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P O V I N N O S T

Podlá informácií OASU
jeden z maďarských exi
lových diplomatov vyjád
MNV v Úpici, dne..., č j ,14-89/6-XY,..
řil svoju predstavu stre
V ý ju š r
doeurópskej federácie ta;kto: štáty okupované SSSR
Vzhledem k tomu, že do stanoveného termínu
isdružit do viacerých nad
nepřihlásil se dobrovolně potřebný počet osob
národných celkov, vytvo
na sklizeň sena ve Vlčicích, určujeme Vás na
něných podlá "dejinných a
základě vyhlášení všeobecné pracovní povinno
sti ONV v Trutnově podle čl.3 zák.č.125/27 sb. jkultúrnych súvislostí” .
Prvý celok by tvoriljl
čj .8751-34/8 k nástupu pracovní povinnosti
severní
Slovania /Poliaci
dne 18.VII.
v
~
a
Češi/
s baltickými n á 
Sraz přesně v 7 hod. u úřadu MNV v Úpici.
rodmi.
Druhý
celok by
Neuposlechnutí tohoto příkazu bude trestáno
tvořily
národy
dunajskej
ONV v Trutnově pokutou do 5.000 Kčs nebo tre
:
kotliny
/Maďari,
sedmih
st em na svobodě do 14 dnů. Upozorňujeme, že
radská
Rumuni,
Slováci,
tato
d o b -r o v o 1 n á pomoc jest ctí ka
Horváti a Slovinci/,třetí
ždého občana, neb se provádí v rámci zajiště
národy
ortodoxného kres
ní výživy národa.
ťanstva, ktoré kedysi n á 
Razítko: MNV v Úpici
Předseda: Müller Jar.
ležali do byzantskej ríše
/Rumuni, Srb i , Bulhar i/.
K tomu se píše v je
Štvrtou samostatnou jed
dnom z dopisů z domova: lopatou. Školní mládež notkou by bola velká U k 
5;Te nedele a vzpomínáme, není na tom o- nic lépe rajina.
jak ji asi tráviš. Za
Vážime si^úprimných a
s prázdninami. Chodí
celé léto jsem se byl
poctivých maďarských exu
do různých kursů, z
dvakrát koupat. Po kaž nichž na prvém místě
lantov a vieme, že sú me d 
dé se objevila policie,
stojí nyní branná krou zi nimi reálne smýšlajúci
podezřelí ze zahálky
žky, učí se žít pospo íudia, bez revizionizmu
byli všichni obesláni
litě na stavbách mláde a nemodliaci sa za návrat
na policii, my ostatní
že, nebo jezdí na rek Svätoštefanskej koruny,
vyzváni,abychom hned
reační janičářské tábo jJe ale potrebné povedať,
šli pomáhat na sousední ry typu kuratorní’ Čepe- !že federáciu v rámci po 
pole se sklizní. Tak
rky, /Pokr.na str.2/ dunajskej kotliny, z ktoraději sedíme doma.”
Irej sa jasne rysujú náz
Občan lidové demok
naky starého Uhorska, ni~
ZMĚNY VE VLÁDĚ
racie má samozřejmě
;kto zo Slovákov neprij
oooooooooooooo
právo trávit svou dovo
Vládu
opustil min.
me .
'M
lenou v klidu, ovšem
těžkého strojírenství G-.
předpokládá se, že mu
Kliment /nový předseda Editor F r a n t . Vána, 4 j
bude ctí ztrávit ji s
ÚRO/, jehož nástupcem
Erin Street, West Eich-í
motykou, vidlemi nebo
I
/Pokrač. na str.2/ mond, Vie.

Š T Í T Í
e y i t a
.+++ +++++++++++ ++++ + + +

55 s5 6.1 Julius Maurer z
Zoš i e. Z pravomoci mi
nisterstva spojů byly
opět vyňaty čs.státní
dráhy, které, nyní bude
řídit vzkříšené minis
terstvo železnic. Tato
změna vede ke zřízení
mnoha nových národních
podniků /pro automobi
lovou dopravu, pro pro
vádění oprav automobilo
vých vozidel/, jež zůs
távají v pravomoci mini
sterstva spojů. Novým
ministrem železnic je
poslanec KSČ Josef Pos
píšil, bývalý předseda
'kraj ského nár odního,vý
boru v Pardubicích.:
Čs. vláda se skládá
nyní ze 27 ministerstev
a tří státních úřadů v
cele s ministry.
'''"i;
Č/FCI

Kromě mohutných smutečních průvodů a obřadů
oslavila Argentina smrt paní diktátorové Evity
Perónové mnoha speciálními akcemi. Ukázky:Ministr veřejného zdravotnictví Ramon Carillo
dal vyrobit svíčku ve. velikosti zemřelé /5 stop
5 palců/ a ve váze 220 liber. Svíčka bude posta
vena v Carillově’ministerstvu a bude se zapalo
vat na hodinu 26. dne každého měsíce. Vydrží prý
přes sto let.
Pro školní děti byly vypsány soutěže na oslav
né básně o Evitě. Učitelé' jim vysvětlili, že Evi
ta onemocněla proto, že líbala choré a malomocné.V Buenos Aires byl zatčen jeden mladík, proto
že se smál v tramvaji. "Takové chování je antisociální", prohlásil guvernér Aloé, který také pro
pustil úředníka, jenž nechtěl nosit černou krava
tu.
Argentinský odborový svaz dělníků a úředníků
v potravinářském průmyslu telegraficky požádal,
papeže Pia XII., aby prohlásil Evitu za svátou.
Podle TIME
5QBRgV0MÁ_P0VINN0ST_/Po^/

Pionýři a pionýrky
se může také do Prahy,
si smějí aspoň vybrat,
dělat tam průvodčího na
na let érou otročinu se
tramvaji". Vysokoškolá
musí dát. Studenti jsou ci konají o prázdninách
V NOVÉM FEDERÁLNÍM ROZ-: o to letos připraveni:
presenční službu, jejíž
počtu byla snížena daň
"Ústřední výbor čs.sva trvání se započítívá do
z příjmu o 9 <fo a podpo zu mládeže spolu s m i 
celkové doby vojenské po 
ra pro nezaměstnané
nisterstvem školství
vinnosti.
zdvojnásobena z 25 ši
připravil pro letošní
Fr.Koktán říká v pos
linků na 50. - ACTU žá rok letní aktivitu stu
lanecké sněmovně: "ÚRÔ
dá zvýšení podpory na
dentů podle školského
připravilo pro dělníky
% 3/2/6 a % 2/IO pro
zákona...Nahrazuje tak
ta ne j lepší lázeňská m í 
manželku.
dosavadní letní brigády, sta a letoviska, kde ve
MELBOURNSKÁ. POLICIE Ro které aktivitu studentů liká část především nejjen velmi málo p o d c h y c o  lepších a zasloužilých
zehnala demonstraci ivaly.-.
.Podle letošních
talských nezaměstnaných
dělníků, úderníků, zlepsměrnic pojede celá
přistěhovalců.
šovatelů a novátorů múze
škola pracovat do pod
co nejlépe ztrávit dovo
LABORISTICKÝ POSLANEC
niků, s kterým předem
lenou. . ."
Mullens prohlásil v pa uzavře závaznou pracov
Víme, jaké tváře,se na
rlamente : "Zacházení s
ní smlouvu." Dopis m a  těchto rekreačních akcích
italskými přistěhovalci
turanta z konce dubna:
objeví. Tváře, z nichž
v Bonegille a jiných
"Po maturitě musí každý tak mnohé bez ostychu utáborech je národní os z ná's na měsíc na bri-v
žívaly výhod socialismu
tudou." - 70 přistěho
gádu. Je to- povinné buď Reinharda Heydr-icha.
valců odjelo zá své do
na Trati mládeže nebo
vm
Evropy.
-n
KRÁTCE Z AUSTRÁLIE

N E B E S
P O S T E L E
BE
O -O-O-©-O-0-0-0-0-0-0-0-O-o-0-0-0
Když zakročí, zbývá "český klub”
V melbournské city je jedna ka
nebo jistý kout v Rüssel Street, le
várna, která má balkánský název a
vedení, klientelu ale takřka výhrad to sice jen taková stříška^na dvorku,
ale v domě je pekárna, takže zed bý
ne československou. V zasvěcených
vá docela teplá. Musí se ale přijít
kruzích se jí proste říká "český
brzo, aby člověk dostal slušné místo.
klub".
les
Lokál vypadá navlas tak, jak si
revolverový plátek TRUTH představu
je novoaustralská pařeniště neřesti
1EDN0 LEST POTŘEBÍ
a zločinu: protáhlá, špatně osvětle
+=+ = +—+=+= += + = + = + =
ná a větraná místnost, stoly, bez ubrusů? v koutě pult, na němž jsou
"Láska k Sovětskému svazu, víra v©
až příliš' vyzývavě seřazeny láhve s
vítězství pracujícího lidu je neslu
oranžádou. Na jakémsi pódiu stojí
čitelná se sebe menšími výhradami.
rozviklaná pohovka s vyhřezlými ú t 
Cesta do bahna zrady začíná právě na
robami a hustým nánosem prachu.' .
šikmé ploše výhrad a pochybností ve
Všechny stoly jsou obsazeny. U
správnost politiky Sovětského svazu
jednoho sedí pobledlí političtí upr v kterékoliv otázce. Kaž.dý krok So
chlíci s klobouky na hlavách, ciga
větského svazu je posvěcen pečetí
retami v koutcích úst a blaseovanýra
nejvyšší spravedlnosti. Bezvýhradná
výrazem na tváři. Před sebou mají
láska k Sovětskému svazu a soudruhu
hrnéčky s tak zvaným čajem a' hromád Stalinovi je základním rysem socia
ky dvoušilinkú. Hrají ferbia. Nového listického vlastenectví,"
návštěvníka vyřídí jednou pro vždy
Z RUDÉHO PRÁVA
kývnutím hlavy.
"le tomu 10 let,co Hitler šířil
Zato ostatní hosté hned vstávají
posvětě
svou nacistickou civilisaci
a nabízejí vám své židle s ochotou,
a
kulturu
značky Osvětim,Majdanek a
jakou se prozrazuje černý pasažér v
Buchenwald.le
tomu již téměř 2 roky,
kupé druhé třídy.
cc
americký
imperialismus,zosobněný
•
Ti nemají ňa stole před sebou
Ti.
.
.
raném,McArthurem
a
Ridgwayem,
obo
nic. len sedí a mlčí jako lidé v če
hatil arsenál nejodpornějšího bar
kárně. Dá to hodně vyptávání, n e ž ’
barství,
co jich znají dějiny,novým
se dovíte, že opravdu jen cekají zbožím:americkou
civilisaci značky.
na ráno. Podnik je totiž otevřen ce
NAPALM,Cholera,Kcdže".
lou noc a nocleh na židli jejnakónec
Mladá fronta
největší přepych, jaký si může dovo
"...program,který
podporují Zenlit člověk s příjmem pětadvaceti ši
klové,Feierabendové,
Černí
a ostatní
linků. týdně, le jenom potřeba dát si
velezrádci.len
zpátky
k
první
repub
černou kávu za devět pencí. Ale to
lice
to
je
jim
ještě
málo.Chtěli
až později, noc b u d e ý e š t ě dlouhá a
.by nejraději až do habsburského stře
studená.
dověku,který tak pečlivě chránil bur.Pořád jsem si lámal hlavu, jak
.bydlí nezaměstnaní krajané, když ce žoásní m ě š c e .Habsbursko-Wallstreetští emigranti začínají být už směšní.
lá vládní podpora nestačí ani na
Ale
tím nejsou méně hnusní a opovr
nejnouzovější sleep-out. Ted koneč
ně vím, že prostě nebydlí. Pokud ne  ženíhodní. Bídná smrt daleko od vlas
zakročí příslušné bytné, spějí u ka ti, to je tvrdá,ale spravedlivá odpla
ta za zradu."
- ,
marádů, kteří ještě pracují.
Prace

J-E-D-N-í-M-D-E-C-H-E-M
Souběžně s výstupy studené války - a částeč
ně také v souvislosti s ní - probíhá na Západě
významný sociální vývoj, jehož výsledky také
mohou notně přispět k rozkladu a pádu komunis
mu.- anebo jej oddálit.
Oceléřská_stávka_y_USA
Jak víme, skončila v USA nedávno veliká a
vleklá stávka ocelářských dělníků, organisovaných v odborovém svazu CIO. Dělníci, dost ote
vřeně podporovaní presidentem Trumanem, chtěli
především značné zvýšení mzdy a smluvní záruku,
že ocelářské společnosti nebudou zaměstnávat
pracovní síly odborově neorganisované.
Pře skončila nakonec kompromisem: mzdy byly
o něco zvýšeny /když vláda povolila přiměřené
zvýšení cen oceli/ a odborová otázka skončila
tak, že všichni noví zaměstnanci sice musí do
CIO vstoupit, mohou ale' zase vystoupit mezi 15.
a 30. dnem v zaměstnání. Staří dělníci nesmějí
být ke vstupu nuceni.
Následky stávky jsou dalekosáhlé: přestože
v podnicích pracujících přímo pro Koreu dělníci
od stávky upustili, ztratily U S A 19 milionů tun
oceli, což zdrží americký zbrojní program v n ě 
kterém ohledu až o rok. Pro nedostatek oceli
ztratilo dočasně práci půl druhého milionu ame
rických dělníků.
Mitbestimmung v Německu
Západoněmecký parlament schválil před čtr
nácti dny zákon o "spoluurčení zaměstnanců",
který se snaží vyvodit logické důsledky z the
se,' že podnikatel i dělníci jsou "na jedné lo
di"'. Podle nového zákona budou mít v podnicích
s více než 500 zaměstnanci zástupci dělnictva
nárok na třetinu míst a hlasů ve správních or
gánech. V menších továrnách musí majitel infor
movat závodní radu o všech nových rozhodnutích
a opatřeních a dát si od ní schválit přijímání
nových zaměstnanců i propouštění starých. Zákon
platí pro všechen německý průmysl.
Schumacherovi sociální demokraté a německá
odborová federace nejsou se zákonem spokojen;i
a usilovali o to, aby dělníci dostali polovinu
hlasů ve vedení velkých podniků. Připomeneme-li si k tomu ještě, že i fran
couzská v podstatě liberální vláda dala zemi
zákon, který více méně samočinně zvyšuje dělni
cké mzdy, stoupají-li ceny, nemůžeme nevidět,že
ani kapitalismus nevyjde z dnešního kvasu bez
šrámů - patrně dost hlubokých.
J.L.

SYNUMAN RHEE byl po druhé
zvolen jihokorejským pre
sidentem. Hlasovalo se ale
nikoliv v parlamentě, ný
brž referendem, jak si Rhee
vymohl, třebaže ústava
předpisuje první způsob.
Je těžké říci, do jaké m í 
ry byla volba demokratická.
SOVĚTSKÁ VLÁNA vydala ke
Dni rudého letectva plaká
ty, které ukazovaly sestře
lení amerického letadla
nad Baltským mořem v roce
1950 a útok sovětských sti
há cek na americké náklad
ní letadlo, přinucené k
přistání nad Maďarskem /mi
nulou zimu/. Úředně se So
větský svaz k vině na tě
chto incidentech dosud n e 
přiznal.
US A začínají vyrábět nový
typ tryskového bombardovacího letadla, B - 5 S . Letad
lo bude mít 8 motorů, ry
chlost přes 600 mil za ho
dinu a akční rádius 10,000
mil. Jedno letadlo bude
stát 15 milionů dolarů.
PRVNÍ SPOLEČNÉ PORADY za
hraničních ministrů států
Pacifického paktu /USA,Aus
trálie a Nový Zéland/ při
nesly sotva víc než nevou
mezinárodní zkratku ANZUS.
Jinak se rozhodlo, že pakt
rebude rozšířen na asijské
státy. Austrálie žádá USA
o dodávky letadel a jiné
ho zbrojního materiálu.
EGYPTSKÝ GENERÁL NAGUIB
ohlásil' velkou pozemkovou
reformu.
N A ŘECKO-BULHARSKÉ HRANICI
došlo k místním potyčkám
o malý ostrov Gamma. Bul
haři ostrůvek nakonec vy
klidili.
Tm

C E N A
O D V A H Y
A S E L H Á N Í
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?:Za .účastí /pracujících z kutnohorských závodů a okolních obcí;i konalo se
v Kutné Hoře přelíčení proti skupině 16 osol,které se provinily tím, že
::dříve již odsouzenému Jaroslavu Němečkovi7' poskytly ukryt./Jeden 11 dnů,
jiný týden, další měsíc,/v Darovaly mu také peníze,jídlo a šaty,při čemž mu
osobně hledaly další přechovávače,aby mu umožnily útěk do Západního Německa,
V ..Jaroslav Němeček je stihaný jako nebezpečný protistátní zločinec a pomoc
ník vrahů,pracuje ve službách cizí mocnosti a usiluje o zvrat našeho -lidovědemokratického zřízení přípravou špionážní sítě ,sabotáží,terorů a vražd...n
Senát státního soudu,zasedající v Kutné Hoře,vynesl tento rozsudek:obža
lovaní Oldřich Kmoníček odsouzen na 8 roků,Růžena Kořínková na 2 roky., La
dislav Nežuka na 6 roků,Vojtěch Poláček na 3,Ludmila Koláčková na 4, Josef
Froněk na 4,Jan Nekola na 18 měsíců,Josef Kunc na 18 měsíců,Josef Musil na
£ ro k y,František Kryštof na 1 vrok,dr.František Beneš na 4 1/3 roku,Frant.
Türner na 3 1/2 roku,Bedřich Šlejmar na 3,Jaroslav Dvořák na 10 roků,Frant.
Šibrava na 12 a Václav Zálabský na 8 roků. Ztráta čestných práv občanských,
propadnutí celého jmění obžalovaných a peněžité tresty byly také vysloveny.
Ve dvoudenním přelíčení státního soudu v Malině byli odsouzeni další pře
chovávači a pomahači "organisátora protistátních skupin na čáslavsku a Kutno
horsku Jaroslava Němečka7'-.Líčení se opět konalo;:za přítomnosti pracujících
a zemědělců". Obžalovaná Květoslava Yosádková otevřeně doznala,že "obvinění
počítali s pomocí imperialistických žoldnéřských armád.
Podle vyhlášeného rozsudku obžalovaní byli uznáni vinnými z protistátních
trestních činů a odsouzeni k trestu odnětí svobody: Vincenc Marek na 8 l e t , .
Jan Holec st.na 15 let,Jar.Fuks na 13,Květoslava Vosádková na 10,Eliška
Štípková na 1 rok,Jan Havelka na 3 1/3 roku,Ladislav Pavlík na 4,Čeněk Van
čura na 3 a Jan Holec ml.na 4 roky. J všech obžalovaných byla vyslovena
ztráta čestných občanských práv,ztráta celého majetku a peněžité tresty.RIC

_^Í 5NÍ_SIHAVEDLN0ST_
Ministr spravedlnosti dr.Stefan Rais
promluvil na plenární schůzi Jednoty
právníků.Z jeho řeči vyjímáme: Je mno
ho stížností na způsob,jakým se prová
dí obhajoba.Právník nesmí nikdy chtít
svého klienta;:vysekat" .Nesmí hájit věc.
ztracenou nebo nesprávnou.Nesmí slepě
sloužit zájmu svého klienta.Má-li práv
nik obhajovat v souladu s materielnl ■
pravdou,musí pomáhat soudu jí najít...
Musí proto poctivě hledat pravdu a
spravedlnost,protože ":zákonitou n e 
zbytností našeho věku je stále se zostřující třídní b o j 77.
ECI

STAŘÍ VOJÁCI

UMÍRAJÍ

Podle zprávy odbočky R30 v Londýně
zemřel ve vězení dnes již 73 lety
bývalý senátor soc.dem.strany Vojtěch
Dundr.Zemřel ve vězení,když byl od
souzen v procesu s dr.Miladou Horá
kovou na 15 let těžkého žaláře.Pře
žil 5 let německého koncentráku a
zemřel po dvou letech komunistického
věznění.
Př./L
ZMĚNY V SNB

Sbor národní bezpečnosti prodělává
neustálé změny,Jak vzrůstá počet pří
slušníků,vzrůstá i počet policejních
okrsků. V Praze XII. byl na příklad
VĚRA FERBASOVÁ
obvod č.12 rozdělen na dalších 10 okrsků,Karol Bacílek připomněl nedáv
Bývalá filmová herečka Věra Ferbasová no členům S N B :77Skládáme stále účty
je podle posledních zpráv v táboře n u  celému pracujúcemu ludu,ako sa učíme
cených prací v Dlážkovicích.
NYL
z príkladov s1é
civnych cekistov. . .”PIC
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byl
při
práci v továrně v M e l 
Podle situační zprávy československé
bourne
zabit
18 letý Jiří Svoboda,
ho sdruženi politických uprchlíků v
jediný
syn
spolupracovníka
našeho
Německu,které tylo ustaveno 7.3.t.r.
listu.
Redakce
vyslovuje
nejhlubší
za předsednictví dr.M.Kvetka,bylo k
soustrast.
31. lot.r. asi 3.800 c s .politických u~
prchliků v Západním Německu.Do konce
STUDIJNÍ ARCHY Č.2 a 3 PRÁVĚ VYŠLY
dutna se snížil jejich počet asi na
nákladem
Křestanské akademie/519 Dry3,400 /emigrace do USA a Austrálie/,
burgh
S
t
.
,Nth»Melbourne ,N.l/.-Arch
Měsíčně přibývá asi 50 nových uprchlí
c.2
na
námět
dle ThDr.AI.Heidlera
ků. Přibil žně 65 / celkového počtu ži
"Katolická
akce",arch
3 na námět,
je v táborech.
zpracovaný
dle
J.Maritaina:"Katolic
Větší skupiny uprchlíků žijí v těch
ká akce a politická akce"o- Arch č.l
to táborech pod německou správou:
Valka u Norimberka /850/,Schleissheim "Cyrilometodějská tradice"/dle prof.
u Mnichova/l30/,Vaihingen u Ludwigsbgu dr.J.Olšra/ dosud na skladě»Další
/50/,Feldafing u Mnichova/50/,Göppin- themata připravena k vydání.-Studijní
archy jsou zdrma/za úhradu poštovného/
gen/70/}Weil im Dorf/Ludwigsbg/llo/,
CML
Bad Cannstatt/Stuttgart/llO/,Aldingen
DELEGÁTI
ČS.NÁRODNÍHO
SDRUŽENÍ
VE
/Ludwigsbg/l00/,Bad Cannstatt-FunkkasVictorii zúčastnili se 1 0 , 8 „austral
serne/l007,Malmsheim-Kreis Leonberg
/60/. Největší počet Čechoslováků,kte- ského večera,na kterém pohovořili s
ří žijí v soukromí, je v Mnichově/300/, několika veřejně činnými australskými
v Záp.Berlíně/200/,v Braunschweigu/100/ /přáteli »Předseda Sdružení pronesl
řeč o Československu a jeho odporu
ve Frankfurtě n./M./80/ a v Hamburgu
proti
komunismu,o Čechoslovácichvv
/60/. V pomocných jednotkách spojenec
Austrálii
a činnosti Sdružení.
Čk
kých armád slouží asi 340 lidí.
V táboře Valka mají uprchlíci zdarma
ZE DVOU KONCU
byt a stravu a dostávají měsíčně 12 DM
kapesného. V ostatních táborech pobí Poslední prof es.mistr ÖSR ve w e i t e m
rají sociální podporu /Wohlfartsunter- a v polotěžké váze,Julius Zeyer, je
trenérem ve "Eremantle Police Boys
stůtzung/,která je různá podle zem
ských sociálních opatření.Typické jsou Club" v Západní Austrálii. Referát o
podmínky v táboře Schleissheim.Svobod jeho velmi úspěšné činnosti nadepsal
tamní list slovy: "Dar ze země- za Že
ný uprchlík pobírá měsíčně 67.30 DM,
leznou
oponou".
žena s dítětem 69 DM,bezdětná rodina
+
91.40 DM, a příspěvek na každé dítě je
33 DM. 7 toho zaplatí asi:svobodný 5.6G Pod nadpisem "Nežádoucí- typ přistě
hovalce" píše Brisbane Telegraph o
DM za světlo , otop a byt,4 jízdy na
20 letém Milanu Egermaierovi,který
prac.úřad 6.80, 1 jízda na úřad soc.
péče 1.70,nejnutnější toiletní potřeby ibyl souzen v Cairns v ÚLD pro kráde
5 DM,celkem 19,10 DM.Na jídlo a ostatní že ,po tulku, mravnostní delikty a j.
výdaje tedy zbude 48.20 DM.
Výlohy bezdětné rodiny:b y t ,světlo,o- PODLE ZPRÁV SUDETONEMECKÉHO TISKU
pokusilo^se prý několik zaměstnanců
top 12 DM,kuchyňský otop 10 DM,jízdy
RFE o útěk do Švýcarska»Byli obviněni
na p r a c .úřad 13.60,na soc.péči 3.40,
toiletní potřeby 8 DM, celkem 47 DM.Na z pašování devis»Listy uvádějí jmeno
jídlo a ostatní^vydání zbývá tedy 44.40 vitě spisovatele Jana Snížka,producen
V nejlacinější restauraci stojí prů ta Šmelu a kul t .pracovníka V»Pešku»
měrně oběd asi 1.30 DM.1 kg chleba 0.60 HENRY FORD ML„SE STAL NOVÍM FŘEDSE1/8 kg másla 0.75 DM./Další podrobnosti dou organisace Křižáků svobody,kte
příště/.
ČSPU/Mnichov rá založila Radio Free Európe»
Č
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Sloučením Královské české společnosti
7 minulém císle/lô/ll/HD jsme uveřej
nauk a České akademie věd a umění vzni nili zprávu CDNS,podle které byl od
ká nová Československá akademie věd,
souzen na 15 let íng.Zdenek Kalista.
již organisuje Zdeněk Nejedlý.— Natu 7e skutečnosti jde o historika prof.
rální požitky označil předseda vlády
dr.Zdeňka Kali s t u ,známého znalce ba
A.Zápotocký jako sociální nespravedl roka.
HD
OTÁZKA BEZ ODPOVĚDI
nost .Budou zrušeny volné jízdy želez
ničářů,příděl margarinu v margarinkách
textilu v textilkách.,lihu v lihovarech nMám pro vás otáz k u :řekněte mi,kdo
atd.— Dělnictvu se začíná strhávat 50 je to Lev Haas,Nejsem totiž sám,koho
až 2 00 Kčs z výplaty na i;povinné še
to trápí a nedá mu to spát...Mě osob
třeníJi.-- V Blansku "bylo zatčeno 7 děl ně při pohledu na politické karikatu
níků,protože odmítli jít na "dobrovol- ry Lva Haase- v denním tisku jímá od
nou brigádu- do Rosicko-oslavanských
por a hnus,..proti malíři,který svým
dolů.--Slovenské odborové hnutí má n o  surovým naturalismem ničí v člověku
vé předsednictvo:E.Zupka,T.Skalický,
jakýkoliv estetický cit,křiví pohled
J.Viceník, J.Valuška,M.Kimlík,0.Meliška,na člověka a zabíjí skutečné umění.
E.Adámková,!.Zajác,J .VlnieškajM.Peter- Politickí účin,jak jsem se u mnoha
koyá, J .Blažek, J .Hvizdák^S^Šiška ,š .Skad-■prostých lidí přesvědčil,je u jeho
l á ň ,J .Matuška,M,Špaček,S .švihorník .Na karikatur právě opačný,než by bylo
zasedání byl i dr.J.Půli,tajemník KSS. žádoucí.
Vlastimil K l o c ,Brno
--Novými sekretáři ČRO jsou:!.Kolář,V.
BANSKOBYSTRICKÍ MIEROVÝ VÝBOR
Daubner,M.Trojanová,V.Veselý a G.Hnilička.— V Plzni bude postavena 7 l/2m
vysoká socha J.Stalina,jež má být od Diecésny mierový výbor banskobystric
halena v roce 1953.— Armádní soubor V í k ý zasedal na Kremnickej Skalke.Zasata nejedlého odejel na turné do Cíny.-- ■dania sa zúčastnili gen.vikár Zoltán
Všichni členové Národního výboru v 0- Belák z R o ž ň a v y ,povereníci J.Lukačolešnici v Orlických horách byli zatče vič a d r .h.c.A.Horák,redaktor Duchov
ni pro překročení pravomocí.— V prvním ného pastiera dr.Stefan Zárocský^a
pololetí t.r. splnily pětiletku:chemie šéfredaktor Katolíckych novín L.Ško
100 %,těžké strojírenství 100.7 fo,leh da. .,A.Kalmančok prehovoril na tému:
ký průmysl 102.1 %,lesy a dřevařství
»Aký "sú naši katolíci” . . .Generálny
104.8 °/o, m i n i s t e r s t v o
i n  vikár Zoltán Belák riekol:»Sme hlasom
f o r m a c í
101.9
min.zdravotnic svedomia...No neuspokojuje nás,keä
hlas svedomia ozýva sa len v našich
tví 110 $.Nesplnily:hutš,rudné doly
98.8
palivo a energetika 97.8
po kňazských radoch,lebo chceme,aby sa
travinářství 97.7
stavebnictví 95.5, ozýval i v dušiach našich všetkých
Katolícke noviny
všeobecné strojírenství 84.6 %.--V 0- veriacich...»
stravě byli odsouzeni pro korupci a
NÁMĚSTKOVÉ MINISTRI?
zpronevěru státních peněz:K.Říčánek na
9 let,R.Kříž na 8,K.Pryček na 3,K.Nezgoda ne 1,A.Kučera na 9 měsíců,ing. V. Jednou z funkeí,jež nejvíce pomíjí,je
Dostál a E.Sasín na^3 měsíce.— Ve Znoj ■úřad ministrova náměstka,V přítomné
mě se poprvé sešli Češi a Němci na spo ■době jsou v ČSR tito náměstkové mi
léčné manifestaci.Promluvil J.Knébl.— nistrů :zahraničí d r .G.Sekaninová-ča.Y Krupine na Slovensku byl odsouzen,?ku •krtová,informace Jiří Täufer,Lumír
lak” J.Rell na doživotí a- jeho čeledín Čivrný a ing.arch.M.Kouřil, zahř.obJ.Zvar na 6 měsíců pro protistátní čin -chod Richard Dvořák a J.Souček,finan
nost.— Dr.R.-Ježek byl jmenován čs.vy ce d r .ing.B.Spáčil,sprav,dr.K.Klos,
slancem v Argentině.
C
školství V.Pavlásek.
RIC
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T redakční poště se nám čas od
Je opravdu škoda, že o kousek dál si
ěasu objeví také básně, obyčejně se autor pomáhá z úzkých kulhajícím, ryt
stydlivým průvodním dopisem, který
mem, pokrucováním přirozeného českého
jim má pomoci do tisku. Leckdy by
přízvuku, banálním obrazem a dokonce
se pohříchu hodil k otištění spíšev mluvnicky chybným přechodníkem :
ten dopis než veršování samo, nebot
bývá uhlazenější, .původnější a upří "Než duch jednou odhodlaný k práci
vzpomínání rád již neslouží
mně jší,
cit se v srdci vykovaném ztrácí
Základní chybou pokusů, které do
slova tuhnouc básní jen touží"
stáváme, je to, že autoři své beze
sporu hluboké a pravé city /vždyt
Z toho, co jsme^dostali, se nám
námětem je skoro vždycky domov/ ne  nejvíc líbila báseň "Čekáni" od Y.M.
vyjadřují svými slovy, nýbrž rekvi- z Adelaide. Ani ona není sice bez
sitami od panstva z Parnasu už dáv zbytečných laciností, rýmových samono odloženými. "Hlučný tok bystřiny1,’ ůčelností a míst neznících hezky.Y.M.
"můj rodný krov", "ty J - česká řeči/ bude ale určitě sto psát slušné verše,
jsi jak violka skromná", "/má zemi/ bude-li jen příště vybíravější a t r 
zpíváš ve sklence vína" a podobná
pělivější. "Cekání" zní takhle:
veteš z básnického arsenálu nemůže
"Čekáme až v bubny zavíří.
trefit srdce soudného čtenáře, pro
Pak všichni tože v takových výrazech a obrazech
tkalci u -stavu i v dolech havíři
už nemyslíme ani necítíme.
přetrhnouvn i t , zahodí kladivo
Citlivost' a obrazotvornost ale
upustí
sít jíž husté pletivo
samy nestačí. Je. třeba také znát ve
vrhali do moře
ršovou techniku, dodržovat rytmic
a
půjdou
se
bít.
kou stavbu / at už intuitivně nebo
Za novou ústavu ?
počítáním n a prstech/, najít vhodné
Neb
aby zachovali starou
a lahodné rýmy. Dvojverší jako
Za nové zrození ?
"vedoucí - stověžatá
Neb za zrození hoře,
jsi přec celá ze zlata"
jež dosud nepoznala tato zem
Za sněhy jež přivezli jsme sem
/rozumí se Praha/ je vzorným, třeba
a tady roztály
že bohužel nijak vzácným příkladem
v
slunci jež příliš praží
brutálního rytmického násilí a rýmu
Za
písek nekonečných pláží
naprosto degenerovaného statisíceZa
stálý blahobyt ?
rým pářením dotyčných slov.
Za zmučených zmrtvýchvstání Tyhle nedostatky nás mrzí tím
anebo jenom za zeptání víc, že hyzdi i básničky, v kterých
ZA UKONČENI ČEKÁNI ?!
jsou jinak místa dobrá nebo aspoň
JS
slibná. Tak na příklad v upřímném
veršování Jiřího Klena "Tak se moci
podívat teď domů" jsme našli docela HUGO HAAS točí v Hollywoodu nový film.
Jmenuje se STRANGE FASCINATION /Podi
hezkou sloku:
vné okouzlení/ a hrdinou je pianista,
"Tak se moci podívat teď domů
v kleštích milostného trojúhelníku.
chodívám tam v duchu po špičkách
Děj se odehrává v Evropě. Jako ve
rozhlédnout se s výšin srázných
svých předešlých filmech je i zde Haas
lomů
režisérem, autorem scénáře i hercem.
orosit se v nízkých větvičkách"
Eilm uvede společnost Columbia.
K

Podle'- zájpísků O.H. upravil Ji.Jlos
/7.pokračováni

Průvodčího ani nenapadlo, že by Evro
pané mohli jet na černo, a vůbec k
Nase- dobrodružství a strašně zbě nám nepřišel.
dovaný stav vzbudily u osazenstva
Na stanicích obcházel vlak takový
autobusu sensaci a horlivou účast.
starý žebrák se sukovicí. Stoupl si
Hned nás nakrmili, napojili, umyli,
vždycky pod okno kupé, kde lidé jed
zabalili do dek, šofér vyhnal cestu li, a začal vyzývat Allaha, aby na
jící z prvních dvou lavic a uložil
ně seslal bolení břicha a všecky mo
nás na ne. Usnuli jsme okamžitě a
žné zažívací neduhy, když mu něco ne-,
spali celou cestu do Zahadanu,
dají. Dal se taky do řeči s Christia
Tam jsme ještě vyinkasovali pos ne. Nerozuměla mu ovšem ani slovo a
lední dividendy abadanského lynchojen tak pro' dobrou vůli mu paušálně
vání. Byli jsme totiž zase hosty m í  přitakávala. Smůla byla, že nevinně
stního guvernéra a žili v přepychu
přikývla i na otázku } má-li raději
a ustavičných radovánkách. Dověděl
brahminy než mohamedany. /Přeložil
jsem se tam taky tržní hodnotu pok nám to všecko potom jeden pakistan-.
ladu, který mám v Christiane: jeden ský student, který s námi kousek ces
guvernérův známý mi za ni nabízel
ty jel./ Žebrák Imed zamával sukovicí
7.000 tumanů v hotovosti plus dvě
a sápal se na ni. Měli jsme s vlakveženy ze svého harému podle mého vol doucím co dělat, abychom ho vyhodili.
ného výběru. Nabídl jsem mu, že mu
Čím víc jsme se blížili Karači,
za ty peníze obstarám přímo z Paříže tím neúnosněji se vlak plnil, hlavně
jinou bílou ženu nej jemnější jakos zbědovanými uprchlíky z Kašmíru a vů
ti, když si dá zálohu. Nic z toho a- bec z Indie. My jsme však hravě udr
le nebylo.
želi svou polovinu vagonu úplně práz
dnou. Christiane si prostě na stani
6. NEKLIDNÁ HK1NICE
cích stoupla do dveří a to stačilo,
aby se- žádný pravověrný mohamedán ne 
Zahadanský guvernér nám ještě za odvážil dovnitř.
V Karači jsme vyhledali pakistan
platil vlak na pakistanské hranice
ského
novináře, kterého jsme znali z
a dal peníze na lístky odtud do Kai
Paříže
a ten se už o nás postaral s
rači. Na hranicích se iránští celní
příslovečnou
orientální pohostinnos
ci pozastavili nad roentgenovými
tí.
len
jsme
si
jezdili po výletech,
snímky našich plib, které jsme si
hověli
si
na
krásné
Cliftonově pláži
vezli s sebou pro australské přistěnebo
vysedávali
v
přepychové
kavárně,
hovalecké úřady. Nenápadně vyzvída
která
byla
donedávna
brahmánským
li, jestli jsme byli v Abadanu, a
když jsme se přiznali, nic je už ne chrámem. Pakistanci totiž soustavně
přesvědčilo, že to nejsou snímky na odstraňují a profanují všecky památky
ftového potrubí. Bez milosti nám je Ipo brahmánství. lak jsme viděli poziději, dělají v Indií totéž s islámem.
zabavili.
Za čtyři dni jsme měli toho zahálLístky do Karaci jsme si samozře
íčivého
života až po krk a přes všechjmě nekoupili a dobře jsme udělali.
/Pokr. na str. 10/

PAŘÍŽ-SYDNET STOPEM /pokr./
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no zdržování- jsme se vydali na ces
tu k dalšímu zanícenému místu dneš
ního nemocného světa - Kašmíru, o
který se už několik let Pakistan do
krve .pře s Indií. Ani jsme si neda
li zaplatit vlak do Lahore a jeli.
jak se sluší, autostopem.
Tam jsme neměli předem zařízené
žádné pohostinství a tak jsme na to
šli s trikem. Zastavili jsme nejpře
pychovější americké auto, které jsme
viděli, a ptali se po studentské no
clehárně. Jak jsme počítali, muž v
autě o ní nevěděl^a ujal se nás sám.
Byl to velký hoháč a ještě k tomu z
diplomatické rodiny, takže nám zaji
stil nejen jakostní živobytí, nýbrž
i cenné konexe. Uspořádal s námi ho
tovou tiskovou konferenci, na které
nám novináři, důstojníci, politici
a státní úředníci o překot dokazova
li, .že Kašmír patří jim, že Indové
ukrutně persekvují mohamedány a že
oni sice válku nechtějí, ale bránit
že se budou.
Konference skončila,v jednom sou
kromém klubu, kde se příliš nehledě
lo na Mohamedova prohibiční přikázá
ní. Ráno psali v novinách, že jsem
je ujistil sympatiemi Západu a bez
výhradnou podporou francouzského
studentstva v kašmírském sporu, a v
závěru článku se přimlouvali za vzá
jemnou výměnu studentů mezi Pakista
nern a Erancií. Zhrozil,jsem se, že
nás proto nebudou chtít pustit
dó Indie nebo že nám tam připraví
nový Abadan, ale mojí pakistanští
přátelé me uchlácholili, že v tom
případě upustí od své tradiční míru
milovné politiky a^vypoví Indii vál
ku, anebo nám aspoň zaplatí cestu
letadlem přímo až do Oitagongu ve
Východním Pakistanu, takže nebudem
muset na indickou půdu vůbec vstou
pit.
Na štěstí byly mé obavy liché,Za
pár dní jsme bez jakýchkoliv obtíží
přistáli na letišti v New Delhi.
/Pokračování příště/

"Alarming facts háve lealced througk
Tory Iron Cur-tain at Canberra* Showing that v,-hile /ustralian-born men
are tramping tho Streets looking tor
work and sustenance the Líenzies-Eadden Government is túmbling over :ltself to find Jobs for for eigner s-3and
at the same time directing its stooge newspapers to S!steamrollerr the
n e w s ,*»
,*„The NEWCASTLE HERALD almost esclusively announced that 600 migrants
due to reach Sydney last Thúrsday
would be gradually absorbed. into jobs
w i t h o u t
p r e j u d i c e
to Australien vrorkers...
...Mr, Beale denied that the mi g 
rants on board the CASTELBIANCQ would
be found employment on public works.*,
He sald the migrants left Italy long
before the Government's new inigraMía
. policy was announced and they could
not be turned bac k . .. Requests for
Information on whether jobs had yet
been found for any of thern met with
the point-blank refusal... Óther officials of.the Immigration Department
and of the Commonwealth Employment
Service described the subject... as
hush-hush and sald they had been forbidden to discuES it with press representatives,«=«
..,It was learned that on Monday
week 30 migrants were transported to
Canberra by coach and that another
25 travelled to Canberra by rail...
Despite the fact that such astonishing
thi.ngs could také place against the
Interests of workless Australiens / i n
t h e i r
o w n
c o u n
t r y / - the ”freedumb,{ of the Press .
hypocrites joinodwith their Tory masters in screening this treacherous
scandal from their own readers«'1
Ex-tracts from THE J0BTRALLAN
WORKER August 6. 1952
/in the samo páper appears regularrly a NE W AUSTRALIAN SEČTION, written
in European languages and allogedly
destined for migrant unionists./

ON

I N T E G R A T I O N
By Dr.L.Rozbořil.

(Continuation)

Special atuention is called to the problém of tradesmen
with partial qualifications.
Many young men started learning a trade
just' before the war.
Their training was interrupted for six or seven
years by w a r e v e n t s .
At the end of the war they were'called up to serve
for the period of two years'with their National Forces, then tried to
get back to their trade»
After working aytahile, they were for that all his life, by not being
forced by the Communists to leave
able to work in. the trade he likes?
their country.
One or two years
W h i t e
G o l l a r s
were spent in German camps and then
came two years of contract as .labThe last, but not the least p r o b 
orers.
Through no fault of their
lém is intelligentsia.
No country
own, they were prevented from folwishes to be flooded by foreignlowing their trades and completing . educated intelligentsia.
That is
their qualifications.
clear to everybody.
But the question
of
Professional
men
and women
A g e
L i m i t s
among political refugees from Com- They wish to become fully trained munist dominated countries is much
men, but now they cannot achieve
deeper than that of ordinary migrathis ambition.
Their age cars them tion.
They were, in most Cases,
from entering their trades aa apren- also political leaders in their comtices or journey men»
At a recent
munities, p e r s o n a 'devoted to the
meeting of the New Settlers’ League ideal of Democracy and as such,perI asked whether a way out couid be‘ secuted by Communists.
On reanhing
round,- A competent official answer^ freedom in the West, they háve ře
edž "No, sorry.
But this is no
ce ived a very raw deal.
Their
discrimination against New Australi- chances to migrate were the lowest.
a n s , as the rules governing entry
Their chánces to work in their fo r 
into trades are applied in the same me r professions were äometimes nil».
way to Australians."
W h a t____ t o
d o ?
U n e v e n
Ch a n c e s
What couid Austrália do about it?
That is correct, there is no
To employ doctors as assistants undiscrimination, but there is this
til they are able to qualify at
difforence ; An Australian, aged 30, Australian Universities. To employ
had plenty of opportunity to get the former professors and teachers as
necessary qualification if he wanted teachers of languages (French, Ger
to.
The fact that he is not quali- man) , or other subjects (maths etď)
fied at that age is due to his lack where a perfect knowledge of English
of talent or interest.
There is no is not necessary.
To employ qualireason why the Authorities should
fied men in scientific work, to put
go to any length to help him.
A
trained soldiers back to uniform,
new Australian of the same .age, lost to make spme use of musicians, arffrom 10 to 12 years by circumstances ists and actors.
And to. remove
forced on him.
Should he suffer all suspicion (or is it conceit), that

ALI BEAUTEQUS THINGS

CATHOLIC AUTHORS ON TRIAL

ln July there was another big trial
in Prague,
Before the court appeared
I love all beauteous things,
this time a group of Catholic authors,
I seek and adore them.
aocused of anti-state activities,
It
was alleged that a memorandum, inspirGod hath. no better praise,
ed and written by those accused, had
And man in his hasty days
Is honoured for them,
been sent to the West,
Following men were sentenceds Vac
I too will someth i n g -make
lav
Prokupek (22 years), Dr.Stanislav .
And joy in the making.
Berounsky
(20), Dr,Oldřich Albrecht
Although tomorrow it seem
(20), Dr.Zdenek Kalista (15), Ladis
Like empty words of a dřeam
lav Jehlička (14), Dr.Bedřich Fucik
Remembered on waking.
(15), Dr.Miloslav Skácel (17), Dr.Jo
sef Knap (11), Dr.Ladislav Kuncir(lO),
František Krelina (12), Jan Zahradni
OB INTEGRA!IOB
(conťd.)
ček (13), and others to lighter terms
European education does not equal
•of imprisonment.
Australian education,
Dr.Zdenek Kalista taught history
No more wishful thinking.
Let
iat the Charles University in Prague
us rather sum ups New Australians
and was known as an authority on barfrom Európe are not just a source
oque.
Jan Zahradniček is a Czech poet
of labour, they are individuals,
whose religious poems are ranked amen g
amhitious, profession- and tradethe best in Slavic literatuře.
Fran-.
conscious.
The more this fact is
tisek Krelina's works depicted mostly
driven home to. Australian authori- country life in Czechoslovakia.
ties and public alike, the better
CHANGES IN GOVERNMENT AGAIN
will be the Integration,
---ooOoo--Previous reports on economic failRobert Bridges

FIIM FESTIVAL AT KARLSBAD
The North'Korean Delegation participating at the "Karlovy Vary
(Karlsbad) Film Festival of Peace"
demonstrated a documentary film
"Bacteriological Barbarity",
In
his introductory speech the Korean
representative saids "I can promi®
you that one day you will see a
film. depicting the Victory of the
Korean people over the American
aggressors."
At the festival the Communist
countries are represented by some
30 films and the V/estern countries
by 9 "progressive" pictures.
To
stress the "peaceful aims" of the
festival there are 16 war pictures
showing revolutions or underground
activities against capitalism, Six
are historical films .
FCI.

ures in Czechoslovakia are now fully
exposed by recent changes in Cžiech
ministries.
The Minister for Heavy Industry,Mr„
Gustav Kliment, was relieved of responsibilities in.the Government, so
as "to be áble to devote himself to
his activities as Chairman of the
Trade Union Council".
The Ministry of Transport, a gigantic body unable t o w o r k efficiently
because of its great and varied responsibilities, has been broken u p ,
:and the Ministry of Railways, as it
;existed under the Capitalist regime,
has been re-established.
A highly
significant Government deeree from .
not so long ago, states s "Czechoslo^
v.ak State Railways are abandoned,
without liquidation, as a national
concern." The new Minister for Rail
ways is Mr.J.Pospisil.
FCI.
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CRIME AMONG MIGRANT S

DOMOVA

" 13-

OLYMPIG RESULTS

Th.e report of the Committee set up by the
RUDE PRAVO, Prague, Aug.4,
Minister for Immigration to investigate the con - 1952?
duet of migrants proved most interesting, and
11In the final Classifi
to the man in the street, who was ready to accation of natlons the So
cept without question the idea that the incid viet Union is first, USA
ence of crime among New Australians was in
:second, Hungary third,
much greater proportion than amongst Austraii- Uzechoslovakia tenth. Soansj somewhat of surprise.
viet sportsmen have been
The Committee consisted of the following
:the most successful team
members? Mr.L.R.Dovey, Q.C. (Chairman), Mr.ID.
‘at the Olympie Games. So
Dougherty (Eederal Secretary,Australian Workviet athletes set the
ers Union), Mr.J.Neagle (Eederal Secretary,
■points lead in the first
R.S.S.A.I.L.A.), and M r s .J .G.Norris, M.A.
days of the Games, and
(National Council of Women in Austrália). The
retained first place unresult of the Committee's investigation is set jtil the very end".
out in a 16-page report?
'DAILY V/OREZER,London, Aug. 4»
"The total figureg of convictions for serious
: 1952.
offences dealt with in Superior Courts over a
"Russia pipped at the
period of 12 months ending Novemb e r ,1951 (30.84 ipost.
On the basis of
per 100,000 adult aliens and 47.10 for the
the unofficial points
Australian adult population) indicate that the
table the United States
i n c i d e n c e
of s e r i o u s
c r i m e
;has won the X V , Olympiád..
is
in
p r o p o r t i o n
at
l e a s t
611 to Russia's 555,5*
50$ h i g h e r
in the A u s t r a l i a n
Hungary was third."
p o p u l a t i o n
t h a n
i ± i s amongst
a l i e n
m i g r a n t s .
Ix the figur es
According to the Cominfor the more serious type of offences dealt
form press on Eridáy last
with in Magistrates Courts are adaed, the fig •week, the Chairman of the
úre s (385,67 per 100.000 adult aliens and
International Olympie
520,11 per 100.000 Australian adult population) Committee suggested that
indicate that the incidence is still more than no points scores should
33$ higher in the Australian population than
be published by the world
:press.
He was accused of
among migrants.*
1, Mrs .M. S.W a t t s , Secretary,
A
r
y
i
n
g
to
?/ithdraw reports
New Settiers League, Sydney.
of the Soviet lead, and
A h e position in points
was strongly emphasised.
I The Society of Czechoslovakians in Victoria
:The qioment the United
calls the attention of all our Australian
States won the lead,mentfriends to the fact, that the Situation of
m o n of points was aban!European refugees from Commumism is extraordidoned.
Monday's State
narily hard at the present time.
All social
ment in RUDE PRAVO of the
and welfare activities of the International
Soviet Victory on points
Refugee Organizations are finished now.
is published without
We ask you, therefore, for yóur help. There
At the opening of the
are 700 Czechoslovak children in refugee-camps
Games, there was only
of Western Germany and Austria.
Please help
one official picture in
us to improve their living conditions.
All
the Czech press? the pictdonations to the? Society of Czechoslovakians
ure of the Soviet, not of
,in Victoria, Social Account, Commonwealth
the Czechcslnvak team.
IIBank, MELBOURNE._____ ___________ _ _ ____
'
ECI.
|

A

P

P

E

A

L

D O S V U K Y

O L Y M P I Á D Y

OOOOOOOOOOOOOOOO00oooooooooooooooo
Konečné umístění prvních deseti podle neoficielního hodování /1Q,5,4,3,
2,1/:!. USA 615 hodů, 2 „SSSR 541 l / Z h .,3.Maďarsko 305 b„,4 „Švédsko 240 h„,
5 „Německo 171,6.Finsko 158,7„Francie 151 3/4 b., Itálie 146 1/4, 9,Anglie
117 a ÖSR 113 1/3 hodu,
.Pořadí podle
získaných medailí:1.USA 40 zlatých,18 stříbrných a 17 bron
zových, 2,SSSR 22,30,Ů5,3.Maďarsko 16,10,15,4„Švédsko 12,12,9 ,Itálie 8,9,2,
6.GSR 7,3,3, 7„Fran©ie 6,6,5, 8.„..Finsko 6,3,9, 9„Australie 6,3,3, 10„Norsko3„
SSSR se ovšem snažil změnit konečný výsledek ve svůj prospěch,! chytře
vymyšlehý pokus s novým bodováním medailí/7,5,4,3,2,1/ vyzněl ve prospěch
Ameriky/493 - 484 l/2/.Rudé právo si zjednodušilo situaci,V pondělního. ze
4 srpna jednoduše označuje SSSR za vítěze,aniž by uvádělo bodový poměr.Na
proti tomu londýnský komunistický Daily Worker správně uvádí-USA- jak-o ví
těze ..olympiády.
'
Na 1.500 m startovali Čechoslováci
Ze zápasníků byl nejůspěšnější Růžička,
Jungwirth a Cevona.Oba se probojovali který získal stříbrnou medaili ve v á 
do semifinále,lede skončili oba až na ze těžké,a Atanasov,který získal bron
7„místě/každý startoval v jiné skupi zovou medaili ve váze lehké.
ně/. Sprinteři Hořčic,Pospi šil a Brož Torma,Majdloch,Zachařa,Koutný a Netunestačili na Američany a jejich časy ka representovali ÖSR v boxu.Zachara
v rozbězích/ll a 11,1/ je vyřadily z v pérové váze vybodoval ve finale Ita
dalších bojů. Liška na 800 m dosáhl v la Caprari a získal tím 7.olympijskou
rozběhu letošního nejlepšího čs.času zlatou medaili. Torma byl vyřazen Po
1,53,3 m i n , ,postoupil do semifinále,
lákem Chy chlou.
kde však doběhl jako šestjí za 1,54,8
Y soutěži košíkové postoupilo ČSR
a byl vyřazen.Po prvé v historii olym■mezi posledních. 15 států „Účastníci
piády se probojoval Čechoslovák do se■byli rozděleni do 4 skupin po 4,-muž
mifinále na 300 m. Janeček docílil v
stvech.Ve skupině CSE startovaly:
rozběhu výborného času 21.7,ale v těž•USA,Uruguay a Maďarsko. Z této skupi
ké konkurenci skončil až na 6 „místě Z£ ny postoupily USA^a Uruguay. V prvém
rovných 22 vt.a do finale se nedostal utkání prohrálo CSR s Uruguayí 66:
V hodu kladivem startovali Dadák a 68 v prodlouženém čase, a v druhém s
Máca.Oba se probojovali do finale,ve US A 47:72.
'MH RFE Munich
kterém Dadák skončil jako 4./56.81 ni/
a Maca jako 11./5.1,78, i když v roz --TENNIS: Jihoafričan Sturgess porahodech házel hladoe přes 54 m/.-Na 40< ľ zil ve finale mistrovství Německa
m bylo CSR zastoupeno Davidem a Billei ..Drobného 6 :o, 6:2,6 :3.-Drobný s Aus
Z každého rozběhu postupovali první
tralanem Ayrem vyhráli čtyřhru,když
dva- Fillo doběhl jako třetí za 48.7 porazili dvojici Stůrgess-Mottram
a David jako 4 „za 4 9 , 1 „Tím se oba vy 3:6,8 :6,6:2.-Y New Jersey porazil Mc
řadili z dalších bojů,
Gregor Sedgmana 6 :3,6:4
Čs.rekordmanka Komárková-Křítková
— L Y Ž E :Č s oolympionik I „Wagner vyhrál
a diskařka Nováková se sice kvalifiko ■mistrovství Yictorie ve sjezdu a sla
valy do finale ve svých'soutěžích,ale lomu. Druhý byl Čechoslovák Příhoda.
nestačily na světovou konkurenci a ob' — KOPANÁ Y Ö S R -.Mistrovskou tabulku v e 
sadily 8.a 12.místo,Jedinou čs.repre de Sparta, sledována Teplicemi„Jednotí
sentant kou/mimo Dany Zátopkové/,která výsledkyrKladno-Židenics 2 :0,Trnavase čestně umístila,byla Modráchové ve žilina 3 :0,Plzeň-Prešov 2:l,Tepliceskoku vysokém.Skončila na 5.místě vý  ATK 4 :0,0strava-Ústí 4 :2,Sparta-Vítkonem 158 cm.
kovice 6:1,Bratislava-Košice 6:1.KW

DOPISY CTEN-ARÜ - LETTERS TO THE EDITOR

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmirrmmmm
Prostřednictvím DAREXu nekupují si naši doma
pečící trouty nebo mikroskopy, ale oblečení a
potraviny,protože,jak vite,je u nás lístkový
systém a malé příděly.Mám zprávu, že za 15 g s .
byla koupena vlnená látka la'jakosti na dva
dámské kabáty. -Na volném trhu tam stojí 1 m od
1.500 Kčg výše.Proto,myslím,kdo můžete,podpoř
te naše drahé doma, neb přijde jednou doba,že
nebude možno poslat.
E . V . ,Islington

LISTARNA
mmmmmmmmmm

E.H.,Northc.:Dík za dop.—
Anon.,Syd n e y :Angl.lyž.report.
dobrá,ale pro nás příliš dlou
há.--J.V.jW.Mělb.:Dík,použ.
jindy.- - F .V. ,Q,što w n :D o p .odesl
adres .— I.T. ,Boneg. .-Složenky
zde nejsou zavedeny.Použijte
MONEY ORDER/ústř.z pošty nám
1.zašlete/nebo POSTÁL NOTE.—
K.M.jW.Sund.:Dík
za výstř.a
Dosud jsem byl doma veden jako nezvěstný.Před
zprávu.-J
.S,,E,Sydney:
Na
časem jsem poslal přátelům £ 5/- na DAREX.Mu
všechny
adr.jsme
odesl.Dík.
sím přiznat, ze DAREX všechno zařídil,až na to
že moji přátelé byli nuceni udat Národní bance --J.M.jGeelong:Nelze počítat
moji nynější adresu a příbuzenský poměr.Nedávne s vyříz.dříve,ne ž za 1 rok.
--F.J.,W a r s t . :Dík za výstř.
jsem dostal soudní výměr,jímž se mi zabavuje
Příště
prosíme o lask.uved.
jmění,které mi n y n í ,jako zjištěnému devisovému
názvu
časop.a
data,
Red.
cizinci, nepřísluší. Spojitost mezi lákavým
DAREXEM,nelákavou Národní bankou a odstrašuji- ■
cím okresním soudem civilním at si každý domys
S V Ě T JE MALÝ
lí sám.
N . N . ,Brunswick
Před časem nás požádal kra
Pan JA K.,Adel./HD.16/11/ by si měl uvědomit,že jan E.S. z Brazílie,abychom
sjezd novinářů v Berlíně byl pro všechny novi v nutné záležitosti zjisti
náře, že Komitét pro Svobodnou Evropu dává pení li adresu jeho příbuzného,
ze všem,nikoliv jen těm,kteří mu pochlebují.No který měl být již asi 2 r o 
vinář separatistické skupiny není proti Komité ky v Austrálii.Jméno hleda
tu,ale proti způsobu jeho jednání.-Na panu J.F., ného jsme před 2 měsíci uHobart a podobných je vidět vliv nacistické a
veřejnili a nyní se ozval
socialisticko-marxistické výchovy.Přál bych si, - z Brazílie, S druhého
aby si všichni uvědomili,co je demokracie a li konce zeměkoule se tedy doberalismus a podle toho jednali.Staré české pří:;zví,že,jak mapa ukazuje,
šloví zní: ,?Co ne chceš, aby lidé činili tobě ,nečil Obydlí od sebe vzdáleni ne
ty jim".
L.N.,Rosebery
celých 100 km,
Stávka ocelářských dělníků, způsobila zde zhačnoi
vyúčtován! večerů dramat,
nezaměstnanost.Nyní je již sice po stávce,ale
pásma "Lásky hry osudné",
prý to potrvá delší dobu,než se bude pracovat
které pro čtenáře pořádal HD:
normálně.
J . C .,Cicero,USA
Příjem za vstupné...£ 22/lC/Jsem pořád na starém místě, rieb o t. není zrovna
doba na to, aby se mohlo měnit.Je tu hodně ne  Vydání za sál a otop£ 2/^6/zaměstnanosti a když někdo ztratí práci,těžko
Panu J.Svobodovi/viz.
ji hledá. Od vánoc minulého roku je citelný n e  25,hodina v praxi/
dostatek peněz. Lidé velmi málo kupují a obchod■zasláno............ £ 20/ 4/níci špatně platí.
N . H . ,Caracas,Venez.
Jsme všude vyhazováni z práce a nenáviděni.Dnes P0M0ZTE NÁM DOKÁZAT,ŽE LZE
lituji, že zde jsem, živořit jsem mohl v Němec VYDÁVAT ZCELA PRAVIDELNĚ V
ku. Tolik nám toho zbytečně v Evropě napovídali, EXILU LIST BEZ JAKÉKOLIV
jak zde najdeme nový domoví Tento dopis píši na FINANČNÍ PODPORY I BEZ ŽE 
BRÁNI 0 ZVLÁŠTNÍ TISKOVÉ
kolenou»poněvadž nemám ani stůl ani židli,jen
PŘÍSPĚVKY.VYROVNEJTE
SVĚ
starý železný kavalec,podepřený cihlami.
PŘEDPLATNĚ
.
DĚKUJEME
.
HD
K . S . ,Darlingston,NSW

ČESKÉ KNIHY,
romäný-beletrie-hudebninyumělecké knihy t slovníkyucebnice a jiné knihy ve
všech svetových jazycích
dodá ne b objedná
E.E,G,-English & Eoreign Bookshop,
28 Martin Pla c e ,Sydney,NSW.
nebo
A»M.P.,Lane off Edward St.,
Brisbane,ýLD.

Ve všech delikatesních obchodech
a restauracích žádejte
uzenářské výrobky značky

LYONS
CONTINENTAL SMALLGOODS
/se znakem českého lva/
Adresa:LYONS,1316 Malvern Road,
MALVERN,Melbourne,Vic.
Telefon U 9585
Vyrábíme pražské párky,vuřty a
25 druhů jiných uzen. lahůdek.

Vyžádejte si náš seznaná knih.
Použijte naší Lay-By služby.

Obyč.poštou i letecky dodáváme
do různých míst Austrálie.

Na výletě
do krásného horského prostředí
pochutnáte si nejlépe v

DOBRE BOTY PANSKÉ I DÁMSKÉ
zhotoví Vám na míru
český švec

M I L A D Y*S
C A F É
Katoomba St.,
K A T O O M B A , N.S.W.
/60 mil od Sydney/

J I Ř Í

Š V E C

384 A Smith S t . ,
COLLINGWOOD/MELBOURNE/ ,VIC.

Kontinentální kuchyně-český kuchař

Z l o b í
V á s
o č i ?
Potřebujete brýle I
Navštivte s důvěrou krajanský

Vydatně a chutne se vždy najíte v
čs „restauraci

BOHEMIA

o p t i c k ý
z á v o d
•„ o P T 0

282 Russell S t Melbourne-CITY
/roh Lt.Lonsdale St./
Telefon FB 2614
Z reklamních důvodů podáváme nyní
denně 1 chutné menu/2 chody/ á 3/6
Otevřeno denně mimo pondělí

430 Bourke S t .,Melbourne-City
Telefon MU 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13
Mluvíme česky i slovensky

_____u._

ČESKÍ RUKA.VI.CKÁÍÍ se hledá» Glovers Industries, 34 Wangaratta St.,Richmond
/Melhourne/.Tel,,:JB 1667 /žádejte p.Šurana, 8 - 5 hod./
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:Vláďu Buriana, F.Srolla,Jana Špírka,Jaroslava Kováče,Josefa
šustíka/Záp.arm./,Josefa P e t r a ,Dalibora Slerku/Trofaiach/,Josefa Nováka,
Soňu Holcovou a Mirko Zemana/nutně/. -Zjistíme-li adresy hledaných,oznámí
me jim adresy těch,kteří po nich pátrají. Tazatelům přímo hledané adresy
zásadně nesdělujeme.- Urychlete pátrání tím, že hledané upozorníte a nebo
nám přímo sdělte jejich adresy, Děkujeme.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh. ndresajHlas domova,
4 Erin S t .,Richmond,E.l,Vic» Telefon: JA 3380 /po ůřed.hodinách/.-Před
platné: na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-,jednotí.l/6

