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KULKU DO HLAVÍ

L.Štoll,;,největší čs,sou:dobý literární theoretik a
;kritik!i,který ,:po celou dobu
své novinářské činnosti drůj
sie dně probojovává proti ma 
"Často j sen přemýšlel o tom* odkud se
sarykovskému
a benešovskému
vzala tak propastná nenávist tohoto národa.
•Ižihumanismu
gorkovský
huma
Vždýt přece přestál válku tak dobře„ „„Nem
nismus
socialistický”
,a
Jiří
ci jednali s Čechy jako se sobě rovným ná 
:
Täufer,zatroubili
znovu
na
rodem. .„po' vyživovací'stránce na ton byli
:
ždanovskou
polnici
zásadním
lépe než leckterý Němec... člověk seděl ve
článkem v LITERÁRNÍCH NOVI
vlaku, v kině nebo v kavárně vedle Čecha NÁCH „Uměno váný list se do
nebylo rozdílu, leda t e n , ž o Češi nenusili
pustil neslýchaného zločinu:
"íia vojnu a nemusili oplakávat padlé..'."
liberálnosti diskuse a ústup
Bílá kniha /str, ,20/
ků. nesprávným názorům", LN
se chovaly'" smířlivě k oživo
vání překonaných formalis
tických a úpadkových reci
Dr. Lodgman von Auen, tví z let 1946-47 a
xmohor.iluvnost svědectví div kulturních směrů".
Hans Schütz a Richard
Reitzner vydali loňské pozdějších. Naopak ale ; Oba nynější bossové kul
tury prý nepřipustí,aby se
ho, roku knihu, která se je jisté, že n a 600
na ;?liberalistické základně
oficiálně jmenuje "Do
stranách Bílé knihy
oživovaly staré skupinářské
kumenty o. vyhnání sudejsou také fakta,
:
interesy,které až dosud byly
tských Němců” . Neofici
rozněcovány na sektářské
álně. sc jí říká ”Sudeplatformě slánštiny” .V „Nez
toněnecká bílá kniha” .
Byl hlad, byly neao- val se pokaje za článek o E»
Má prokázat: 1/ piánoci, byly krutosti a
Fillovi,v němž se ^pokouší
vit pst opatření prove
zvěrstva v koncentrač omlouvat i sám kubismus",
dených proti Němcům a
ních táborech. Mrtvý
A.Hoffmeister odvolá1úpadko
plánovitost masových
Michal Mareš /Dnešek - vou recidivu své stati o
zločinů, 2/ účast nejPřicházím z periferie Leonsrdu da Vincim.
širších vrstev obyvate
republiky/ nemůže mlu
Pointa? Krátce před sebe
lstva na nich.
vit, ale kdo o tom po vraždou píše uštvaný básník
Chyby^1 ži_a_fakta
chybuje, at se zeptá
K.B i e b l :"Vzpomněl jsem si na
Peroutky, Tigrida, Oty všechna příkoří,která musel
Většinou nístopř.íse- Hory nebo kohokoliv ji
snášet Ivlajakovski j „Ne jradě ji
žná prohlášení odsunu
ného z těch, kdo bojo bych si vpálil kulku do hla
tých Němců byla sebránce vali prohraný zápas
vy! 17
-1
v letech 1946-51.Správ proti nastolení gestaně už postřehl Betr De- pisnu a NKVNisnu. Pfi:Editor :F„ Váňa ,4 Er in St., j!
netz ve Skutečnosti n á  tznerova poprava byla
padnou stručnost svědee- veřejná /pokr. str. s/ Richmond,E.1, Melbourne
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/Pokračování se str. 1/
a přihlíželo jí mnoho
žen s dětmi. Byl masakr
Němců v Ústí nad Labem,
jak to říká Bílá kniha.
Je mnoho chyb, nepřes
ností a omylů've svěde
ckých výpovědích. Ale
tam. kde čteme, že
,v
nedeli 13,května 1945
přijel kolem poledne do
Prahy president dr.Be
neš. Na jeho počest hý
li Němci jeden po dru
hém upalováni jako živé
pochodně” /str,4 e /,"20.
května jsme byly zave
deny na práci na Václa
vské náměstí. Před n a 
šimi zraky byli tam za
živa věšeni za^nohy ně
mečtí hoši a děvčata,
jakož i vojáci, polévá
ni petrolejem a upalo
váni. .. ?5/str. 14/, všude
tam je úplně jasno.
Nejde o nepřesnost
nebo omyl. Jde o rozvá
ženou a zlovolnou lež.
Persekuce_žiďů
Jak jinak nazvat vý
pověď z r.1951 o povra
ždění 318 němeokých vo
jáků v Líbeznici nebo o
pobití 200 příslušníků
SS v Náchodě ? Když se
Bílá kniha snaží ukázat
židy, kteří se vrátili
z exilu nebo z Osvěčimi,
jako oběti čs.režimu
/který jim prý zadržo
val jejich bývalý maje
tek/, nejde ani o lez,
ale' o politický hyenismus.
I sestavení dokumen
tární části knihy je
příznačně. Vedle věcné

ho dopisu britského po
slance R. Stokesa o po
měrech v internačních
táborech /Manchester
Guardian, říjen 1945/
je uveřejněna Sprachen
karte der Sudetenländer,
s níž autoři neměli žá
dnou práci,

Důvodem existence knihy
je tvrzení, že ''vyhnáním
sudetských Němců byla po
rušena rovnováha ve Střed
ní Evropě. Řešení sudetoněmecko-českého problému
je možné jen y rámci vět
šího, česko-německou otáz
ku přesahujícího, to jest
nového evropského uspořá
Nový fád_-_starý jrecept dání /dosl. Neuordnung/” .
Na "Neuordnung" má dr.
Jednoduše obkreslili
Lodgnan starý recept. Na
zabrané sudetské území
str.562 je jako poslední
až po třetí pásmová n a  dokument otištěna úmluva
zvali je ”100 $ němec
s gen.Rrchalou: /bod 3/
kými ,
"...Obě strany považují
Jméno dr.Lodgmana
návrat vyhnaných sudetsjako jednoho z autorů ■ kýc h N ě m c ů ... z a s ano zřej
Bílé knihy -říká všechno. mý."
vm

Z a h r a d o
m u k
++++++++++++++++•++ + ++
n ’ "V bitvě u Lien-cen jsem byl zajat s pěti souI;druhy americkými agresory, poněvadž j sem byl zrá
liněn. Byli jsme posláni do zajateckého tábora u CuI;vanu...
/Při"šoudu"/ jsme byli nepřetržitě biti... Jeden
: ze soudruhů zaúpěl bolestí. Vrah jej odtáhl na že
líleznou desku, násilím mu otevřel ústa, nalil mu do
jjnich benzinu-a zapálil...
Nějaký barbarský "soudce" surového vzezření se
:lnás' zeptal: 'Hekněte, kolik Američanů jste zavraž
dili ?"Eoton onen bídák vytřeštil své vlčí oči
mával před' námi pěstí: "Všichni komunisté musí být
pobitil"... Neustále na nás dopadal karabáč. Kůže
:a maso soudruhů bylo rozerváno a krev z nás crče:-LCi#
"IO « «
V táboře je také "parní vězení".' Je to obrovská
:bedna, do níž je vháněna horká pára. Do ní hodí
člověka, a když je tělo uvařeno, je předhozeno
!psům...
Mimo mne byli všichni moji soudruzi všemožným
mučením těch^krutých šelem usmrceni.Později jsem
se ■'dozvěděl,že Američané zamýšleli poslat nás do
^bakteriologické laboratoře..."
iZ čínského-časopisu Ž M - M I N ČXJNG-KUO PA.0-TA0.
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Dva na sobě nezávislé
svědecké prameny dnes tvr
dí, že Tito byl za války,
Letošní presidentská kampaň nutí americké
vlastně' Hitlerovým spřežen
politické- i vojenské- pohlaváry, aby řekli, jak cem, '
si představují -vývoj a výsledek s t u d e n é _války.
Prvním z nich je ''ovšem
Trumanova demokratická vlada má: zřejme
orgán Kcininformy Za trva
strategii obdobnou sovětským plánům: věří, že v lý mír, za lidovou demokra
komunistickém bloku se během doby objeví trhli cii” , Jenž u příležitosti.
ny, a chystá se jich pohotově -využít. Příčinou dnešních Titových námluv v
těchto trhlin má být jednak rostoucí síla USA a Athénách a Ankaře "odhalu
-jejich spojenců, jednak vývoj v komunistickém
je” , že "v temných letech
světě Samém. Y tomto směru se hodně spoléhá na Hitlerovy okupace Řecka a
-Stalinovu smrt, jak řekl ve svém programovém
Jugoslávie,„.Titovci a řeč
projevu senátor Douglas na sjezdu demokratické tí monarcho-rasisté.,.byli
-strany. /"Kdyby se Pánu zalíbilo-vzít nám ho,
ve službách, hitlerovských
smířili bychom se s jeho ztrátou."/
okupantů" a "za svou kontraRepublikánská oposice propaguje iniciativ revoluční činnost byli pla
nější postup, listě i právě proto, že je v opo- ceni hitlerovci a britskosici, ale do určité míry to pravděpodobně myslí amer.i ckými impe rial i s ty ” .
doopravdy. Na republikánském sjezdu zdůrazňoval
Druhým svědkem je Walter
jejich specialista pro zahraniční politiku Dul- Hagen, bývalý člen.německé
le s , že USA by neměly jen odrážet komunistické tajné služby. Podle' jeho
výboje, nýbrž také hledat slabiny rudé fronty a knihy Die geheime Front
utočit - především diplomaticky, hospodářsky a /Tajná fronta/ měl ..Tito výpsychologicky.
■slovný příkaz od Stalina
Tuto thesi rozvedl ve svých předvolebních
spojit se s Němci v boji
projevech republikánský kandidát Eisenhower a
proti Spojencům, kdyby se
specifikoval ji hlavně tím, že USA by se měly
vylodili na Balkáně. Tito
zasadit o osvobozeni evropských satelitů. To
so prý prostřednictvím své
vyvolalo hromy a blesky z demokratického tábora. ho generála Velebíte sku
President T r u m a n z a h r a n i č n í ministr Acheson i tečně snažil s Němci jed-'
presidentský kandidát Stevenson svorně vyčetli n a t , ale Hitler prý rozhodl,
Eisenhowerovi, že takovou troufalou, Rusy pro
že
povstalci se vyjedná
vokující řečí děsí Anglii i ostatní evropské
vat nebude".
FLP/CDNS
spojence a budí neopodstatněné naděje v lidu
satelitském. a sami 'poděsili lid americký varo
váním, že pokus o osvobození satelitů "násilími
;ÚÁPá DONEEECKÍ 'MINISTR PRO
by uvrhl celý svět do nepředstavitelné katast
uprchlické záležitosti Hans
rofy,
- a
Lukaschek prohlásil v Ber
‘Tohle všechno je třeba hodnotit s ^neustálým
líně, že bývalá německá ůohledem na to, že jde o volební kampaň. Musí
zemí •na .východě, "včetně onás'tedy těšit, že věc'osvobození naší vlasti
něch., okupovaných Českoslo
je v USA tak populární, že republikáni chtějí
venskem" , budou zase němecna ní vydělat hlasy. Výčitky demokratů chtě jí^
|ká. Podle anglického deníku
Eisenhowerovi tento trumf- vyrazit z ruky,^čímž
SManchester Guardian to byl
jen potvrzují jeho význam, lak dokazují dřívěj
Ijcden z nejneuváženějších
ší výroky i činy Trumanovy, nezáleží demokratům
projevů v předvečer vstupu
na osudu sovětských satelitů v e ’skutečnosti o ;
Německa do evropské armády.
nic méně než republikánům,
J.L.
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povede kolem středu města a bude ve
;své kladině zrcadlit všechny monumenjtální stavby.
Bude i ústřední^.park kultury a'
■oddechu s koupalištěm, letním kinem,
divadlem., stadionem^a sadovým pásem,
ale kostel už zřejmě do socialistic
kého města nepatří. Nikde o nemenení
;zmínky, ani v připomínkách horníků,
;hospodyněk a továrních dělníků, které si architekti přizvali na^potaz,a~
poy nic neopomenuli. A pracující si^
opravdu poroučí se sebevědomím socia
S é S i ů k ř í d n í _bojj
listického člověka: "Bylo pamatováno
Bude to zbrusu nové město, které na pitnou vodu ? Na veřejné jídelny ?
bude stát na západ od dnešní Ostravy, Na jatky ? Vodotrysky ? ” Starostli
vost hutníků je až snad trochu přemr
n a katastru obcí Poruby, Polanky a
Svinova. Zatím se mu říká Nová Ostra štěná: "Nezapomněli projektanti.na
va. Jak píší pražské K7ĚTI, "nové mě sochy soudruha Stalina a G-ottwalda
sto zdůrazní velikost socialistické
Socialistický realismus
dějinné epochy a vítězný třídní boj
mu vtiskne svůj ráz". V praksi to má
Obytné čtvrti se budou skládat z
vypadat tak, že se především velmi
velikých, patipatrovýchj budováteispřesně a názorně vyjádří hierarchic
i kými freskami pomalovaných činžáků,aký žebříček komunistického vládního
by se "'při vší účelnosti a snaze poaparátu: "ústřední budovy budou vidi
Isloužit člověku" stavělo "s největší
telné z dalekého okolí", budovy "ok
i úsporností". Okna budou jen dvoudílná
resního významu" budou pouze "výraz
ja t o v ještě si je disciplinované hos
ně o dli seny
"'Komposičním středem"
podyňky poručily na veřejné diskusi
Nové Ostravy bude mrakodrap LKV a k o 
lem něho budou stát "ostatní význam "ne příliš vysoká".
Architektura Nové Ostravy prý^bu
né budovy", totiž "palác strany"/těž
de socialistická obsahem a národní
ko zatím řici které, poněvadž město
má být hotové až za dvanáct let/,"Ná svou formou. Hlavně prý prvky české
renesance si přijdou na své v oblou
rodní fronty a masových organisací".
kových průčelích. Za tím účelem se
Manifestace^pro_každého
projektanti rozjeli po republice, aby
okoukali věhlasné stavby. Nejvíce se
Hlavní náměstí je projektováno
ovšem učí od Rusů, jak zdůrazňuje "ge
speciálně pro manifestace a bude mít nerální pro j ektant" fioc.Ing.arc h .J .
kapacitu 150.000 lidí. To má být ta Meduna, Nejmenuje žádného učitele z
ky počet všeho novoostravského obyva Východu přímo, ale je na bíledni, že
telstva, takže manifestační povinnost půjde především o památného tvůrce
tu bude zřejmě krajně všeobecná. Od
Potěmkinovýeh vesnic, jehož musíme
náměstí se mají rozbíhat na všechny
hodnotit jako prvního pionýra socia
světové strany hlavní třídy, jež bu  listického 'realismu v urbanistice.
dou také zakončeny význačnými budova
J.S.
mi. Lyrického rázu dodá kanál OdřaD u n a j , rovněž dosud neexistující,jenž NEZAPOMEŇTE VČAS HLÍSIT ZMĚNU ADRESY!

Pro komunisty je propaganda ste
jně důležitá jako tanky, pětiletka a
tábory nucené práce, V Sovětském svar
zu si už dávno před válkou zařídili^
pro odiv a podiv zahraničních i domá
cích. hostí pár ukázkových reservací
"radostného socialistického života".
V ČSR k tomu používali dosud Batova
Zlína a Masarykových domovů y Krči,
ale tento trik už přestává působit a
tak se’rozhodli pořídit si něco vla
stního ,

Ü R G A N I S A C E

P R A C O T N í C H ■Z Á L O H

Ö=Ö = Ö = Ö= Ö=G=Ö=,Ö=Ö=Ö=Ö = Ö=Ö=Ö=Ö=Ö=Ö=Ö=Ö=Ö=Ö=Ö=Ö==Ö = Ö= Ö=Ö

Nedávne čistky v^Čs.svazu mládeže /HD 14/11/,*jímž padla za oběť valná
část vedení,měly vážnejší pozadí,než se zprvu odhadovalo»Šlo v podstate^ o
spor mezi Gottwaldem, a Zápotockým na strane jedné, a ústředním výborem ÖSM
a částí předsednictva ROH na' strane druhé. Jádrem sporu byl návrh vládního
nařízení,které pak v srpnu t.r. vydala vláda,jímž se legalisuje něco horší
ho, než válečné totální nasazení Třetí říše.
Dnem l.září 1952 zřizuje se na území republiky 245 výcvikových středisek,
do nichž se bude posílat mládež,která opouští školu, na dobu od jednoho do
tří let. Zaštítěn ” slavným sovětským vzorem5',prohlásil už v únoru m.r. Kl.
Gottwald:”’Pokud jde o naši mládež,musíme podniknout kroky ke zřízení.. .velké
organisace pracovních záloh,” Emanuel Moravec dal za války k disposici roč
ník 1924 Goeringovu válečnému průmyslu. Předáci GSM a ROBI nebyli zcela ochotni vydat Gottwaldovi celou generaci. Výsledek srážky dopadl tak,jak se
dalo čekat .Předseda GSM Z.Hejzlar
ohrožoval socialistickou rekonstrukci a
spolupráci s komsomolem” ,d r .J .Grobmann /bývalý předseda Mezinárodního svazu
studentstva/' zmizel v propadlišti,tajemníci ústředí ö Siví J.Červinka a R.Le
benhart byli propuštěni, Z listředního výboru resignovali M.-Lacko,S.Pošusta,
P.Vacek a K.Červinka. Se svazáky padl i jejich spojenec a protektor,bývalý
předseda ROH P.Zupka.
Důvodová zpráva nového nařízenívřík á :”Rozpětí těžkého průmyslu dosáhlo
nebývalého stupně.Poněvadž není v ÖSR nezaměstnanosti,nelze počítat s hro
madným přílivem pracujících do průmyslu a dopravy»Jestliže stát nebude dis
ponovat mocnými pracovními zálohami,bude ohroženo splnění h o s p o d á ř s k é h o p l á 
nu... Osoby zodpovědné za výcvik naučí mládež aktivní^uvědomělé účasti na bu 
dování socialismu.Zvýší jejich lásku k práci^vysvětli politiku strany a vlá
dy,poukáží na výhody socialistického hospodářství a dají^jim jasný obraz vy 
kořisťování a politické anarchie,jimž je vystavena mládež v kapitalistických
zemích” .
PCl/vm
SNB PROTI NEUVEDOMELOSTI
Armádny generál Karol Bacílek formu
loval na schôdzi zamestnancov minis
terstva národnej bezpečnosti úlohy
bezpečnostného aparátu_t a k t o :
1.dopadnúť a potrestat vrahov,špiclov a škodcov,posielaných americkými
a.inými špiónskými organizáciami im
perialistov
3 .vypátrať,dopadnut a potrestať po
máhačov amerických imperialistov
3.odhaliť dedinských boháčov a za
brániť škodám,spôsobeným JRD.
Podlá jeho slov započne SNB vellpí
akciu proti ”neuvedomelosti,starým
buržoáznym prežitkom z chápaní ludí,
proti skostnatelosti a proti žyanivosti” , Bacílek pochválil i inštitú
ciu okrskových zmocnencov,ne dávno
zriadenú.
čas

ROZSUDKY
;V Jihlavě byl odsouzen k 15 letům nu; cených prací kněz Josef Maršálek,pro
tože ”otravoval školní děti západní
:ideologií” .
V HLinsku byli odsouzeni pro protistát
n í činnost J.Slavík na 10,J.Veselý na
12,kněz J.Macek na 8,J.Mládek a J.Pav
l í č e k na 4, Bií.Kúb i č na 8,0.Pešek a B.
:Veselá na 3,A.Mládková a J.Pontůček
na 2, Á.Mládková ml, a A.Košinová na
1 1/2 roku těžkého žaláře,
V Bratislavě byli odsouzeni ”pro zkrá;cení veřejného zásobování masemJřezník
jM.Ziaran na 16 let a kulak J.Szabo na'
14 let.Jejich majetek byl zabaven,
íV Sidu byl odsouzen rolník V.Varga na
I5 let pro nesplnění dodávek,v Semilech
‘Jan Drbohlav bude souzen ”pro zamoření
obílí- pilousem” .
5

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
RRED KÁRNÍ' SÚD
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmri
Dr.Jozef Šoltéz sa stal po odstráne
Na zasedání Slovenské národní rady
ní
z povereníctva riaditelom cukrova
vzpomněl Viliam Široký osmého výpočí
ru
v
Diosegu.Po osmi mesiacoch bol
slovenského povstání.Delegace:Y.Širo
i
obviněný
z neopatrnosti na sverenom
ký, K.Bacílek,J.Plojhar,J.Bospísil a M.
i
mu
podniku
a čaká ho zatial len kár
Šmída za vládu,G-cKíiment,V,David a J.
ný
súd
strany,jehož
členmi sú:predNepomucký za Ú V K S Č ,jako hosté dr.J.Kynosta
propagačného
oddelenia
ŠVKSS
sel ý ,d r .S.Rais ,J .Ďuřiš,L .Ben ada,M. Go Julius
Spitzer,poslane
c
KSS
Sekáč,
siorovskýjF.Kuoac a sovětský konsul
Ibezpečnostný referent ÚVKSS Vl.Rohoň
Ber ježin..— V mosteckém důlním revíru
byla nařízena pravidelná nedělní prá :a Jozef Lietavec,povereník v n ú t r a . W
ce k záchraně těžního plánu.— V Praze
MARE,LENIN ú G O .
hyl utvořen Ös.výbor pro rozvoj m e z i 
národního obchodu.il cleními předsed ;Na schůzi ústředního výboru Cs.spo
nictva předsedá d r .0.Pohl/gen.řed.Nár. lečnosti pro šíření politických a vě
banky/, jeho zástupci jsou dr.O.Taufer deckých znalostí byli zvoleni do před
a dr .R.Kožušník.— Hudební skladatel 1, sednictva,mimo předsedy V.Bezdíčka,
Křička se dožil 70 let.— Při vykoleje- místopředsedové d r .1.Hrušovský a L.
ní rychlíku, v Suchdole n.Odrou bylo 12 :Landová-štychová,členové inž^. J.Oeleda,
mrtvých a 106 raněných.Příčina:prehléd - prof .d r .A.Klíma,inž.d r .J.Kotátko,
nutí návěstních světel.~-"Y zájmu ob ;do c .dr.J.Macek,p r o f .dr .inž.V.M a d ě r a ,
rany kolektivisace vesnic- vylučuje
ired.RP J.Meisner,dr.I.Rohál-fIkiv,
Lidová strana ze svých organisací ku- :prof.dr.L.Svoboda,prof.dr.Y.Šváb, talaky/Vlašim 11,K.Hora 7,Benešov 3,K o  Ijemníkem osvetový inspektor- Er.Rajtr.
lín 1,Hořovice 1/.--Delegace žen do
-- Z programového p r o h l á š e n í s.důle
Maáarska:vedoucí L.Hojcová z Bratisla- ž i t é bude,aby s pomoci vedeckého o b - ’
vi, členové-- Barfusová z Olomouce ,Kali ;jasnění byl potírán n a c i o n á 
ská z pover.informací,Juřicová z vý lí i s r n u s... cyklus přednášek,osvět
krmny vepřů a red.Vlasty Z.Zimová..—
l u j icí úlohu T.G.Masaryka a dr.Beneše,
Ve výkupu obilí předstihly české kra -podrobující rozboru filosofickou změt
je /77.7 // Slovensko /77.4 //.Vede
Imasarykisrnu a ukazující nevědeckost a
Bratislava se 101.7 »Ne jhůře dodává.
;p r o . t í n á r o d n í
a . k o s m o Hradecko a Pardubicko.— V první polo p o 1 i t n í charakter masarykovské
vině roku splnila Ostrava plán na 98.5 i a benešovské ideologie."
RIC
Třinec na 89»-/,železárny v Kunčicính
ntjcen E STĚHOVÁNÍ
na 73.3 / . — A.Zápotocký se rozloučil
se -skupinou německých odborářů,.kteří
IPro vojenskou posádku v Jinci bylo
trávili dovolenou v M a ř .Lázních,--Pří izřízeno nové- cvičiště -v prostoru Jinděly uhlí pro domácnosti budou sníže :ce-Dobříš-Rosovice,jez bude sloužit
ny o 33 /.— V.Kopecký,dr,Šlechta,gen. Iza cílovou plochu pro dělostřelectvo,
Hruška,vysl.Schmelz a úderníci J .Be-ra- jletectvo a tanky.Zřízení cvičiště si
novský a ing.D.Dvořák odjeli do Buku- ivyžádalo vystehování obcí Křešín,Hra■chovište,Chaloupky a části obce Hvozrešti na oslavy 8.výročí osvobození
Rumunska.— Odsouzení rozšiřovatelé fa Idu.
MI
lešných potravinových lístků:A.Lodr a
SOLIDARITA
M.Sovová 10 let,V.Sova a K.Krucká 5 r.
i"Když byl zatčen taj.KS Francie DucJ.Kopeček 3 a E.Hrdlička 8 měsíců.—
V roce 1953 'bude otevřeno v Dědicích
’los,vyhlásili soudružky a soudruzi...
u Brna Gottwaldovo museum v jeho rod ina protest...nový socialistický záném domě.— V rámci právní reformy bu  Ivazek,a t o ,že zvýší výrobu rozmetáde zřízen zvláštní úřad gen.prokuratu Idel chlévské mrvy o dalších 20 /".
Zemědělské noviny
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rána čtrnáctého září 1937 ani vánočního rána roku třicátého osmého.
Dejme tomu, že někde ve světě, kde není ještě zakázáno být člověkem,
sedí v březové besídce dva muži. Krásný,

starý pán s rukou na černé

pásce a naproti němu mladší, s takovou šešulkou vlasů, v pumpkách,
zrovna si láme cigaretu na půl číky.

im n II u im IIIII)II m i lili II m i IIII

Dejme tomu, ž e s e pro dva lidi zastavil čas. Že nebylo Kalného

Ptáte se, co říkám těm oslavám.
tat^na té střízlivé a věcné pěšince,
Tož tak. Já vím, že to všechno patří když se pořád nabízejí všelijaké dál
ke kšeftu. Já. jsem si nikdy na osla nice. Jenže kam vedou ? Naši lidé se
vování nepotrpěl, ale jako president, tečí sžívají s cizími vlivy, většinou
prosím vás, tomu člověk neujde. A
anglosaskými. I v tom jsem realista.
teď, když jsou ti naši rozstrkaní po Můžete odpustit, že Anglosasové pořád
celém světě, snad to má taky význam. ještě přehlížejí nebezpečí, které jim
Jenom kdyby se to nevedlo tak ouřed- hrozí ? Vidíte, nemůžete, ale můžete
ně. Já si myslím, že se nic nedá na- pochopit důvody a příčiny, proč to dě
dekretovat. Někdo přijde a řekne tak, lají. Můžete se na jejich chybách n a 
a ted se bude slavit. Vždycky, když učit, co se oni nenaučili na chybách
přijdou tyhle neštastné dny, jsem
našich, a pak začít něco dělat.-f7Měl
jako na trní. Kolik je to zabitých
jsem své názory o propagandě, myslím,
hodin, na těch spolkových oslavách a že byly správné: nenadávat Němcům, ne 
tryznách. Kolikrát si myslím: '.obře, podceňovat nepřítele, neskreslovat nic
vzpomínáš na Masaryka a máš ho rád.
a nenafukovat, neslibovat na prázdno
Tož dobře, ale ukaž, jak. Zaplést do a nevystupovat jako prosebník; nechat
oficiálního proslovu pár frází o Ma mluvit fakta a na nich ukázat: to a
sarykovi, to nic není. Ukaž, co ses jto je váš zájem a tedy i vaše povinod toho Masaryka naučil, Masaryk vě jnost.!í děl své, ale od té doby svět nestojí.)
- Myslíte tedy, že trpělivosti je
Panečku, oslavovat někoho, to není
nejvíc
potřebí nic pro mě. Já jsem se vždycky sna
žil poznat, v čem má někdo pravdu a
-"Neblahou v politice je netrpěliv čem se mýli. Vycházet vždycky z rejvost. Když tak povážím, že lidské dě
ality , v tom to je jiny, pokud o nich máme památky, trva
jí
snad jen nějakých deset tisíc let,
Tedy smířit se s realitou že jsme teprve na prahu vývoje, jak
Někdy," ale ne vždycky. Teď zrov- ‘pak si mohu myslit, že nějaký ten vašna- žijeme ve strašně ro.zháraném svě nosta., césar iste. nebo revolucionář je
tě.^ Každý z nás by se měl snažit ro dním rázem ten vývoj definitivně dovr
zumět tomu, co je kolem něho. Rozu ší... Představte si, že máme před se
mět lidem kolem sebe, rozumět věcem. bou ještě statisíce, miliony lot - a
Já vím, že je to těžké, po takových to chceme být již se vším hotovi ?
katastrofách, jako jsme prožili„zůs/Pokračování na str. 8/

ROZHOVOR S T/G.M. /Pokrač./
To se rozumí, Hladový se "budoucnosti
nenají;vvíra ve vývoj a pokrok nás
nesproštuje našich povinností k po
třebám dneška."-Právě proto je dnes tolik "boles
tí s revisemi starých, programů-"Každá revise víry a programu
"bolí; ale bez té bolesti by nebylo
vývoje. Já nemám v kapse Hotovou so
ciální doktrínu; řekl bycH to tak už jsem to kdysi tak pověděl: vždy
cky gsem pro dělníky a lidi pracují
cí vůbec, často' pro socialism a zří
dka pro marxism. Mé názory o socia
lismu vyplývají z méko pojmu demok
racie; revoluce, diktatura může n ě 
kdy rušit špatné věci, ale netvořívá
dobrých a trvalých.
-Řekl jste: váš pojem demokracie.
. To znamená-

ÖS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ «PRAVDA VÍTĚZÍ"
v Sydney uspořádá v pátek 3,října 52
"Svatováclavskou taneční zábavu77 v
sále Paddington Town Hall.-—
— Za spolupráce všech č s .organisací
V Sydney se připravuje oslava 23.říj
na.Podrobnosti později.
M.D.
DOKONČENÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Ös.národního sdružení ve Victorii ze
dne 7.6.52 se koná dne 26.9.52 v 19
hod. v malém sále radnice v North Mel
bourne. Pak následuje členská schůze
se. zprávami referentů.-— Houslový a klavírní koncert,konaný
za četné návštěvy dne 3.9. v místnosti
Katherina,St.Kilda,mel mimořádný "líspěch. Za klavírního doprovodu M.Herzla hrál na housle K.Zoubek.Dr.V.Voří
šek předvedl m.j. i vlastní klavírní
skladby.
tisk.r.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V MELBOURNE
konala 5.9. besídku za pěkné-účasti
bratří'a" sester .Po přečtení parodie
na "Babičku" promítl br.vzdělavatel
filmy ze sokolských výletů a ze své
cesty po Indií.
B.CH.

-"Demokracie nesmi být jen na ústavním papíře a"v ústecH demagogů.
Ani ten nejlepší parlament není k
tomu, aby odhlasoval, co je pravda,
P . E R M T I Š E K ZDRAŽIL,S. J. ,PŘIJEL Z BELprávo a mravnost; o pravdě, o zákla- ■gie a slouží katolické bohoslužby pro
dnícH zásadách politiky, práva a
Čechoslováky v Melbourne každou neděli
mravnosti se nemůže hlasovat podle
v 9.45 v kapli jesuitské koleje vedle
většiny. Demokracie sama lidí nevy
katedrály sv.Patricka. —
;
.
chová. Slušní, opravdoví lidé se vy --"Vlastnictví s křestanského hlediska'"
chovávají rodinou, školami, církve
je téma,kterým se zabývá "Studijní
mi, státní správou, literaturou,žur :arch"č .5 ..vydávaný KA , Melbourne. CML
nalistikou a tak dále - překáží tomu
demokracie ?... Demokracii■dělají de
KRÁTCE Z EXILU
mokrati a lepší demokracii lepší de
Ve veku 56 let zemřel v Hamburku fil
mokrati. ,smový režisér K.Lamač.Natočil tam svůj
-Demokracie je tedy záležitost
poslední film ZLODĚJKA Z BAGDADU.—
všedního dne a všedního občana.
Český misionář Josef Zeman zemřel v
■Proč tedy tolik těch žalob na nemocnici v Hongkongu po- šestiměsíčním
věznění čínskými komunisty.— V RLE v
-"Žaluje se na korupci - dobrá,
Mnichově se očekávají větší personální
jen do "ní i Ale nedejme se svést ke
změny. Z toho důvodu je t.č. v Německu
generalisacím - a nevěřme korupčnítaké Eerd.Peroutka.--Rafael Kubelík
kům, žalujícím na korupci... Pravá
dirigoval s velkým úspěchem vídeňský
kritika není negace ani svalování
odpovědnosti na druhé', ale spoluprá filharmonický orchestr na hudebním fe
ce a spoluodpovědnost.
jun , ; stivalu v Salzburgu.— Dr.M.Rašín vydal
/V uvozovkách autentické výroky
v USii sbírku článků a úvah z exilu pod
názvem "Svoboda si žádá odvahy"-.
C
Masarykovy./

tPodiTe zápisků O.H.H.upravil
upravil
/ 9 1g o k r á % v a n í /o-ř
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sídlo svéh5hotp,^A'Hhorách. Jeli jsme
tam ye vojýhskěín doprovodu na ochra
nu před rudými partyzány, ale nic se
nestalo. Jenom jsem se zase dostal
do konfliktu s důsledným asijským po
hostinstvím, když jsem večer musel
ze své ložnice násilím vyhodit svůd
nou čínskou komornou. Opravdu, do Asie je prozíravější jet na svatební
cestu bez manželky.
Do Indočíny jsme zase letěli fran
couzským vojenským letadlem a i v
Saigonu j sme byli hosty francouzské
posádky. Museli nám přidělit taky au
te, protože je nepřípustné, aby bě 
loch jezdil veřejnými autobusy.
Saigon má úplně francouzský ráz
a v městě samém je celkem klid. Zato
okolí se povstalci jen hemží. Přesvěd
čili jsme se o tom až zbytečně názor
né, když jsme jeli s kolonou francouz
ských vojáků do Laos.
Napřed jsme potkávali samé míru
milovné a usměvavé venkovany, ale jak
mile jsme se dostali hlouběji do džun
gle, začaly kolem nás praskat výstře
8. N A FRONTĚ
ly a padat granáty. Hned jsme zasta
vili, vojáci sklouzli do příkopu a
Rangunští studenti pro nás vy 
já s Christiane pod jeep. Když jsme
klidili jednu kancelář na universi se trochu osmělili, odplazili jsme se
tě a slušně se o nás starali. Poně k vojákům, abychom taky trochu pomoh
kud ale zkoprněli, kdyžvpřišli na
li. Christiane obvazovala raněné a
to, že jsem uprchlík z Českosloven já podával pásy s náboji do kulometů,
ska. Oni jsou totiž cleny pražského
Asi za půl hodiny komunisté koneč
Mezinárodního studentského svazu a
ně ustoupili do džungle, střelba uto, co jsem jim vyprávěl o naších
tichla a bylo slyšet jen sténáné ra 
studentech, se jim nějak nesrovnáva něných. My jsme jích měli šestnáct lo s brožurami, které dostávali z
a dva zničené jeepy, komunisté mnohem
Prahy II., Spálené ulice.
víc. Ale o ty jsme se nestarali a po
Snad jsem je trochu zviklal,po spíchali honem dál, než se rudí vrá
něvadž mě nakonec ujištovali, že
tí s posilami.
vlastně vůbec nejsou komunisté, a
Cesta byla pořád neschůdnější,pl 
jeden nás dokonce pozval na letní
ná houštin a močálů. Konečně jsme
na str. 10/
Kalkutta/je~riíesto\'hodně nezdrave na naše poměry špinavé, vzhle
dem k indickému standardu ale dost
čisté. Je celkem běžné, že ráno n a 
jdete -na ulici mrtvolu, která zmizí
teprve k večeru.
Čechů je tu dost, hlavně Batovců, kteří mají v blízkém Batapuru
velikou továrnu. Nemohli jsme' se bo
hužel za nimi podívat, poněvadž
jsme už měli ze známých příčin dost
naspěch a nechtěli jsme si nechat
ujít Burmu a Indočínu,
Mezi Kalkuttou a Rangunem v Bur
mě je jen hustá džungle s komunis
tickými bandity a bez cest, takže
cestovat lze jen lodí nebo letadlem
Šli jsme tedy na francouzské vysla
nectví a vymodli li si místa ve vo
jenském letadle, které letělo do In
dočíny a stavělo v Rangunu. Hodně
nám při tom pomohl pilot letadla,
který znal z války naše zahraniční
vojáky a moc si je chválil.

PLŘÍŽ-SYDNEY STOPEM /Pokrac,/

f A L L A C E
G I V E S W A Y
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to jest do malé vesničky, úplně
Henry Agar Wallace,former US Vice
ztracené uprostřed hor a džungle.
president and Left Wing Democratic Le
Domorodci tam chodí úplně nazí, mu
ader ,admits: that the Russians misled
ži i ženy, a žijí bezstarostně z
him into believing,that they"wanted
toho, co příroda dá. Obchodního du
and really needed peace".
cha ale mají: když jsme si je chtě
But after 1949 he became more and
li vyfotografovat, museli jsme jim
more disgusted at Soviet methods and.
za to něco dát.
finally became convinced that the Po
Ye vesnici byla malá posádka ci litbüro wantěd the cold war continueá
zinecké legie. Dva vojáci seděli na
ijmdefinitely,even at the peril' of acjeepu, pozorně si nás prohlíželi a
cidentally provoking a hot war,
pak jeden povídá druhému česky:
He is now convinced that "Russian
'''Koukej, trampi." Zamýšlel jsem za Communism,in its total disregard of
chovat incognito, ale když začali
truth,its fanaticism,intoleranc® and
kritisovat můj nos, neudržel jsem
resolute denial of religion,is utterse avvynadal jsem jim.
ly evil.”
"Člověče, co tu děláš ?", vyvali
He explains that Soviet espionage
li oči a už jsme se plácali po zá
a n d
o c c u p a t i o n
of
dech. Oba byli uprchlíci, jeden z
C z e c h o s l o v a k i a
o p e Brna, druhý z Ostravy. Do legie šli, n e d
h i s
e y e s ,and feels his
aby mohli bojovat proti komunistům.
greatest mistake was in not denouncing
Chodili všude spolu a Francouzi jim it.
říkali "česká dvojčata".
He failed to realise the "ruthless
Jeden z nich už měl medaili za
nátuře of the Russian-trained Commustatečnost. Vypravoval mi, za co ji nists,whose sole objective was to madostal. Šlo jich tenkrát dvanáct na
ke Czechoslovakia completely subserobhlídku. Našli jednoho komunistu,
vent to Moscow.
který předstíral, že se vzdává, a ■
Defending his earlier attitude,Walzavedl je přímo na mušku své tlupy.
lace
says. both Roosevelt and he saw
Kdyžvpadl vojákům velitel, převzal
the possibility of future conflict
ten Čech velení a udržel komunisty
with Russia,and wanted to prevent it,
v šachu, dokud nedostal posily. Ko "I thought the Russians had more senmunisté utekli, ale z té dvanácti
se than to do what they háve been dočlenné hlídky zůstali naživu jen
ing in the past few years,"he says,
tři.
Wallace says that in an article in
Jak jsem ho tak poslouchal, bylo
the New York Herald Tribune,"Russia
mi úzko z toho, s jakým klidem a sa jmay not want a hot war in the next 10
mozřejmostí mluví o tom zabíjení,
:years,but certainly wants such a conVždyt to byl mladý člověk jako já,
:tinuation of the cold war as will enkterý doma asi myslel na děvčata a I able her,through her satellites and
na to, že si koupí motorku, a jistě Iinternally planted subversives,to taho nikdy nenapadlo, že přijde do ta jke over the greatest amount of terrikové řezničiny. "Podívej se, tady
itory possible,”
je opravdu zabíjení a smrt všední
"Russia is still on the march.The
věc” , řekl mi; "a tak se s tím nau  Iquestion now is whether she will be
číš počítat a mluvíš o tom jako o
.able to také over all Asia,including
počasí."
IIndia and the Near East."
• '
Na zpáteční ceste do Saigonu nás
THE HERALD,Melbourne 9.9,1952
už, zaplat Pánbůh, žádné dobrodruž I/Ed.Note,-Mr. Wallace was celebratefl
ství nepotkalo, /Příště dokončení./
in CSR as fellow-traveller till 1949*
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By John Baker White, MP f or Canterbary ,GB„
Eariy in July, Dr. Hewlett Johnson, Dean of Canterbury, held a press
Conference in London, Iie had just returned from a visit tp China, and
the purpose of the Conference was that he might seek to substantiate to
the assembled journalists, Communist aliegations that the forces of the
United Kations have been conducting germ w a r fare in Korea.
The Dean has no qualifications as a bacteriologist, as he himself adk
mits,. and his remarks on this occasion would certainly not have received
their widespread publicity but for the, startiing combination of two facts
which always make him "news".
The first of these is that he is the guardian of Canterbury Cathedral, the Mother Church of the Church of England,
The second is his passionate support of regimes which follow the materialist doctrines of Communism and his tiKless propaganda fcr Moscow.
The Conference was reported that
Arohbishop of Canterbury,
evening and on the following day.
The British Press, representing all
Bresh Evidence
shades of opinion in Great Britain,
In the speech of July 19? quoted
is rarely unanimous on any issue,
This ti m e ,however, with the excepticn above, lir, John Baker White also said;
"Brom Peking comes evidence that
of the Communist DAILY W O R E E R 5 all
the newspapers united in condemning I am certain was not given to the
On Bebruary 25-1952? the Comthe Dean or in exposing the lack of Dean.
munist PEKING- PEOPLE'S DAILY publisubstance in the arguments he pre
sent ed in support of his accusations shed a long account of epidemics in
the Hopei Province? involving thou-r
Challenge And Refusal
sands of people,
This province is
hundreds of miles away frora the area
The Dean of Canterbury held his
press Conference on July S. On that alleged to háve been a germ v^arfare
target. The P E O P L E 'S DAILY said
da;/ I c hall enge d him to debate, so
that his so-called "evidence" might ithat the epidemics included influenbe subjected to public analysis and ‘za, pneumonia, measles, smallpox,
argument.
He refused to debate.In i meningitis and animal diseases.
The cause was said to be insuffiste ad, he spoke at a meeting at Sr.
cient Winter snow and spring rain?
Pancras Town Hall a few days later
:dry weather and irregulär climatic
and repeated his charges.
On July
19, I held a public meeting at Can changes. in addition? to quote the
terbury at which I subjected his al- p á p e r : "Some leading bodies of
legationg, ,to ä searching examination health departments and local health
:organizations did not enter deeply
and I think that the vast majority
of those presenr werfe convinced that iirto their work ...this has been another causo of the spread of epidethere was no xoundation at all for
;m
them.
On the following day the Dean i c s preached in Canterbury Cathedral and The Secretary General of Dlí Offers
repeated tue aliegations, besides
! ■__________ Help_______________________
praising the Chinese- Communists and
The Secretary General of the U ni
attaeking the American people, ■The
ted Hations? the International Hed
same evening Alderman M r s . H e w s , ,a
ICross? the World Health Organization
former Mayor of Canterbury and I
!and the World Yeterans Bederation?
sent a telegram of protest to the
( o o n ť d o page' 12)

I N V I C T Ü S
William Ernest Henley.

PRESS COMMENTS OR RED D E A N !S
GERM CHARGES

Out of the night that covers m e _
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be,
Eor my unconquerable soul.

DAILY HERA1D s
"He had not seen a single per-^
son who had been infected with
disease by germ warfare.
But
Beyo'nd this place of wrath and tears
he had been shown the brains
Looms but the horror of the sha d e s
of two children who, he was
And yet the menace of the years
told, had died of encephalitis.
Einds, and shall find m e 5 unafraid.
When challenged about his allegations that he had proof that
It matters not how strait the gate*
diaease-infected insects had
How diarged with puniäaments the scrolL,
been
dropped, the Dean admitI am the master of my fate.
ted
that
he had no proof.
He
I am the captain of my soul.
admitted that he had not been
in Korea at all and knew noth-r
THE DEAN OE CAIlTERBURľ
(Continued)
ing of what was happening there.
His
"evidence" all came from
which has 14 million members in 14 nations.
north-east China." ---all offered to send help to China in fight
ing the epidemics.
All offers were refused,
The Soviet delegáte at the UK has ušed the
veto to prevent investigations of the charges.
Consider these facts in relations to
to one another.
They need no comment.

THE TI M E S :
"The Dean's latest Statement
is evidence of nothing tut a
sustained campaigne to injure
the causes for which the wes t 
ern world Stands and to:.’offer
Three
Reasons
To Lie
encouragement to its enemies=
It shows that there is absolutely no
This campaLgn gives scandal in
proof of germ warfare by the UM in Korea or the Church of Engl a n d , and is
China or anywhere else.
We ušed to regard liatie to do real harm where
Hitler, Goebbels and Mussolini as the worlďs the Dean's credentials are
biggest liarso
Mow Peking and Kremlin háve less perfectly understood than
in this country," ----concocted between them the biggest lie on
earth.
This has been put about for 3 reascns
NEWS C H R O M CIE s
One is to conceal an outbreak of epide
"Dr.Hwlett Johnson, a confesmics behind the Red lineš in Korea, and in
sed Communist sympathiser,is
China as well, due to incompetent medical
making the gravest allegations
admini s t rat i o n .
against his own countrymen
The second is to drive a wedge between
that anyone could make„There
the United States and Britain.
The third is to further the bogus Commu- could not te anyone iess qualified than he to go into
nist "peace campaign’
these -charges." ------~~NEW STATESMAN ADD N A T I O N ;
THE OPINIOH OE SIR MacEARLANE BURNETT,
'"If the Denn of Cantertury had
the Director of the Hall Institute,Austrálie a sense of humour, his pictuie
of thousands of Chinese child"No intelligent bacteriologist could ever
believe that the dropping of plague- in
ren saving themselves and the
fected fleas or typhus-ánfected lice could
country from typhoid ty searching the fields for infected
háve more than minor psychological v a l u e ."
He added that plague and typhus were alinsects and popping them into
tottles with chopsticks,would
ready rife in Korea and Machuria.
go down in history as the
prime example of ecclesiastical wit." -— --

C Z E C H

T R O U B L E

Continuation of Ray-Cromley *s article in"The Wall Street Journal"
iand shoe Industries in order to buOd
This continued Red failure in
C zechoSlovakia may lead to new purges 5up the heavy war Industries. They
in another attempt to get men running havo let food producii.cn drop; to get
jmen for the factories.
This makes
the Czech economy who can get things ’
■'the Czechs unhappy.
going right for the Russians.
And it will probably mean that the
Passive
Resistance
Russians will send more of thei-r own
While lowering real wages, the
men in as technical "inspectors" to
^Reds háve tried to speed up work in
keep things from going wrong.
But the purges and this increased fthe factories on a sort of pieceThe Czech workers resupervision will get the Reds nowhene, jwork basis.
think experts here studying the Czech sent these lower wrages and speed-up
problém.
They figuře the new econo methods. (Unlike the Russian worker.
they had been used to better things)
mic czars will get no further than
the men they replace.
These students j So the Czech workers and the Czech
expect the Reds' to keep on failing - ;farmer háve silently carried on a
isort of intermittent slow-down
for these reasons:
strike.
Part of the Czech problém is a.
They skip work.
They drift to
result of poor economic leadership.
They hide crops if they
The Czech Reds include few men of inew jobs.
They do not work fast.
high executive and economic ability. ;are farmers.
The Czech Red Party was weak in lea They put sand in the bearings of madership before the' coup which put the ichines of others who do w or k too
fast,
Reds in power in 1948.
I V s still
This Czech slowdown does not seem
considered weak in leadership. So if
to be basically political.
The worto-day's poor economic leaders are
r emov e d, they are 1ikely to be repla•ikers apparently are not getting reace d by economic leaders just as poor. dy to throw the Reds out, and even
if they were, there seem to be enougi
Lower Living Standard
.police, to put down any.real revolt.
But rather, the workers apparently
Another part of Czefhoslovakia's
just do not like their wages and
economic problém results from the
So they
ruthless way the Red bosses háve low their working conditions.
ere d the standard of living and mis- are not co-operating.
This go-slow movement has not
treated Czechoslovak workers. ■
prevented
Czech heavy industrial proThe Reds háve used.many of the
duction from rising (because the
samé methods they used in Russia.
Reds have. been willing to cut back
These methods worked there because
people were used to a 1 ow standard ď heavily oh consumer and light indusfry and farm production to get the
living and used to force,
The Czechsjhoweverj are used.to a gaihs- they w a n t ) , but it has kept a
high štandard of living.
They are
lot. of the key Czech industry from
not happy about" the lowering of. their hitting the goals the Reds set. And
living Standards in order to improve i t ’s likely to keep doing so.
Russian industry.
They see themselves gradually milked by the Russians. DAILY .-TEIjEÜ-RAPH (22/8): BAŤA (CSR)
They háve been used to having enough had to make boots for the Russians
clotiiés - and enough food and meat.
at the price of 170K p.pair. (Cost
The Reds háve cut back the clothing
of production: 300E p.pair)
-PCI.-

S P O R T
D O M A
I Y C I Z I N Ě
@@®©©©©©@©©©©©©©©©@©©©@®©@©©©©©©©©©©G©
K.W.- KOPANÁ Y CSR: Y čele mistrovství |MH ffiun.- DROBNÍ PO WIMBLEDONU: Po uje Sparta/25 bod ů / ,2„Teplice/24/jtěsně ■končení Wimbledonu zúčastnil se J.
sledovány Bratislavou a Trnavou.Jak na Drobný několika mezinárodních turnazačátkujtak na konci tabulky budou tu :jú. V Gstaatu/Švýc./ byl poražen v
hé beje.Jistě sestoupí Ústí a nidenice .;semifinále neznámým Američanem DorfUvažuje se o nové reorganisaci soutěží . mianem ve dvou setech 6:4,6:0.
Zcela určite bude zřízena druhá liga,
!-V Díisseldorfu prohrál ve finale se
a první se má rozšířit.Kvalifikační
i svým semifinálovým soupeřem z Wimbleturnaj mají hrát vítězové krajských
;donu,Američanem Klammem 6:3,4:6,6:3,
soutěží. Z pražského kraje by to ^yla
|2:6 a 1:6.- N a ■mezinárodním mistrovs velkou pravdepodobností Slavie,C,im
jství Německa v Hamburku prohrál've
dále.tím více se však mluví o jejím
Ifinale s Jihoafričanem Iricem Stursplynutí s Rudou hvězdou/mužstvo SNB/» jgessem 6:2,5 :2,6:0,ale v Kolíně n.R.
Likvidace červenobílých by tím byla
jnad ním,opět ve finale,zvítězil 3:6,
dokončena,a v tom případě by do kva
i6:4,7:5 a 6:2.— V Itálii hrál dva
lifikačního turnaje postoupili Bohekrát s tamním mistrem Gardinim.Na
mians. — Celková úroveň kopané sice
:turnaji ve Via Regio ho porazil ve
poněkud stoupla„nikoliv však výkony
:třech setech 7 :5,6:3,6 :2,v Riccione
národního mužstva. Marně se čeká na
za statni 6:0,2:4 byl zápas pro dešt
zařazení Žáárského a Hemeleho.Zásluhu
;přerušen.Druhý den odmítl Gardini
na čelném umístění Sparty mají zadní
;pokračovat v utkání. Ve finale čtyřřady v sestavě:Houška~Senecký,Zuzánek- |hry zvítězila čs.dvojice Drobný-MaMenclík,Koubek,Procházka. Útok je vel Itouš nad Cucellim/lt./a Skoneckim/P./
mi slabý/pazdera,Eejský,Borovička,Prei; 3 16:3,3:6^4:6,7:5 a 9:7.
Šafránek/.Nejlepším hráčem Slavie je
— NOVÉ CS.REKORDY:Ve Zlíně zlepšil
Hlaváček.- Na rok 1953 byly dojednány
3kotlá svůj dosavadní rekord ve vrhu
3 zápasy s Italií/v Praze v dubnu a v
ikoulí /16.69 m-šesté místo světového
prosinci v Itálii/.Na jaře přijedou do ;žebříčku/ vynikajícím výkonem 17.05 m
Prahy také Švýcaři,--VýsledkyB r a t i 
1/4.místo svět.žebříčku a evropský reslava-Ostrava 1 :0,Sparta-Košice 1:0,
'kord/.-- Řehák vytvořil nový čs.rekord
Židenice-Teplice 0 :1,Vítkovice-Trnava
v trojskoku:l4.56 m.Dosavadní rekord
4:1,A T K - V .Plzeň 3:0,Kladno-Žilina 5:0, 'měl John. — Slovák Fillo zlepšil reŮstí-Prešov 2:2.
Ikord Poděbradúv na 400 m časem 47.8
— MISTROVSTVÍ USA V TENNISU:Mis trém
vteř.
se stal opět Sedgman,který ve finale
i— AUTOMOBILOVÝ MISTR SVĚTA 1952:Vítěz
hravě porazil Grrdnara Mulloye 6:1,
iVolké ceny Belgie,Francie,Velké Bri6:2,6:3. Vítězství mu značně ulehči
Itanie,Německa a Holandska,Ital Ascari,
li ostatní Australané,z nichž Rose vy ;se již prakticky stal mistrem světa
řadil Savitta, Rosewall Seixase a Hoad 11952.Ma již tak velký bodový náskok,
Larsena.McGregor nestartoval pro zra
;že ho již nemůže nikdo předstihnout,
nění. Za celé mistrovství neztratil
i když jsou na pořadu Velká cena Itá
Sedgman ani sadu.
lie,Brazílie a Španělska.
— BOX: Novým mistrem Evropy v těžké
váze je Nemec Neuhaus,který nečekaně
KOP M Á V AUSTRÁLII: -BRISBANE:White
porazil -svého krajana Ten Hoffa v prv Star opět překvapil pěkným výsledkem
ním kole k.o.
proti 2,nejí.klubu v QJD-BUNDAMBA.
— ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA: Na šachové olym
Po vyrovnané hře byl zápas vinou hrá
piádě v Helsinkách vyhrál Sovětský
če B.přerušen za stavu 3:2 pro B. V
svaz před Argentinou, Jugoslávii,Čes
:opakov m é m zápase W.S. prohrál 4:1koslovenskem a Spojenjuni státy.
|V soutěži národů vyhrálo Řecko.CSR
— CYKL,mistr CSR na 4 km Cihlář.
:vyhrálo pohár útěchy před Polskem.

DOPISY C TEN ART? - LETTER S TO THE EDITOR
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^Dole" - jak říká m e .Austrálii - se mnozí domní
A.R. ,PerthuDik za adr.a
vají, že tutláme: jen t;lovely timeí:„Hatím tu Evro výstř.— M.Š.jBurrinj„ :Vyř.
pané pracují daleko intensivněji,jsouce si vědo jsme.— F.V.,King*s Cross:
mi zvýšené^odpovědnosti. Práce a chování se všu Zád^adr.:Sdruž.svob„Čechosl.
de na světě stejněvcení a slušnost pak je dokon-v ,ve Švédsku,Box 757,Stock
ce nebezpečná zbraň - zatím se nenašla protizbraň. holm, Sverige.--K.S.,E„Auc:
A my Češi jsme si to zde vzali hodně k srdci.Má ^ í k za výstř. a zpr.— F.J.,
me tu opravdu dobrý zvuk.
D r .1.1.,Papua Woollw. :Snad později,dík.
--J.V.,Newc.:Známe-li adr.
Je omylem se domnívat,že emigranti,spatřující v
hledaného,neuveř.jeho
jmé
odnárodnení majetku nejvyšší metu našeho osvobo
no
v
r
u
b
r
.
!
;
Př
.hled.
”
,
ale
zovacího úsilí,jsou lidé,znárodněním opravdu ci
telně poškození,kapitalisté,kteří doma vlastnili ihned ho uvědomíme,že ho^
XY hledá.Neozval-rli. se Vám,
velké průmyslové a obchodní podniky.Naopak jsou
nemůžeme ho k tomu nutit.
to kromě drobných řemeslníků všelijací někdejší
Chcete-li,zašlete
nám pro
úředníčkové a zaměstnanci.kteří si naivně slibu
naho
dopis
.--J.S
„,
Q, stown :
jí od vo3.ného podnikání raj . Opravdoví kapitalis
Dík
za
adr.—
K.S.,Fairf.:
té,které lze v emigraci spočítat na prstech r u 
Zašlete.
red.
kou, po ^navrá cení svých podniků nekřičí. Ne snad
proto, že by po nich netoužili, ale proto, že nají
větší rozhled,který je přesvědčuje o bezúspěšDALŠÍ
DOPIS
nosti podobných snah.
Dr.B.B.,E.Brunsw.
Volmi rád bych oďbíral Váš
časopis,ale prosím Vás,ne
listě že bude málo našich lidí,kteří by souhla
našel by se tam u Vás něja
sili s navrácením ostravských dolů Petschkovi,
ký kraj an,který by mohl za
ale mělo by se říci již zde v exilu přesně,’s
mne laskavě vyrovnat před
čím lze při vracení majetku pak vůbec počítat,
platné?
J .B .,Bendorfjaké soukromé podnikání bude !;v zájmu obecného
Sayn,Německo
t>laha??.
K . K , ,Sydney
/na požád.sdělíme plnou adr,
Hlavní myšlenkou Olympiády je vychovat lidi tak,
aby byli dobrými občany„Zátopek je velký běžec.
göööööööööööööööööööööoöög’
Je ale také dobrým občanem republiky?Politika
jistě nepatří do sportu.Určitě však sport v ko
8 Věra,rozená Živcová,a
o
Josef Vojtíšek
munistickém státě je součástí státní politiky.
F.B.,N.Adelaide
8
novomanželé
8 North Fitzroy,září 52
©SÔ Když'jsem přijela před třemi léty do Austraoooooooooooooooooooooooooc
Ô8Ô lie,byla jsem velmi povděčná všem,kteří mé
ÔQQ rodině pomohli informacemi o zdejších ponějMUDr.M. JANKOVIÖ ,bývalý
Qôô rech a p..Chtěla bych proto dnes sama pomoci
pražský odb.zubní lékař,
©©© za to jiným našim krajanům. Ráda každému obse přestěhoval do:
©0© starám informace ze zdejších úřadů,škol a j..
16 Park St.,/Corner St.
©O© v rámci možností provedu intervence,obstarám
iKilda Rd./,South Melbourne
@9© překlady a p. Chce-li někdo takovou dobrovol©©© nou pomoc použít.at mi napíše nebo zavolá po
©9© 6.hod.večer na tél.č. U 2127.Mrs.A.Beránková,
HLAS DOMOVA
©©©
1 Sutton S t .jMalvern/Melb./jVic.
Letecký dopis ze Sydney jde do Montevidea 12 dnů,
odtud do Trinidad-Flores/200 km/ vlakovou poštou
8 dnů.K nám pak na ostoncii/lO km/trvá doručení
dalších 6 - 7 dnů,
B.H.,Uruguay

DOSTÁVÁTE PRAVIDELNĚ
platíte

předplatná

_____ TAKÉ TAK ?______

Ha vy j. ei:9
do krásného horského prostredí
pochutnáte si nejrépe v
M I L A D,.ťS 0- A E E
Katoomba S t . ,
K A T 0 0 M B A, N.S.W.
/60 mil od Sydney/
Kontinentální kuchyne-český kuchař
Z L 0 B 1 T Á S O Č I ?
Potrebujete brý l e I
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý

z á v o d

" 0 P 'ľ o
430 Bourke S t .5Melbourne - City
Telefon M J 4095
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13
Mluvíme česky i slovensky

DOBRÉ BOTY PÄNÔ'KÉ J.'DÁMSKÉ
zhotoví Vám na míru
český švec
J I Ř Í

S T E C

384 A Smith Sb,,
C OIL TN GW OOD /MELBOURNE/ ,VIC .
OBSKÉ KNIHY,
r omány-b e1e tr i e-hudebninyumelecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
vše c h svě t ových jazy c ích
dodá neb objedná
E.F.G-.-English á Boreign Bookshop,
23 Martin Place,Sydney,NSW.
nebo
Á.M.P.,Lane off Edward St.,
Brisbane, 4 ID
T y žádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby

ös.knihkupectví v Melbourne
THE INLIBRHM BOOKSELLERS, 102 7 Dandenong Rd„ ,EAST MALTERN, Melbourne, TIC.
dovoluje si nabídnout! tyto knihy:
J. losten Československo žaluje 19/-, E.Bass :ümberto 's Circus/angl.,/l8/-^K.
Öapek:An Atomie Phantasy 13/-, K.Čapek:The Gardener’s Years 7/-,E.Hába:Spa
liček písní a říkadel 1 / 1 1 . 18/- a mnoho jiných.Na požádání Tám rádi zašle
me zdarma úplný seznam.- Objednávky a dotazy prosíme pouze poštou.--Objednávky vyřizujeme do 3 dnů po. poukázání peněz/pripočtěte l/9 na pošt.a obal/

PRODÁM poslední modely elektrického strojku na opravu nylonek /švýc.výrobek/
'jen za £ 25/-. C,Jurek,23 Nicholas S t ,,Ashburton/Melb/, Tic.
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Jana Reinitzera,Josefa Mergecanského,Petra Tausehera,Zdeňka
Souhradu,Františka Špráchala /dopis v red./,Vladimíra Schneidera,Francise
Slivečku,bratry Jana a Josefa Bártovy s rod.,Ant oni na Bradu, Františka Šibla,
PhMr Peška Dovolila s rod.,V,Turka,T,Vondráška,ing.R.D,G-abriše, Jaroslava Vo
jáčka a Lídu Srámovou-Loskotovou.- Zjistíme-li adresy hledaných,oznámíme jim,
kdo se na ně dotazuje.Tazatelům přímo hledané adresy zásadně ne sdělujeme.Urychlete pátrání tím,že hledané upozorníte a nebo nám přímo sdělíte jejich
adresy.Děkujeme o
.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.Řídí redakční kruh. Adresa:Hlas domova,4
Erin S t . jRichmond,E,1,V í c . Telefon: <jA 3380 /pouze, po úřed.hodinách/.-Před
platné": na rok .sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-,jednotlivě l/6

