není však nic
manec je trestným táborom, do ktoré nemožným. 0 tom se přesvědčili přelstě
ho posielajú trestancov z Iných tá ní komunističtí drábove husarským kou
borov z trestu. Istý príslušník SNB skem strojvůdce vlaku Praha-Aš, který
v HermancI povedal trestancom, že v přivezl do Selbu v Bavorsku celý vlak
tomto tábore na každom metre zomrie se svou rodinou i nábytkem. Těsně před
jeden väzeň.
RIC
hranicemi svedl strojvůdce boj s komu
nistickým topičem a byl ostřelován Čle
PODPIS ZA ŽELEZNOU OPONOU ny SNB z automatů. Poslední zpráva hlá
"Podpis je dnes prostá záležitost.
sí, že 26 ze 106 cestujících požádalo
Vrostla nám už do života jako jídlo Ihned po příjezdu o asyl.
Hd/M
nebo pohi°^ na hodinky. Klesla na
úkon. ’-'ad ktorým nepřemýšlíme.8lo~
SMUTNÉ ZKUŠENOSTI IDEÁLNÍ KOMUNISTKY
ršk se podpisuje tisíckrát a podpi "Öasto se setkávám se zvrácenými názo
suje vše,„„Pro někoho je výroba pod ry, Mnohé ženy říkají, že válku sesílá
pisů přímo doplňkem povolání."
na lidi Bůh, a to, co prý se tvrdí o
-Z propagačního feuílletonu,vybíze amerických ukrutnostech na Koreji, je
jícího k nadšeni v podpisové mírové jen bolševická propaganda. Takové žena
akci. A přece propagandistovi ušla přečíst sl dobrou knihu nebo noviny,na
slova, která jsou charakteristická
to nemá čas, ale poslouchat Hlas Ameri
pro mentalitu lidí, mučených podpi ky, po tom je celá divá. Nevyrostou
sovou inflací.
RIC
nám z takových žen nepřátelé?'®
-Eva VrchlickáCs,rozhlas Praha
V MÍROVÉM NADŠENÍ
převádí brněnská Zbrojovka urychle
POVINNOSTÍ VŠECH KOMUNISTŮ
ně mírovou výrobu traktorů, vsacích je,aby každodenně uskutečňovali moudré
strojů a kuchyňských robotů na "mí- pokyny soudruha Gottwalda,,-Rudé Právo,

V I L K Y
SE N
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Sověti znali hypnotický účinek velkého snu, a jak zaslíbená budoucnost
mizela v nenávratnu, snažili se udržet naději při životě líčením budoucí
ho blahobytu» A tak mezi jiným nařídili v polovině třicátých let všem au
torům, aby nakládali s přítomností, jako by neexistovala, a s budoucností,
jako kdyby už přišla. Tato literární devisa se stala známou jako "socia
listický realismus".
Vsevolod Ivanov, známý sovětský romanopisec, psal román c životě ve ve
liké automobilce v Gorkém, Aby se lépe seznámil s látkou díla, rozjel se
přímo do závodu a během svého pobytu předčítal úryvky rukopisu na schůzích
dělnictva, Předčítal jim kapitolu, která líčila těžkosti dělníků, kteří
jezdí do závodu z velkých vzdáleností ve špatných autobusech a špatných
silnicích. Přítomní komunisté ho začali zkoušet.
"Za jak dlouho dokončíte román?" ptali se.
"Za šest měsíců", odhadl Ivanov,
"Pak tedy censura zabere dalších několik měsíců a tisk další. Vaše kni
ha, bude tedy vydána asi ode dneska za rok, a do roka tu budou dobré cesty,
nové autobusy a domy pro zaměstnance, postavené vedle závodu. Proč byste
tedy už dnes nepopisoval tyto cesty, autobusy a domy, jako by existovaly?"
Louis Fischer
Z knihy The God That Failed

Skandinávskému dokumentárnímu filmu o
.FILMOVÉ CENY
Letošní mezinárodní filmový festi dobrodružné expedici napříč Pacifikem
Kon-Tiki hyř dáván větší kredit, než
val v Benátkách skončil sensací:
první cenu dostal japonský film
si zaslouží. A konečně ani americký vá
Raša-mon /Muž v lese/. Zvláštní
lečný film Go for Broke s Van Johnsopochvalné uznání si vysloužil ame nem také nijak nevybočuje ze stojatých
rický film Streetcar Hamed Desire, vod hollywoodského průmyslu,
vm
natočený podle dnes už slavné di
vadelní hry Tennessee Williamse,
STALINSKÉ TANCE
P.S,
"Státní Ös,sbor národních písní a tan
ců má ve svém novém programu také tan
ce,v nichž c h c e .zachytit dnešek naší
NOVÉ FILMT
Slavný Eternal Return /Věčný ná vesnice a dnešek naší dělnické mládeže.
vrat/ M.Carného, typicky francouzPozoruhodným pokusem o dnešní thematiku
v lidovém tanci je tanec svazácké horni
ský "únikový" film, bude.patrně
znám většině diváků ještě z praž cké uderky. Prvků zbojnického tance je
ské premiéry. Je to moderní verse tu použito k tanečnímu projevu nových
středověké legendy o Tristanovi a. dnešních hrdinů,horníků,Kroj nahrazuje
Isolde s J.Maralsem a M.Sologne,
modrá svazácká košile." - Líd.noviny.
Hathawayův "Rawhlde" je průměrná
ukázka dobře zpracované "western" KONCEM ŘÍJNA VYDÉME ZVLÁŠTNÍ KULTURNÍ
s T.Powerem a Susan Haywardovo-u,
PŘÍLOHN HLASU DOMOVA. VŠICHNI ŘÁDNÉ
nemající žádných ambicí.
PLATÍCÍ ČTENÁŘI JI DOSTANOU ZDARMA.

SPOLKOVÁ MÍSTNOST Ö S „KLUBU V JIŽNÍ
LETNÍ POBYT 11-14 LETY OH DĚTI -LL";
Austrálii v Katolické knihovně,‘1,po Ôs„klubu v Ôueenslandu bude umcžr.šr.
schodí Wakefíeld St,Adelaide, je o- v táboře v Burleigh Heads, kter"
tevřena každou neděli od 18 hod. dí New Settlers League. Tábor iude
0 činnosti Čs,klubu i SK Bohemians
dnech 15 .-21. prosince 1951^-4.-18,
jsou členové informováni klubovními ledna 1952. Také na dobu vánoční je
oběžníky, v nichž je též přehled
dosud menší počet volných míst,Bliž
zpráv z CSR I ze světa.
10
ší informace v Klubu. - Klub hledá zá
jemce o pěvecký a recitační kroužek,BESÍDKY TĚL.JEDNOTY SOKOL V CANBEŘE Začína se cvičit, satím společně s ji_
se konají každou neděli od 19 hod,v nými národnostmi v YMCA v Brisbane* místnosti YMCA,Civíc Center I,-Jízd Příští zábavní podniky klubu se konají
ní odbor Sokola přijímá přihlášky
ve prospěch dští čs.uprchlíků v Němec
dalších zájemců o tento sport,
JP
ku.
31,
ÖS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ "PRAVDA VÍTĚZÍ" jÖS.VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ, SOCH,
v Sydney si zvolilo na mimořádné
{výšivek a jiných uměleckých předmětů,
valné hromadě dne 5.září nový výbor ikterá se bude. konat v Kozmínsky s
U - h - L u se stal Josef Federmann,
iGalleries v Melbourne 13.-26.října
jednatelem Milan Kramář /Tudor Hou It.r, , bude prvou větší přehlídkou use, 106 Elizabeth Bay Rd,Elizabeth
!mění Čs.exulantů v Austrálii, Výstava
Bay,Sydney,NSW/, kterému adresujte
jje pojata do rámce oslav 50,výročí
všechnu korespondenci. - Sdružení
Ispolkové australské vlády a jsou na
hledá býv.herce z povolání,dobré o- Iní zainteresovány přední osobností
chotníky, zpěváky, hudebníky a všec |zdejších universitních a uměleckých
ky, kteří mají zájem o kulturní prá Ikruhů. Čistý výtěžek bude věnován ve
ci. - Sociální odbor dostal tento
{prospěch Royal Melbourne Hospital,jedopis; "Dočetla jsem se v Hlase do jjíž:správa obstarává propagační stran
mova o Vaší akci ve prospěch čs.dě- íku v široké australské veřejnosti,
tí v Německu, Ráda bych přispěla
{Nelze dost zdůraznit, jak velký výzsvým dílem, probíjela jsem se emi
Jnam může míti příznivý výsledek teto
grací také s dítětem a vím, co to
Ivýstavy pro celkové hodnocení našich
je, Ale přáli bychom si, můj manžel iexulantů. Vystavovatelé budou míti
a já, navázat styk s jednou čs.rodi :možnost svá díla zpeněžit, Upozorňunou z lexlmílňsteru, které bychom za {jeme všechny naše umělce ze všech časílali pra .'idělně balíky potravin a I stí Austrálie, ze konečná Lhůta k poco by se I jinak dalo; ■''■lnu na ple {dání přihlášek je 1.října t.r. Adretení, boty dětem a co by nám mamin i sujte jednateli Ö s ,Nár,sdružení ve
ka sdělila jako nejvíce potřebné.
IVIctorii: M.Volný,150 Dandenong R d , ,
Nežijeme sice v přepychu, sami začí Caulfield, S.E.7, Vic.
Fr
náme, ale uděláme, co budeme moci.
A rádi." Tak dovede myslet a jednat PŘÍŠTÍ VEČÍREK V YOUTH HOSTEL ASSOCIjenom dobrá Čs.maminka. Co Vy oation, 161 Flinders Lane, Melbourne,
je ve středu 19.září. Tentokrát čs.
statní?
UF

program.
BUDEME VÁM-VDĚČNI ZA ZASÍLÁNÍ NOVI
NOVÝ CH VÝSTŘIŽKŮ PRO NÁŠ ARCHIV
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SPORT DOMA A V CIZINA
mrrnnmmmmrnmmtnrm
K»!. _ ZÁTOPEK NESMÍ VEN?
kra-sensacním Časem 29,55,04 a zařadil
Od té doby, co světový rekordman se tak mezí světovou třídu» Stejně uEmil Zátopek prohlásil v rozhovoru spěšný byl na 5 km časem 14,21, kde
s dnes v Praze vězněným americkým
druhý Hšmec Müller zaběhl rovněž dob
novinářem Oatisem, že by rád běžel rý čas 14,34» Z téhož utkání stojí za
v Americe, nezúčastnil se ani jedi zmínku následující výsledky: tyč Lundného závodu v zemích mimo železnou berg /5/ 4,25, Schneider /i?/ 4,20,
oponu. Že by už ani soudruh kapi
kladivo Sotich /n / 58,89 a oštěp Bergtán nebyl spolehlivý?
lemd /5/ 71,31« - ÖSR-Maäarsko /muži
KOPANÁ. - V posledním čísle j’sme 108:104, ženy 56:57/ za.znamenalo 6 no
uvedli jména těžce potrestaných čs. vých rekordů. Z pozoruhodných výsledků
hráčů kopané. Náš skepticismus,po ěs,atletů: tyč Saxa 4,16, kladivo Da~
kud se týkalo druhu jejich provině dák 53,49, lo km Zátopek za 30,01,4,
ní, se ukázal na místě. Většina
výška Lánský 191 a 5 km Zátopek 14,30,2.
těchto "nepokrokových sportovců”
- Holanäanka Blankers-Koen vytvořila
se totiž prohřešila tím, že odmít v Bernu nový sensační světový rekord
la výzvu starosty zkomunisováného
v pětíboji, když dosáhla 4,185 bodů!!
Sokola Truhláře, aby šla příkladem Starý rekord FrancouzRy Hamo z Maroka
vstříc a zapojila se do "produktiv byl 3,204 bodů.
ní práce” . Hráči "produktivní prá
TENNIS. - Na tennísov&m mistrovství
ci”, rovnající se dolům a těžkému
USA ve' Forest Hills se objevilo jméno
průmyslu, odmítli, bylo jim vytče
býv.čs,representanta L.Hechta, který
no, že se ubírají "starou buržoas- byl vyřazen ve 3.kole Budge Pattym ve
ní cestou” a tresty jak jsme již
4 setech» - Po dlouhé době se opět ouvedli, nedal na sebe dlouho če
zývají naši tennisté na turnaji ve
kat. - Liga: Sparta-B.ohemia'ns 3.3, Velbertu /Německo/, kde porazil Drobný
Sl.Ostrava-ATK lil, Teplice-Brati- Švéda Bortila 6^4,2:6,6;2 a Černík za
slava 1:4, Slavia-Zilina 7:3, Vikt, znamenal pěkný úspěch porážkou dobrého
Plzeň-Cechie Karlín 1:2, Košice v. Němce Kocha 4:6,6:3,6:4» Polský exu
Vítkovice 4:1, Baía-Prešov 1:1»
lant Skonecki zvítězil nad Američanem
LEHKÁ ATLETIKA. - Zátopek se
Garettem 6:4,6:4.
pravděpodobně v letošní sezóně vě
Z AUSTRÁLIE. - Adelaidský SK Eohenuje více běhu na 5 km, protože
mians postavil již dvě jedenáctky,jež
marně Čekáme na nějaké zprávy o 10 zaznamenávají nepřetržitá vítězství:
km. V Berlíně zaběhl 5 km na rozB I -Tramways 1:0, B II-University 1:0,
moklé dráze za 14,19,4 a ve Vítko B II-Railways 3:0 a B II-Postal 15:01vicích za 14,15. V téraže závodě
Hokejové mužstvo Sokola Perth porazilo
způsobil malou sensaci druhý Švaj- austr.soupeře 22:2 !!
gr časem 14,16,7 ! Zatím co Belgi
čan Reif zaběhl ve Švédsku 14,18,6, BABIÖKA A TYRŠŮV ODZNAK ZDATNOSTI ! ^
Zátopkovi vyrůstá nový soupeř,jímž "V soutěži o TOZ dokazují nejen mladí,
je Němec Schade. V mezistátním leh' -ale i starší občané svou tělesnou zdat
koatletickém utkání Německo-Švédnost.Také občanka J.Kostrbová splnila
sko /112:100/ ve Štokholmu, Schade v den svých 60.narozenin poslední dis
porazil své severské soupeře na 10 ciplinu TOZ!"
Svob.Slovo,Liberec.
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There are two fears I wish to mentíon, the fear of European migrants
that they will not be accepted as economic equals into the Australian Com
munity and the fear of AustralianS that the Euröpeans will make too deep ;
inroads into the British way of^life»
' Cn completion of t?/o years" contract with the Commonwealth Govern
ment, those politioal refugees who are Professional men or tradenmen,
will be eager to get admission into their formér professions and trades.
It is only to be wished that the respective Australian organizations will
rather také up a helpful attitude than put up obstructions to the noeop
tán c e of European migrants. Any help we shall receive from Australiens enabling us to acquire a better place in the Community will make us not only happy and content citizens but it will also support our quick assimilation. 77e shnil feel to belong to the new, groming nation of Austrália and
we will be freed of any suspicion that the Australiens are prejudlced ag- .
ainst us and are not handing on equal deal out to .us»
But if our road to material betterment will be full of artificial ob—
structions. then we may become alienated frcm our new homeland, Common fate gives usually rise to "class:i or ;race!' feeling. and .so there is a possibility that we might become too conscious of our European origin and
club together, Europeans as against Australians» You are afraid of formation of national communities, but this development would not be so dange
rn us to- the unity of Austrália as the splittin. ' of the nation in two halves - the Australian and the European one, I was really -startled by the
growth and spreading of "Europeanism" at least among us, political refugees» It is remarkable how our former enmities decreased* And-it was mostly due to the fact that all of us, Balts, Czechs, Hungarians, Boies, Y ougoslavs etc», had the feeling’of the same fate - of haring to start our
new life at -the lowest level» I have already heard.suggestions, that the
European Cluba should cooperate more d o s e l y together for our own benefit
and defence of our needs» Any cooper&tion based on assumption that we ha
ve to fight together for a bet
L i g h t
ter place in the Australian Co
mmunity, has not materialized,
51of, Bourdillon
yet» I hope it will never come
to life, because it would be
The night has a thousand. eyes,
And the day but one;
detrimental to both sides.I am
convinced that other Govern
Yet -the light of the bright o<cu3d die
ments and institutions will
With the dying sun„follow the way the Tasmanian
The mind has a thousand eyes
Government has shown by giving
And the hehrt but one,
very favourable conditions to
Yet the light of a whole life dies
European doctors to establish
UiThen love i s done.

themselves in their own profession,
Burther, I am of the opinion, that gradually such an atmosphere
should be created, that any migrant stepping off a ship would feel to be
an Australian on touching the Australian soil, As one of the steps to create such an atmosphere, it will be eventually necessary to do away with
referring to us as "migrants" or "New Australians" . There is nothing wrong
with these words, but their constant repetition will be reminding us - even after years - that we are still not Australians» And another point:
Crime, unfortunately, mafces bigger news than virtue» We see, therefore,
more headlines "Migrant on trial", "New Australian arrested" etc» than
"Migrants cut "X" tons of sugar canew , "Migrants help in essential Indu
stries" etc» Australian public m&y be then misled in believing that nur
activities are greater in criminal field than in any other walk of life,
The policy should be towards less distinction in every respect between
the "Old" and the "New" Australians, When the prefix "New" will be dropped that will mean asslmilation problém has become negligible»
/Continued/
Should Auld Acquaintance Be Borgot ;mes left vacant by the deported are
mmmmmmmmmmmmmmmrammmmmmmmmmrammmmirímm ifilled up with "essential worKers" ,1. e.
A former Wehrmacht officer said jyoung Communists with technical skills
that a group of German ex-Grenerals (wanted for industry, particularly armamet to plan the grouping of all
iments» Bour army generals, accused of
German ex-servicemen into one orga-;plottirg against the Red regime, have
nization» The Generals include Hi- jbeen arrestod»
tler’s tank Commander Heinz Gude- j Hungary. Deportations to the^provinrian and paratrooper chief Hermann ces reached their highest peak in July.
B.Ramcke» The private meeting,held (In Budapest, where an average of 2,000
in a Bonn hotel, will set up an or-jpeople are being thrown out of their
ganizing committee»
jhomes every week, some fathers expe-cEx-Admiral Hansen s German Sol- jting deportation of their families are
diers Association, which is expe- jtattooing their children so that they
cted to be chosen as the parent as-jwill be able to identify them in the
sociation, has already said it is jfuture.
willing to accept SS men into its I Polaná.» Nine high military staff ofranks»
Hd/M
Ificers, four of them generals, several
lof them former members of the anti-NaDeportations
jzi Polish underground, are on trial,
.mmmmfnmmrammrnm
icharged with spying for the West0 A
Czechosloyakia» Thousands are beAtenth is in jail. Deportation of "uning deported from Prague, Brno and (essential" people from towns to rural
Bratislava» A new town is being
(areas is causing widespread unrest and
bullt near the Soviet border, to
(desperate efforts to escape» In Warsaw
accomodate deported workers inten- an estimated 40,000 people have been
ded for the nearby copper mines»Ho-iordered deported by the Police»
TIME
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URANIUM.TROUBLE.?
Reliable observers report Increased activities In a nev; uranium mining locallty calied Oloví, halfway between Falkemau and Kraslice»
The discovery of uranium ore there
was first signalled abcut a year
ago. Minig started several months
later» At present Oloví is already
working In shifts and has Its own
forced labour camp attached to It.
The output has been considerably
raised by Installing mining machlnery transferred there from the
"Bratrství" /Brotherhood/ pit near
Jáchymov» Experts believe that the
intensive mining In the Jáchymov
area is causing certain of the 3o
cnl sources to near the point of
exr o-n. In the meantime the uranlum mining facillties near Pří
bram, about 35 miles south- west of
Prague, are bejng cnlargsd and improved constantly»
PCI

D R .PAPANEK SPE ä K IUl
The fermer Czechoslovak AmbassadorDelegate to UN, Dr Jan Papanek,sums
up the Situation of the oppressed pe
ople behind the Iron Curtain: "The
Czechoslovak cause in the internatio
nal field - In the same way as the
question of the other countries temporarily controlled by the Kremlin Is slowly but surely nearing its Solu
tion» The suggestions of panic-stricken Moscow for talks among the Great
Powers, the noíse of peace propaganda
and, at the same time, the creation
of an atmosphere of hate directed against the democratic world testify
to the progressing dissolution of the
Kommunist regimes."
Ö

BAD ,EXAMPLE
Three young New Australians of Czecho
slovak origin, A.Rej.thar, 18, L»Lukav* .
sky,19, and V.Maceka,23, were sentenced last week in Sydney to long terms
on breaking, entering and stealing
charges» The Minister for Immigration
will consiaer whether they will be deFREEDOM.MESSAGE
ported after serving their sentences.
Radio Free Európe Is studying reAll
Czechoslovak refugees In Austrália
ports received from CSR announc^nndo not want to have anything In common
the safe delivery of milllons of
handbilis carried by balioons from with such crlminal elements who are
misusing the hospitality of this coun
the German borderlands to Inside
Ed
Czechoslovakia. Most of the balio try.
ons landed In the proximity of
FATE.O F P O W ' s
Prague nnd West and South-West of
The
decree
by the Soviet authorities,
Prague» Among the locallties menordering sose 80,000 women In East
tioned are: Slaný, Veltrusy. Ra
Berlin
and In the East Zone of Germakovník:, Beroun. Prlbram and Prague
ny
to
make
applications to have their
Itself. "Their delivery” ,one of
husbands
and
sons lost on the Eastern
the reports sald,"has an exoellent
effect on the morale of the people front declared dead is causing great
who are now treasuring the eviden Indignation» It is a frequent occurence that they are not forgotter and ce for one of the missing, declared
dead, to sudenly arrive home or send
that the Iron Curtain surroundlng
a message through underground Channels
them has been torn,"
FCI
that he Is held on forced labour»
FCI
FREE OZECHOSLOVAKIA' IW A FRJlE
WORLD.»
Jan Masaryk

Čís.5.
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DOPISY ČTENÁŘŮ -'LEITERS TO THE EDITOR
mmmmtnmwmmmmmmmTmnmwmmmmmmmrommmmmrawmmmTnm
Naší lidé jsou příliš přepolitísováni,téměř
každý se pokládá za odborníka mezinárodní politiky. Při tom ale málokdo má zájem o zlep
šení svého vlastního charakteru. Jsem pro to,
aby se podporovala osobní morálka a smysl
pro čest a poctivost všemi prostředky a aby
chom bojovali proti zlu v každé formě - po
kud k tomu ještě máme odvahu,
J.D.,Spotw.
I v/ould appreciate the idea to mention in
your páper that the Australian Vorkers Union,
the biggest and oldest Trade-TJnion in the
Southern Hemisphäre, which is an independent,
democratic and anti-communistic organization
of the Australian workers conducts in its papers a constant column for the use of New Au
stralian workraates and that this organization
is always very happy to háve the opportunity
to help every New Australian member in better
understandlng of the Industrial Laws of this
country and the principles of trade-unionism
and it try to help him in his Professional
matters,
J, S.Bielsíci,
Australian Workers ’ Union, l-Tey Austra
lian Section,Box 421C.OFO, Sydney,NSW

...................... - 13 Hledáte anglického tlumoč
níka? Navštívím s Vámi uřády, obchodníka, solicitora, cizí konsuláty,byt
nou nebo vyřídím místo Vás.
Sepsání všech žádostí,
V,R,Sudek,146 Forbes St,,
East Sydney,NSW,

FA 1871

Obražte se s důvěrou na
firmu
Josef N e c h v á t a l ,
pražsko-vídeňský krejčí,
468 Bridge Rd,Richmond,Vic,
Tel,JA 1341
Všem přátelům á známým
dovolují si oz-námiti, že
jsem převzal

P R A H A
kavarnu
258 Church St,Ríchmond,Vie,
Výborná domácí Kuchyně ceny mírné.

Přijďte, budete spokojení!
Doporučuji Vám, abyste se nedali rušit ve své
Bedřich Ľ v o
á č e k
práci,která se stává jistě nejdůležitějším uz Brna
sekem v celém našem krajanském životě v Au
strálii........ ..
Kv.E.,.Adelaide.
iDobrou životní pojistkou v Austrálii
Jindřich S i l v a n ,
je M,LoC.životní pojistka,
hodinář a klenotník,
!Informace o ní Vám 96 Chapel Street,
Iposkytne
. ©„NEKVAPIL,
WINDSOR, Melbourne,
j Informace o nerr.otel,LA 4993»
jcenském pojištění
150 Dandenong Rd,
Bohatý výběr švýcarských ho i Chcete-li v Melbour
C a u l f i e l d ,
dinek, nástěnných hodin, budíků a n e koupit! pozemek,
klenotníckeho zboží. Veškeré opra istavět! nebo koupiti
j dům, obraíte se na
T g 1„: MU 9411
vy se vyřizují odborně. Mluví se
Priv:
U 1664
česky.
Prosím všechny skauty v Austrálii, aby udali svou adresu a popis skautské
činnosti v ÖSR. Adresy budou registrovány u starosty čs.skautů v exilu
Dra V.Fanderlíka, 61 Moscow R d , , London W.2, England, Nenechejte náš čs, skauting rozprchnout! Buä připraven! V.Jirák, 182 Victoria Pd,E.Melbourne,

Eda a Olga HONKY d OVI
dovolují si oznámit! otevření
podniku

CAFÉ

-

CLUB

282 Rüssel Street, Melbourne,
/City, blíže musea/
Telefon: Centr,3611
Prvotřídní kuchyně - Hudba - Z a h a j e m ve stredu 19,zari 1951
Otevřeno DEFUĚ od 12-2 a od 5-9
Přátelé hledají*. Jaromíra Práska, Dra Ignáce Schwetze, Ottu a Kaäu Hof
man no vy a Kamila Skapu, Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
po nich pátrá. Tazatelům nesdělujeme adresy přímo,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtrpmmrommmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmm
Upozorňujeme čtenáře, kteří dosud nevyrovnali nedoplatky za odběr cirkuláře "Hlasu domova" z roku loňského a ani jinak neprojevili o list zájem,
že nás zvyšující se náklady nutí ke škrtnutí jejich adres z řad odběrate
lů počínaje příštím číslem.
Administrace Klasu domova,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmramrmmmoimmmmmmmmmmmmromrcmmmmmmmmmmmrrnTimmmmmmm
"Hlas domova" vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas do
mova, 150 Dandenong Road, CAULPIELD, S„E07 } Ylc, - Předplatné: na. rok sh
37/-, na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sp iq'/- jednotlivě l/6,

mm®mmmmmmmmmmmmmmTM!mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmí mmmmmvmmmmmmmmmmmmmmmrn.mmmm
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER IN. AUSTRALIA

If not delivered within 7 days,
please return to Hlas ďoraova,
150 Dandsnong Ro a d ?
C a u l f i e l d ,
S.E.7,Vic.

