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Abraham Lincoln definoval demokracii jako
vládu lidu, liden a pro lid. Lidově děnokratič
ká; ústava z 9.května. 1948’ /čl„IV., odst.l/ to
.říká ještě přesněji: "Svrchovaný lid vykonává
státní noc :zastupitelskými sbory, které jsou
liden voleny, liden kontrolovány a lidu -.odpově
dny .”

Číslo 21.

V tento čísle začíná

=

reportáž z pobytu čes- =
kého lékaře dr.Otakara.=
Řece" v -Anterktidě

=

LEDY HEARD ISLANDU
/str.9/

Docela v intencích,
šc z Královic.”- V Bo
pražského politbyra jsou ne sově so r ovi so ne. -NV •
ale zcela- normálně dosaj zvrhla v gogolovskou
K D Y
?
žováni a sesazováni čle
'-/MV v Bono- •xxxxxxxx
nové a referenti KNV.
sově/ poskytoval četné
lo nám, nyslin, jasné,
Při KNV jsou zase zří a značné příspěvky a
žc
válka nozi západem p výzeny' krajské konise,do dary... -ukládal přebyt
Chodem
se sotva cla odvrá
zírající na ONV, při
ky na vkladní knížky a
tit.Kdy
začne? Na ao nemů
ONV další konise, jež
běžné účty a tyto výda
že
pochopitelná
nikdo odpo
dozírají na MNV. Lid si je účtoval jako skuteč
vědět
přesněc
tedy vládne sán prost- né -výdaje,. Touto mani
Protože vlak není pochyb
řednictvín ministra vni pulací'bylo zřízeno asi
o
tor;,
kd@ j§ útočníkem,mů
tra, jonuž jsou členové 50 v kladn í c h ■knížek a
žeme
si
alespoňvs určitým
NV odpovědni.
běžných účtů /tajných
-procent
en
pravdě po dobno st i
fondů/ v hodnotě 2 mil.
Podle Gogola
-říci,
ktore
podmínky musí
534.557 Kčs... bylo z
být splněny, než se Rudá ar
Poucný je vsak, způ nich použito 1,975.060 máda dá na pochod.
sob, jak vládne lidová Kčs.../na/ zbytečné vý
Na neštěstí pro nás ne 
daje na-nákupy, jako na
správa. Někdy anekdo
sedí v Kremlu hysterický,
tou: "Před několika ne koberceiradioigranofonz impulsivní a sám sebo neo
dělemi jsem si zažádal
vládající Hitler, njŕbrž tr
o .novomanželskou půjč křesla, hudební nástro pělivý, chladným rozumem se
ku ” , stěžuje si dělník je, obrazy."
řídící Stalin, od kterého
v .Rudém právu. Půjčku
Svrchovaný lid se o se nejaké předčasné uklouz
dostal a přece reptá:
ton dodatečně dozvěděl nuti rioclá očekávat. Stalin
"...dostal jsem zpět i od svrchovanějšího Nos Idobře ví, že armáda, schop
svoje doklady. Krone,
ka v Rudém, právu.
ná obsadit celou Evropu,
mých dokladů došly také
Ohlašovaná restrikce třebas i s britskými ostro
křestní a rodné listy
zaměstnanců státní sprá vy,nic neznamená, /str. 2 /
manželů Burešových, dá vy sö olinula cílen. N a 
le manželů Steigrových opak, jmenováním nových E d i t .Er.Váňa, 4 Erin Str.,
a osvědčení o státním
tajemníků MNV vzrostl
Vfest Richr and ,E.1., Molbour/Pokrac.na str.2/ n e . V í c . _________________
občanství dělníka Bure-
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O sovětské zahraniční politice
S U C HO Ü
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Z řečí dosud pronesených na sjezdu Komunisti
cké strany Sovětského svazu / j a k p e od nynějška
úředně jmenuje VKs/b/ dá' s® aspoň částečně hádat
na plány sovětské zahraniční politiky. Sovětští
potentátis kteří se vystřídali u řečnického pultu /Malenkov, Molotov, Berla a Bulgarin/ zdůraz
nili ^t.yto these: 1/ že USA připravují v á l k u , 2/
ale že SSSR je neporazitelný, 3/ že kapitalisti
cký svět je odsouzen k rozkladu a 4/ že SSSR je
ochoten, žít v míru s kapitalistickými státy.

PODLE SKUTKÔ Že komun!s============ té vůbec ne 
chtějí urovnat dnešní m e 
zinárodní rozpory, je vi
dět hned z toho, jak pro
vokativně si vynutili od
volání amerického velvy
slance Kennana z Moskvy,
a také z toho, že komunis
tičtí vyjednavači na Kore
ji, zřejmě už instruovaní
na základě nedávných čín
sko -sovětských porad, zno
va odmítli všechny.: spoje
necké návrhy na řešení re
patriace zajatců, takže
Spojencům nezbylo než pře
rušit jednání na neurčito.

”B0K0JNÉ SOUŽITÍ” Západním politickým komen_v==-*============= tátorům dělá obyčejně po
tíže .srovnat si tuto tolikrátproklamovanou ochotu k míru s ustavičně stupňovanou proti ameri
ckou propagandou. K tomu je třeba si uvědomit,co
si komunisté představuji pod' pojmem ř!.mírumilov
ného soužití” s kapitalismemo Rozsáhlý Stalinův MANÉVRY Armády Atlanticčlánek, který vyšel v sovětském tisku těsně před ======= kého paktu proved
sjezdem, dovozuje, že hospodářská krise.na Zápa ly v západní Evropě v září
dě só stává akutní /také prý proto, že mezináro dosud největší pozemníjná
dní trh je rozdělen na dvě Isolované půlky - což mořní i letecké manévry,
zní jako doznání, že moskevská Mezinárodní hos steré měly skeptickým E v 
podářská konference selhala/, že kapitalistické
ropanům dokázat, že jě možstáty se nevyhnutelně dostanou-mezi sebou do spo aé útočníka z Východu za
rů a že válce se může zabránit, jen když bude
stavit a zahnat. V téže dozničen ”imperialismus”/= kapitalismus = demokra oě melo manévry také ofi
cie, podle.komunistických theoretických rovnic/. ciálně neutrální Švédsko.
Sovětští, vládci se tedy vůbec nevzdávají svých
VOLBY První japonské volsvětovládných plánůj nechtějí patrně okamžitě
===== by od skončení oku
rozpoutat světovou válku, ale p o k o j n ý m souži
pace
přinesly - k příjem
tím” nemíní nic jiného než pokračování v -dnešní
nému
překvapení Západu válce studené, a to ještě intensivněji, pokud
vítězství
dosud vládnoucím
bude možno.
liberálům. Ve Švédsku se
KAMPAŇ PROTI USA Jejich proti americká kampaň také udržela u moci dosa
================ není už určena jen ;;pro do vadní "rudozelená;: koalice
máci .potrebui?, nýbrž také pro západoevropské stá sociálních demokratů s ag
ty. Stalinovo konstatování o rostoucích rozpo
rárníky. Komunisté byli v
rech v ■kapitalistickém táboře je typickou komu obou volbách poraženi do
nistickou myšlenkou zplozenou přáním a znamená
slova na hlavu.
jako obvykle spíš programové heslo a pracovní tĺ
kol než konstatování skutečnosti. Však také Ma- ATOMOVÁ BOMBA Po první ,
============= podle všeho
lenkov, jenž mel hlavní sjezdov5^ referát- mluvil
úspěšné
zkoušce anglické
nejen o mezinárodní spolupráci, nýbrž také-dloua-tomové
bomby na ostrůvku
ho a naléhavě - o tom,, že- úhlavním nepřítelem
Monte
Bello
při austral
Anglie a Francie není SSSR, nýbrž USA, které je
ském
pobřeží
se Anglie s
prý olupují o trhy a kolonie. Proto se také ko 
novým
sebevědomím
pokouši
munistické strany na Západě teď pokoušejí vytvo
o
místo
v
Tichomořském
pakřit proti americkou ''lidovou frontu" s demokraty.
h
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Cesty komunistické propagandy mohou býti rozličné..,
H O S P O D Á Ř , O M A H A
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Americký krajanský časopis HOSPODÁŘ,
vydávaný v Omaze,zdůrazňuje hned v ti
ráži, že je "věnován zájmům farmy i. do
mova- .
Jsme přesvědčeni,že je ale věnován
zájmům jiným.Rádi věříme,že HOSPODÁŘ
plní své poslání asi tak polovinou
svého obsahu,která se zabývá farmář
skými a zahradnickými otázkami .Nepo
chybujeme ,že v -zájmu farmy i domova"
je otiskování románů na pokračování.
Kamenem úrazu je hlídka,která se
jmenuje KHlasy čtenářů1,,zabírající
téměř celou druhou.'polovinu časopisu.
Vždycky jsme slýchali o obětavosti a
oddanosti amerických^krajanů věci čs.
nezávislosti.HOSPODÁŘ nám ale prozra-.
zuje,že je i jiná část našich krajanů
v TJSÁ,která vůbec nemá,nebo nechce mít
nejmenší tušení o tom,co se vlastně
přihodilo v ČSR v únoru 1948, Na ní je
založena existence 1THlasů čtenářů- a
patrně i existence listu.
Nejlépe to snad vyjadřuje dopis Johna Giby z Trumansburgu,N.Y, :!:Před mno
ha lety jsem slýchal od starých slo
venských lidí,že politika je panské
huncúctvo,a který národ se nenaučí ro
zumět panské politice,ten že bude vždy
oklamaný.Teď čítáme v denních časopi
sech, že z různých zemí utíkají politi■kové.Je těžko posoudit,co se vlastně
děje,neb každý o tom vypravuje něco
jiného11,
Nedivte se krajanu C-ibovi.Prank Šti
ca, Drahovice,Karlovy Va r y ,Ö S R ,píše
hned na protější stránce;"Zil jsem v
USA 82 let a teď jsou- tomu dva roky,
kdy jsem z USA odjel„«„Mám p ř i d ě1 e n ý dům v K.Varech o 10 pokojích,
který v l a s t n í m ,
a od podniku,
kde pracuji,mám přiděleno auto...Vidím
na vlastní oči,jak lid jde dopředu...
/na oslavě Říjnové revoluce /nastoupil
jsem- do řad pracujících a pochodoval s
nim i . .." ,A takhle popisuje Frank štica
náladu v CSR :,:Prostě ti,kteří žili
vždy jen pro sebe,byli a jsou nespoko
jeni,reptají a čekají,že se vrátí dří

vější ^časy. Zde byla projevena n e 
zlomná vůle lidu,který jde kupředu
s ostatními,kteří touží po klidu a
míru na světě.11
Josefu Burešovi ž Rutlandu,British
Columbia,Cánada,se zase nelíbí, že
ukrajinští DP organisují "morální
pomoc ke zřízeni samostatné Ukrajiny;1
Píše :;;.. .Kanaďané nikdy nebudou pod
porovat útočnou válku proti Rusku...
Naši synové by umírali ve válce,naše
domovy by byly bombardovány..., Jaké
právo máme rozkazovat lidu v ČSR,ja
kou mají mít vládu? Není správné v
čas míru organisovat zdejší občany
čs.původu proti č s .vládě...Těm DP z
Ukrajiny by se mělo vysvětlit,že
jsme je sem nepustili,aby v naší ze
mi dělali nějakou základnu k připra
vování války proti zemi,ze které
přišli . . .11,
Kanadskému krajanovi hezky notuje
R.Kolář,Hnátnice u Ústí n.L.,ČSR:
'-...potraviny na poukazy jsou levné
a lázně a nemocnice jak pro pracují
cí,tak pr o pensisty zdarma...-Nako
nec se ale R.Kolářovi podařilo cosi
jako krutý v t i p :-Nikdy jsem neměl
takovou radost z práce jako teď.Ško
da, že nemám d e s e t
rukou.Žalu
dek by mi vstačil
j e d e n" .
Dnešní Československo je ráj,zatím
cc Amerika je Dantovým předpeklím,
aspoň podle názoru J.F„Forsta,Harbes o n ,D e l " V y ž a d u j e m e pro celý svět
svobodné volby,ale /v Americe p.r. /
spravedlnost je nejen slepá,ale hl u 
boko zakopaná.Zde může vlivný člověk
spáchat i vraždu a vysmát se celému
světu...Právě při závěru tohoto do
pisu čtu článek jednoho slcupkaře,
jenž píše,dosti rozmrzele,že někdy
mu připadá,že zde máme více bídy než
viděl v Něme c k u . .."
Dramat.ik Norman Corwin jednou na
psal :"V každé bitvě část nepřítele
leží vzadu".Vpředu stojí na 37.rovno
běžce čínští "dobrovolníci",vzadu
redaktoři "HOSPODÁŘE71.
jun
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24,9 »1952 minister spravedlivosti dr«Štefan Rais oznámil na tlačo
vej konferencii jže je hotový ústavný zákon o "premene našej prokuratúry na
socialistickú prokuratúru" a " nášho súdnictva na ludové súdnictvo".
Táto nová organizácia navazuje na"organizáciu súdnictva a prokura
túry v SSSRjpod^a ktorých už holo preorganizováné súdnictvo
a prokuratúra
vo všetkých krajinách Radových demokracii,v Gine i vo Východnom Nemecku".
Túto bolševizáciu súdnictva Rais pomenoval "článkom v sústavnom upevňovaní
štátného aparátu" ,lebo bude pomáhaú"v boji„proti triednemu nepriateľovi"',
bude"zvyšoval obranyschopnost CSR,upevňovat štátnu disciplínu,pracovnú mo
rálku, chránič socialistické.vlastníctvo a socialistických vztahov mezi ýudifli. .
,
,
Nová prokuratúra bude "nezávislým orgánom na všetkých úsekoch štátnej
správy a na všetkých miestných vplyvoch".G e n e r á l n ý
p r o k u r á 
t o r
už
n e b u d e
p o d l i e h a č m i n i s 't e r s t v m
sprav e d l i v osti, b u d e
m e n o ' v a n ý
p r e z i d e n t o m
a bud e
z o d p o v e d n ý v 1 á d e .Nová organizácia prokuratúry "sa spra
vuje smerníciami,ktoré vydal Lenin Stalinovi " 0 dvojakej podriadenosti a
zákonnosti z roku 1923" a zasiahne tam,kde "pojde o porušenie zákona".Pri
speje ^vraj k posilneniu autority národných výborov.Zrušuje sa finančná pro
kuratúra a najvyšší správný súd ako"prežitky z čias kapitalizmu".Vojenská
prokuratúra bude souciastkou nového "je dnotného systému5;
Nová organizácia súdnictva značí spojenie občianskych súdov s vo jenskými na čele,s jediným najvyšším súdom,Vytvoria,sa 'kraj ské ^súdné sprá7
vy,ktoré prevezmú, administratívne úlohy predsedov súdov.Terajší okresný sud
dostane meno ."súd júidu" a bude v o 1 e n"ý v priamych voýbách.
Čas
POHRMIČNÍ_PÚSMO_y_DOtóLIC
Podle ne potvrzených zpráv byliprý
vedoucí funkcionáři KSČ v krajích a
okresech instruováni,aby připravovali
široké masy členstva na odstoupení K
Gottwalda ž úřadu presidenta republi
ky ze zdravotních důvodů.Podrobná in
formace o tom byla' prý rozeslána do
datečně ve formě t .zv."důvěrného dopi
suj' jednotlivým základním organisacím
KSČ. Tvrdí se, že Gottwald má značné po
tíže při chůzi,zaviněné pravděpodobně
Buergerovou nemocí,a jeho zdravotní
stav se označuje za velmi vážný, .MI
z a t Ík ú h í

_V_BR ATISLAVĚ

Podle zprávy RFE bylo zatčeno v
Bratislavě 14 -bývalých obchodníků.By
li obviněni,že podporovali peněžitými
dary podze mní organisaci "Štefánik",
a že se pokusili podloudným způsobem
vyvézt část svého majetku .
IX

Zakázané pásmo u Domažlic bylo n y 
ní' posunuto ještě více do vnitroze
mí.Hranice- tohoto pásma jde nyní až
za„Babylon.Babylon je však z pásma
vyňat.Postižena je však obec Pec a
uvnitř zakázaného prostoru je i Baarův pomník na Výhledech.
RIG
PŘESUNY_NESPOLEHLiy|CH
ONV v Jindřichově Hradci vystěho
val obyvatele- obcí Peršlák,Mnich ,
Smrčná a Část.Dalších nespolehlivých
padesát rodin bylo přesunuto z obce
Bystřice do vntrozemí,
TREST_SMRTI
Jak jsme již' oznámili v minulém HD
/20/lI./,byl odsouzen ing.M.Deml k
trestu smrti pro sabotáž.Souzeni s
s ním:A.Landa,J.Hanuš a V,Zeman, Ö

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE ' . ■
•' '
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"Za statečnost" Lt io in memoriam udě
před trestní komisí ONV v Karviné
leno vyznamenání dvěma členům lidové
3e konalo přelíčení proti 22 sloven
-milice z Řeróičova.Py li prý zastřele ským horníkům,kteří podle obžaloby
ni v boji se dvěma sr..erí okými agenty. sehen roku zmeškali.více než SOsměn
Jeden z agentů byl prý -také' zastřelen. sez platné omluvy škále byli obvini
— Na zasedání vlády* byla proj-ednána
li z pasivní resistence,spočívající
zpráva ministra Nejedlého o výstavbě
v tom,že po dobu několika měsíců n e 
školství.bylo usneseno zřídit v Břev plnili předepsané, normy „
nově- v hostinci "U kaštanu."' museum
Hlavní obžalovaní Mořic Zliz,Jám
počátků, cs. sociálně demokratického
Johaník,Arnold Vráblík,Ľudovít Hor.hnutí,projednán návrh na vánoční pří váth a Géza Hájoš byli odsouzeni k
spěvek 19-52 ,schválen zákon o- Cs.čer aucené práci v TNP na 3 roky „Ostat
veném kříži a schválena obchodní do ním byly vyměřeny tresty na svobodě
hoda s V.Britanií a Brazílií.--V bra v trvání od 6 do 15 měsíců.
tislavském kraji obhospodařuji rol
V Okřiškách u Třebíče byl odsou
nická družstva spolu se státními stat zen statkář J»Královský ke ztrátě
ky 50’.07 % zemědělské půdy.'— CŠR darosvobody na 11 let a pokutě. 100.000
valo čínským universitám měřící a la K č s jpropadnutí celého jmění a doži
boratorní přístroje z pražské poly
votnímu zákazu pobytu v třebíčském
techniky a obráběcí stroje pro instrui ekrese,poněvadž byl Usvědčen,5ze sa
táž.-— Vesnický boháč L,Dokonal z Bez botáže -našeho hospodářství a ze zne
děkova byl odsouzen k 5 letům žaláře užití lidového družstva.
RIG
pro sabotáž státních dodávek.-- Na
VŤ STAVA_ PR QTI _KULA k Sm
slavnostním večeru na počest 85.naro
zenin Petra Bezruce promluvil A,Zápo
Ministerstvo národní bezpečnosti
tocký a Vítězslav N e zval.— V Praze
ve spolupráci s ministerstvy spra
zemřel hudobní kritik a skladatel
vedlnosti a informací uspořádalo v
pr-of.Karel Hoffmeister ve věku 84 let.
Pardubicích výs t avu,znáz orňu jí c í 11zl c
--Bývalý velvyslanec v Moskvě Karel
činy rolníků-křečků a kulaků na na 
Kreibich zahájil v pražském- rozhlase
ší vesnici51.
přednášky o Leninovy a .Stalinovi-.■
—
Výstavu připravil tajemník 0V KSČ
Slovensko splnilo výkup obilí na 100.C
'""Josef Žäánský,technicky ji připra
p r o č .Hranici 100 proč.překročily kra
vil Alfred Eisner.materiál dodalo
je :Bratislava,'Nitra,B.Bystrica a Koši
krajské velitelství SNB v Pardubi
ce .--Samostatným zemědělcům byla letos
cích.,
M/NL
stanovena o "10 $ vyšší dodávková po
vinnost než JZD.--Liberečtí kněží se
TNP _llTK0VI CE_ SBÍRA_NA_K0REU
zavázali přispívat i 1 fo platu na p o 
Tábor' se jmenuje "Pracovní útvar
moc Koreji až do skončení konfliktu.
Struska".Je v něm umístěno asi 300v
— V ČSR se zavádí výroba skleněných
žiletek. -Ve věku-50 let zemřel pod vězňů.}.politickýc.h i ostatních,Vězeň
nikový ředitel Gramofonových závodů
Bedřich Měsíček,dřivější agent Ge
•Josef Háša. — Rozhlasové besedy s předstapa;, odsouzený v roce 1945 na 20 r c
staviteli strany a vlády,které pořádá ků žaláře,dal podnět ke sbírce pro
čs,rozhlas ,zahájil A.Zápotocký -proje "bojující Koreu15.Pod dozorem správy
tábora byla sbírka provedena^a vy
vem o významu Říjnové revoluce.Dále
promluvil d r .J ,Dolanský,ing.J .Pučík a nesla celkem Í1&.580 Kčs.Ve žňové se
taj.ŮVKSG J.Tesla.--Prostředky inves museli vzdát měsíční odměny za prá
ci a přispět na 'sbírku také z na tičního programu pro lehký průmysl
střádaných pěně z »Celkem' se prý se
byly převedeny na podporu těžkého^a
válečného průmyslu.
C
bralo v ČSR 220 mil,Kčs.
RIC

N Ě M Á

B A R I K Á D A

HLAS -DOMOVA
uvádí
Považovali jsme za svou noviná
rozmarné a lyrické
řskou povinnost jít se podívat do
v z p o m í n á n í
na
P r a h u
melbournského komunistického NEW THE- písničkou
- obrazem
ATRE na československý film NĚMÁ B A 
- veršem
- skečem
RIKÁDA, jehož uvedení' se většina z
- prosou
- hudbou
nás doma už nedočkala.
P R A H A
H R A J E
P R I M
Přestože NĚMÁ BARIKÁDA ponejprv
spatřila tmu biografu až v roce 1949,
nastoupila křížovou cestu nesčetnými v sobotu 8.a v neděli 9 .listopadu '52
v 8 hod.več,
výrobními a schvalovacími instancemi
ve
3.posch.,327
Collins S t Melbourne
C 3', státního filmu už o dobrý rok dří
ve. Proto asi není ještě tak !isocia
Část
I: PRAHA POD PREJZY
listicky realistická, jak by člověk
Napsali a zkomponovali:
čekal. Aspoň v náznaku jsou v ní ale
Neruda - Seifert - Langer
už všechny přísady oficiálního komu
Hašler - Hora
- Junius
nistického propagačního galimatiáše
Část II: PRAHA POD NEONEM
o pražském květnovém povstání 1945.
Sepsali
a hudebně vydrancovali
Všichni hrdinové z barikády na
dr.Voříšek
a d r .Schott
Trojském mostě /kde se celý děj ode
Výprava
a
osvětlení:
hrává/ jsou čistokrevní proletáři s
Erban - Jakl - Šimon
placatými čepicemi na hlavách, zatím .
Vstupné sh 4/6
co zámožný majitel činžáku hraje opcvrženíhodného zbabělce. Výsadní po Objednávky vstupenek předem na tel.č.
stavení politického komisaře má mezi
JA 3380 od 19 do 23 hodin neb pís.
barikádníky profesionální komunista,
veterán' ze španělské války /hraje VI.
Šmeral/. Jako pravý komisař se usta
P A T R O N
vičně plete velitelům do řemesla.
Nejvíc s ním kamarádí vlastenecký
"Drahý ministře informací a osvěty,
strážník /J.Marvan/, jenž si ho chce .Václave Kopecký!
udobřit za všechnu persekuci, kterou
Stal ses patronem umělců bez slav
nevinné komunisty stíhal předmnichov nostního prohlášení a aniž Tě kdo
ský režim. Ženskou hrdinkou je pols patronem umělců stanovil - chtě ne 
ká končentráčnice, vysvobozená na n á  chtě. A já jsem blažená,že Ti to mo 
draží z "transportu smrti"/B.Drapiň- hu připomenout...Ty bdíš nad našimi
ska/,
knihami,pozoruješ díla malířů,pomá
Pražský revoluční rozhlas volá
háš začátečníkům a mistry zahrnuješ
ve filmu o pomoc výhradně k Rudé ar poctami. Živě procituješ hudbu,trys
mádě a bojujícím Pražanům připomíná,
kající z hlubin těch vrstev národa,
že tentokrát jde o revoluci pracují jimž společenský převrat otevřel n o 
cího lidu a o jeho lepší příští, 0
vé průchody.Žiješ vášnivě filmem,tím
"hrdinné armádě generála Vlasova" tu nejmasovějším uměním...Nikoli jen ti
ovšem není ani zmínky.
rád, ale ■srdce Tě přimklo k nám'a my
Přes všechny oběti a přestože
se k Tobě utíkáme v nesnázích a po
odrazili všechny útoky Němců, hrdin chybách. ..Proto jsi patronem umělců
ní barikádníci od Trojského mostu na  a já Ti v den Tvého životního jubi
konec přece prohrávají: po ústupu Ně- lea za to děkuji."
ců odklízejí barikádu a pouštějí do
-Marie Majerová-,Literární noviny
Prahy Rudou armádu. Ale to není je
n o m jejich vina..'. Film režíroval 0. HESLO
JIRÁSKOVA HRONOVA" : Lidové
Vávra., námět je J.Drdy.
J ťS.
divadlo-zbraň míru"»Zaháj.JZD Hnojnik

DNE "SVOBODY VZPOMENE ÖS „KOLONIE V
Brisbane v neděli dne 26.10. v S t .
Francis Eouse.Tentýž den v 11 hod.
dop. je slavná mše sv. za vlast,kte
rou slouží dp.Hrdina.
8 1 . .Brisbane

VÝKONNÝ VÝBOR RADY SLOBODNÉHO ČESKO- '
slovenská zasedal vo Washingtone v
dňoch 26.-38.9 „52.Účastnili sa ho všet
ci čienoviavaž na předsedu zastupi
telstva d r .Š .Osuského,ktorý jo v Eu 
rópe .Schôdze sa prvý raz účastnil.i
ÖS.KLUB V %UEENSLANDU VYDAL PRO SVÉ
členy o p ě t -informační cirkulář SLOVO, zástupca Podkarpatských Rusínov, L.
který zvláště svými kresbami a rnnož- Fedinec,ako .riadny .člen.-Plné dva dni
stvýra použitých barev je asi nej pest zabraly referáty a debata o medziná
ře ji upravenou -publikací čs.exilu. — ~ rodnej situácii' a ■hospodárskych a po
litických pomeroch v CSR. Posledný
V několika přehledech se zabývá poli
deň schôdze venoval sa organizačným
tickou situací,-programem RS0,čs.soud
nictvím, výňatky'ž pořadů R F E f7Slovo a' otázkam. Za poverenca R8Č so sidlem
v Paříži bol menovaný ing.Pilo.Oblast
svět" a organisadními a j,místními
né
sbory Rcdy budú likvidované.Zostá
z právami'.
HD.
vajú v činnosti len tom a dotiaí,kde
a. dokial nebudú menovaní- poverenci.
V NEJBLIŽŠÍCH DNECH ZAHÁJÍ JEDNÁNI
Mezinárodní kongres politických věz
Čas
ňů v Římě. Také čs.Svaz se sídlem v
ZMĚNY T RITE,MNICHOV: Pr.JAN STR/JMSKÝ
Ne w Yorku vysílá své delegáty v čele a Pavel Tigrid odjíždějí do Ameriky.
s dr.Profousem.Mimo jiné se bude též Tam se také chystá dr.Petr Demotz a
Jára Kohout. Do tŕnic hov <a m á .naproti
jednat i o;-poměre ch, j aké jsou dnes v
kriminálech a koncentračních táborech tomu odjeti dosavadní vedoucí 5s.od
delení RIO v New Yorku dr.Miloslav ■
v Československu.-- v
-Kohák. Z Paříže se tam patrně také '■
B ý v a l í .političtí vězňové z doby na1ci snů/l9 30-45/ a komunisrnu /od r .48/ Vrátí Jan Čep.
PCI
přihlaste se o' členství Svazu poli
DOPIS.Z VENEZUELY. JAK SNADVÍTE,PŘEtických- vězňů a odbojových pracovní
rušila Venezuela diplomatické styky
ků, Čechů a Slováka. Tento Svaz je
s Ruskem i 's ÖSR. UCaše
vyslanectví
členem mezinárodní organisace polit,
poslalo napřed nižší úředníky pěkně
vězňů ..-Přihlášky a informace •řiďte na
pohromadě s ruskými ..kdežto pan velvy■adresu:Vilém U m l a u f ,East-Hills- Hostel,
'slanec
Kéck prý úežádal vládu,aby
via Hammondville,Sydney,NSW.
-zasl.
směl ještě ve Venezuele zůstat něja
NEZAPOMEŇ U -PŘÍLEŽITOSTI LETOŠNÍHO
ký čas,aby si vyřídil Rosobní ..záleži
2 8 .října-účastnit se mše sv,,která
tosti” . Všechny jeho plány.‘mu ale
bude obětována za trpící vlast .a dou Praha rázně překazila. Aby si totiž
fající exil v neděli dne 26.října v
pánové ušetřili opět nějakou ostudu
9.45 jako obvykle v kapli jesuitské
a návrat vyslance si zajistili,sděli
koleje při katedrále sv.Patricks v
li venezuelské vládě,že její vyslanec
Melbourne.
CML,Melbourne odjede z Prahy" v tom okamžiku,kdy cs.
vyslanec a obeh.atašé opustí Venezu
ÖS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ, SOKOL A CML
elu směr Praha.Tím byla zdejší vláda
pořádají -společnou vzpomínku na čs.
donucena se postarat přímo o to,aby
"Den svobody" v úterý dne 28.října
oba včas odjeli.Venezuelský vyslanec
v 8 hod.večer v Independent Hall,
v Praze nesměl po celou tu dobu opu
Collins S t .,Melbourne-City.
H.T.
stit budovu vyslanectví.Ode jel pak
TANEČNÍ VEČER POŘÁDÁ ČS .NÁRODNÍ SDRU- přesně týž den,kdy p .Keck nastoupil
ženi ve Victoři! v patele 17.října 03 na lod. Venezuelské noviny tuto udá
ve 20 hodin v kavárně ORÁN,189 a Bar- lost velmi obšírně komentovaly a uvá
kly S t .jSt.Kllda.
O.N.
děly jako pěknou ukázku komunistické
taktiky„
S .S ./ F .H.
6.9.52 UTONUL V ŘECE DO,WS ON U BARAIAba v QLD 27 lepý Hynek. .Skoumal^SM,Br .H2^a.^LEMŘELAV'--N..YORKU 11. KUDRÍJ.^BÝYITYSL.

Podle vyprávění dr.O.Rece napsal Junius
Místo obvyklého úvodu chtěl bych připomenout všem čtenářům náš člé nek TLAČENICE V ANTARKTIDĚ /HD 9/li/„Důkladní čtenáři si zjistí,co už by
lo napsáno.Méně důkladní si všecho se zájmem pročtou.Protože si myslím,že
opravdu dobrá "story" snese dvojí vyprávěni.Já' sám lituji,že jsem nikdy
nečetl o Old Shatterhandovi se zlomenou nohou.Snad to je ten rozdíl.Ne
ní rozdíl mezi dobrodružstvim a •životem.Je ale rozdíl mezi románem
skuteč
nosti.Proto jsem napsal reportáž.
'
Juniuts
a

k S í ?n í k _a u s t r a l i a

To,že jsem se rozhodl zažádat si ©
místo lékaře na stanici na Heard Isl
andu, přišlo, jako všechna velká rozhod
nutí,přes noc.Měl jsem před časem za
žádáno o .místo Medical Officera na. Ne?:
G-uinea,ale nějak jsem propásl termín
a mo.je žádost přišla pozdě.
A pak jsem četl v novinách,že na
Heard Islandu onemocněl lékař,a že se
pledá za něj náhrada.Hned jsem napsal
zadoót/v neděli V Ú56i/,a nazítří jsem
šel jako obvykle na noční službu do ne
mocníce v sydneyské Paramattě.
Najednou uprostřed noci zvoní zvo4nek,že prý chce se mnou někdo mluvit.
Nikdy jsem toho pána předtím neviděl
a připadalo mi proto hrozně komické,
že sei prvně zeptal:"Máte vyoperova
né slepé střevo?"
Asi jsem se na něho chvilku vyjeve
ně koukal,proto že pak začal horempader
vysvětlovat,proč se tak zajímá o mé
slepé střevo,Byl to úředník minister
stva zahranicí-sekce Antarktida-a měl
za úkol mě
přivést co nejrychleji do
Melbourne,kde už čekal křižník AUSTRÁ
LIA., aby vzal lékaře pro Heard Island,

_MiÖCgT_r_ESSENpON^ ,
Dlouho jsem se nerozmýšlel.Sebral'
jsem klíče od svých věcí v nemocnici,

šel jsem rovnou ke svému představe
nému a řekl jsem imi,že končím služ
bu« Měl samozřejmě proti tomu. námit
ky,ale já jsem ty klíče položil na
stůl,a musil by mi dát svěrací ka zajku,kdyby mě tam chtěl skutečně
zadržet .Moje rychlé rozhodnutí se asi moc líbilo pánu z ministerstva za
hraničních v ě c í ,nemluvil už o opera
ci slepého střeva,a jen chtěl vědět,
jestli mohu hned letět do Melbourne.
Časně zrána jsme nasedli do le
tadla na sydneyskám letišti Mascoifc.
Netušil jsem,že uvidím Sydney až' té
měř po dvou letech.V deset hodin r á 
no jsme přistali na melbourneském Essendonu.Hned mě naložili do auta a
hurá na Department vyřídit papírové
záležitosti.

--■

1li2

í25S1v

Tam mě čekalo překvapení.Vedoucí
úředník se teprve rozhodoval,koho ze
žadatelů má na Heard Island poslat.
Měl .jsem tedy konkurenci,o níž jsem
do té chvíle neměl nejmenšího tuše
mi, a nebylo vůbec jisté,jestli poje
du .já.
Nakonec mi řekli,abych přišel za
se za dvě hodiny, /pokr.str.10/

_LEDY HEARD ISLANDU /pokrc/
že mi řeknoujjak sa rozhodli„Byl
jsem 'zpátky dlouho pred '"stanovenou
dobou,Celkem jsem byl ve sklíčené n á 
lade ^protože všechno ukazovalo::na to.,
že vidina Antarktidy skončí na chod-bách melbo.urne-skéhoL Departmentu0Najednou se otevrou dvoře.z nich vyjde
úředník,s nímž jsem celou věc projed
nával, „.zahlédne mě,a'už se ke muě hrng.vDongratulations -Jste přijat!"

ÍÍ_S_A_COLD j CO LD_WAR

.for those who flee from Stalina” ,
says the Chief Correspondent of the
DAILY EXPRESS Sefton Ďelmer,"ThOfP Is
a bat cle. going on h e r e V I t 'is .the; most
important cold-war bat tle' Western Eu
rópe has seen since the blockade. of
Berlin,
Sefton -Depmereis referring -to
the conditiongvin:-the VALEA Refligdé
Camp in Germanylnear.NuerenbergtHe
gOeS
CUl :,
^ :
-•X H | E TKY A „PAříg 0VÄJTO JN A
"In the cold Agar:.-.strpg£fle':-betvfeeEi
Zbytek dne jsem byl v jednom kole. the Kremlin &rxi.n)-uh-sei-té:á; Dor- the
V rychlosti mi všichni ještě vysvět heart and soul of the Czechs,ehe Pp~
lovali,co vlastně mám tam dole dělat, les jHungarians Panel other Sas.t Pik:opejaké- zprávy posílat,a vůbec samé p o d  an s ,def ö at in thPs bat tle of Valka ::••robnosti papírové v o j n y ,ktterá nekon oan me an a setback from which It wbuld
' • :•f
čí ani v zemi věčného ledu,Když všich t ake y e ar s tp r e c ove r 0" '
""Here
they
are
.men
and
w
o
m
s
n
,whe
ni skončili,nevěděl jsem z toho všeho
left everything they.owned behänd. them
samozřejmě nic.
risked
their- lives to make their way
Ale nejdůležitější jsem. si přece
to
the
free World«,"
pamatoval:v. kolik hodin a odkud od "And
where has it lande d them?Injíždí ica,která mě doveze na Heard
Canada?I
n A u s . t r a 1 ľ, a ? In. :-A:
Island»Chtěl jsemna.loá. h n e d ?přo jis
the
United
States?In South Africa?
r.A
totu, aby snad neodjela beze mňe,ale?
I
feel
oppressed'
and
uemoralised‘n
y
ooi
oni so na mě dívali silně nechápavě
a vysvětlovali mi,že mám čtyři hodi seif as IowatCh these listless men Ai
and wo men.""
ny Sasu na baleni a takové, věci*
"By rights' these' escapees should ’
Ř e k l 'j sem j im,že m o je zavazadla
form
an elite,They should be the ran
jsou to.ee mám v kapsách,a ukázal' jim
gu
erd
of Western political warfare
kartáček na zuby a holicí strojek*Di
against
Stalin,We sh’ould have seized
vili .se tomuvchvíli,ale pak to sami
hold
of
them and nursed them to be
u z n a l i :"Vždyu vy stejně nic, nepotře
an'
example
for their kinsfolk alt. ho
bujete', všechno stejně dostanete až na
rne."
místě” ,
"This year„niainly as a regult of
Tím'byla i poslední překážka o d s t 
the-new
s ’from VALKA and othf;r places
raněna, a já -jsem vykročil s kartáčkem
of
that
k i n d ,and the clever use rnado;na zuby a holicím strojkem na molo' ,
kde Sekala ponurá silueta křižníku^* of it by the Communlst propagandiatsOstatně,jak jsem později zjistil,ži only 203 Czechs have arrived it> the
letky- a podobné věci' byly na Heard Is West in the first eight monthsr,"
Sefton Deiner sums up-his hrticUp
lan du zc-ela zbytečné .-Kdy ž jsem se za ’
as f ollows :"Escape'es Should ‘be':givemi',
osmnáct měsíců vrátil, s Heard Islan
every kind -of preferential treatment •,
du zp.zátky do. Melbourne,měl jsem ryI am well aware that ameng them thebrcoulovský plnovous,ale žádný holi
re are certain to be some Communists
cí strojek*0 žiletkách ani nemluvím,,
deliberately planted on us...But unAni nevím*kde je jim všem konec*Jsou
der no circumstances must we go on
to také oběti Antarktidyd s vousy je
leaving the fate of these vaiuable
to zvláštní .Rostou jen prvních pár mě
allies of the West to the haphazard
síců. Snad k vůli těm žiletkám*/pokr./
...of the German authorlties", PCI
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Program of the Australien Communist Party
A
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In a r e c e n t išsue of the COMMUNIST REVTEW /printed in Sydney/, the
I Communist Party of Austrália publishes its Draft Program. It is a rat-

|
=

I her long &nd monotonous piece of Stalinist rhetorics, but it contains
= some interesting and even amusing passages - especially for a man, who

=

= knows the life in-a Communist-run country from his own experience.

=

Following ohediently the new, or
rather renewed Cominform line of an
“United Populär Front of workers,far
mer s, intelligentsia and middle-classos", the Program calls for the ousť i n g .of "agents of Collins House" and
Rightwing Lahor leaders, for the purpose of"establishing Socialism thrcugh
a government of People's Democracy."

night in Moscow reversed miraculously
the opinion of Czechoslovak Government
about participation in the; Marshall
Plan..In February 1948, Mf.Zorin of
Russia displayed his power of attrac
tion in Prr.guo and Czcchoslovakia went
communist overnight. Mr.Blakes "power
of attraction" is usually cnlled impe
riáli sm and under this name- raally generally
known as the main chqfacter of
§^í2SS®„Aútraction
Soviet foreign policy.
As Mr.Blake promises us, this sort
Regarding the not too imposing nu
of
"peaceful
magnetism" of Soviet Rus
merical strenght of Communist ranka
sin
is
going
to be many times more efin Austrália, it se eins to be a rather
ficient
in
the
near future^and will
ambitious goal. But in' his commentary
help
to
establish
a People's Democracy
to the Program, Mr.I.D.Blake insists
in
Austrália,
that it is "a perspective besed on
reality" and roalisable in a not too
Peradise_for_Eyerybody
distant future.
In only' five years from now - acThe People's Democracy is suppocording to Mr,Blake - the industrial
sed to bring about a sheer paradise
pruduction of the Soviet Union will
for everybody - with the only excepbe one and a half times greater than tion of "Capitolist Monopolists";"Our
the 1950 level, which is said to háve parliament will be filled by true rebeen already 73 fg a-bove the pre-war
presentatives of the people's movement",
level of 1940. "The.living Standards informs the Program, "who will be subof the Soviet people will tower high jeet to recall at any time by a majo
above any other country or people",
rity of their olectors." - Well, in
reads Mr.Bloke's prophecy,
i n tot Czechoslovakia which has been a Peop
her words, the-socialist exarplc of
le 's Democracy for the past four years
the Soviet Union will multiply many
the parliáůient is filled by true reptimes its power of attraction for the resentatives of the Gottwald Communist
working people throughout the popita- clique. Quite a few deputies we re al
list world."
’ , ■
ready "recalled" but their electors
Here we are at the point. This
learned the fact only from newspapers,
"power of attraction" Mr. Blake slngs together with the namös of the succesabeut has really proved itself hardly sors, arbitrarily and without ony elecre s i stihle. Back in 1947, a single
tion nominated by the /Cont'd.p.12/

.,
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C A N T E. R .B U R Y :

T A L E S
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Brom E a s t 'Európe arid Soviet Rüssla Se p t .18,195 2,Compiled Ly 1.Lösten,E C I 'Ed,
THE' DEAN Oř .G M T Ě Ř B U R Y ,DR vHEWLETT
,7 I sm bringing you the greatings of
JOHNSON/se©.H D 'll/ll,19/ I I ./IS ONE OF luvers of peace in Britain,and I.want
THE .MOST TRAKTELEE D PEOPLE I N :BR I TAI N * to speak briefly as- the leader of the
WHEŇETER ANYTEING ADMIRABIE IS SHOWN English delegation..,.Finally I heg you
TO HEI ABROAD,HE EXPLAINS THAT IT DOES to remeher .that the BBC and the Voice
NOT EXIST IN BRITAIN.HERE* ARE A EEW
of America do not repres.cnt the attiEXAMPIES OF HIS TECHNIQUE.,
tude of the cornmon people of their coTHE PEACE PETITION TALE.:!I ara glad ímtriesythose who sign the peace. prbto learn that about 6,000.000 signatu- clanaticns in their millions,.."/Dr.
res for peaoe have been colleoteä in Hewlett Johnson/s address in Luhačo
Bulgaria.Th.is is a great success,esp3- vice jCzechoslovakia./
SOURCE:The Communist daily,LIDOVÉ
cially bearing in mind that Bulgariens
NOVINY,July
5,1950.
Population is only a litt-le over 7/\/
COMMENT:How
many of the 45,000.000
million people.Compared to your suc"lovers
in
peace
in Britain"had asked
oesSjthe number of our slgnatures ,
Dr.Hewlett
Johnson
to convey their grwhich was 500.000 when I left Briťainpetings
to
Communist
audiences in Czeand lt is expected to rea'ch- 2.,000,00(
choslovakia?How
many
of the 12,000.000
by Autumn-seems very small.This -must
BBC
wireless
and
television
licene ho
xipt-.be judged,however,without bearinglder
s
would
say
that
the
BBC
does not
i n mind the serious obstacles created
represent
"the
common
people"?
by pfficial circles to the signing of
THE SILENT TALE.-"When I telí En the appeal for a peaoe paot.People whc
jgland
all that I saw and experienced
sign,support and distribute the appea:
h.ere,it
will seem to me like a beautiare marked,and risk IPsing their jobs
ful
dream".
and being persecuted".
SOURCE :LIDOVÉ NOVINY,, July 5,1950,
SOURCE“:From the article,THE STRUG
from Dr.Hewlett Johnson s speech at
■GIF FOR PEACE IN BRITAIN,by the Dean
iKf ome r i z ,Mo r av i a .
of Canterbury,in the Bulgarian ComC0MHSNT:He never told Britain that
munist dailygRABOTNICHESKO DELO,in
he
was
given the air ticket London August 1951.
Prague-London
by the Czechoslovak EmbCOMMENT:Not a single person in Britain was persecuted or dismissed from lassy in London.That in Prague he rehis job for signing the peaoe petiti- ceived an envelope containing 2.000
cro\vns/£ 12/ as pocket money.That his
on.What are the obsatcles?
pocket
bili for two weeks. was £100.
THE PRISON T A L E .-i:Russian concenHis
car
bili £30.0ther arrangements
tration camps are no worse than rao ~
,£20jtotalling
some £200.All expenses
dern'British prisons” .
;were met by the State Office for ReliSOURCE-Dr.Hewlett Johnson in Ha gious' Affaires,as entered in their remilton,Ont.,Canada,on November 5,48,
cords.When guestioned at home,the
after an address.
'
Dean admitted that this information
COMMENT: U n n e c e s S - a r y .
was
correct.He only stressed that he
THE REPRESENTATIVE TALE.-;;I am
returned
whatever money was left-obringing you the wärmest greetings
veryalthoughthe
difference was then
of the lovers of peaoe in Great Brireturned
to
me
in
the form of a pre
tain,of whom there are many m i Ilions”
sent.They
gfcive
me
a very beatiful
/Dr.Hewlett Johnson's address at Kozi
glass
vase,
f
./0ur
source-;DAILY
EX- '
Hrádek,Czechoslovakia/.
PRESS and DAILY TELEGRAPH, 13.10.50/.
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SVOBODA neznamená jen svobodu politickou,ale
provádění svobody v praktickém životě/Tedy svo
bodu volby zaměstnání,myšlení,náboženskou a te
dy i' svobodu podnikání,které je proto nedílná
se všemi druhy;svobod.-Stát a jeho mluvěí ,t .j .
politické strany,mají mít pouze službu dohlédací,aby tomu neb druhému odvětví lidské činnosti
nebylo křivděno,mají v prvé řadě chránit občany
před zloděj i ,lupiči/mají chránit každého občana,
aby o životní výsledek své práce nebyl okraden,
mají zabraňovat výstřelkům jednotlivců neb sku
pin,nemají povolit protěžování určité.kasty lidí.
J. T., Sydney

Anonym,ode s .9.10.z M e l b .:
Poťvrz.£ 1./-/- pro p.I.
Svobodu.— Ing.L.Š.,Mitch.:
Dík,k don.se vrátíme.—
OMLjMelb.:Viz.pátr.20/11.
--E,B.,Geelong:Dík za zpr.
pouk.Zpráva o šach.mistr,
zajímavá ale pozdní.--A.
V.,Hambg,Něm.:Dík za dop.
a uznání.— J.K. ,A.shgr. :
Za UP° z •dě ku jeine ,z a s ahov at
do soukr.zálež,ovšem n e 
můžeme ,--E.V. ,Mt.Gravatt:
Vyřídili j srne přímo.ZnáŽe by ludia boli nemajetní len pretože isú leniví
me-li adr»hledaného,neu
a iní zas bohatí pretože m a j ú vviac rozumu a vede
věř, jeho jméno v rubr.!,Př.
li si niečo ušetřit,možno snáď aplikovat vo vel
hled.i:— P . S . ,Adel. :Snad
mi obmedzenom měřítku na prapočiatky kapitalizmu.
pou ž .jindy.Dík,-- E.H.,
Zásadnou podmienkou by boly potom rovnaké možnos Oásl. ‘
.Složenky se zde n e u 
ti uplatnenia pre každého.Bolo tomu však tak v
žívaj í.Zakupte .MONEX ÔRĎER
niektorej epoche dejín?/K dop.E.J.,Perth,20/11/
neb POSTÁL NOTE na kt e r .
H.S,,Yagoona
pošt.úřadě a nám lask.za
V článku '"Věčný návrat" dotkli jste^se otázky,
šlete. '
-k
red.
které se náš exil zřejmě bojí,i když si všichni
uvědomujeme,že hospodářské uspořádání osvoboze
REDAKCI DOŠLO:
né.1 sršme- bude problémem ne jzávažně jšíiruPřipravit
se' na spravedlivé řešení mělo by být povinností
Knížka V.Eischla "Hovory
exilu,který by se měl problémem- zabývat co ,nej
s Janem Masarykem" ,vydaná
důkladněji,solidně ,bers úzkých osobních hledisek,
r e d ."Israelských' listú5ív
s- využitím všech dosavadních zkušeností.Bude naTel Avivu.Objednat možno
př.asi dost dokladů o nevýhodách hospodaření
prostřed.známých a příbuz
kolchozního ,ci ztrát,vzniklých znárodněním...živ
nýc h z Israele.-ností.Budou ale i příklady jiné.Dal si n a p ř ,
-Brqžura M.F.Kašpara,P a 
již někdo, práci se zjištěním všech okolně st í , v _. říž: "Proč bez ;sudetských"
které vedly v Anglii Churchillovu konservativní'
Němců.-vládu k tomu,že nevrátila majetek,znárodněný
-Bulletin of the Interna
předcházející vládou Labour Party?
tional Peasant Union,W a 
ing.J/S.., Sydney .
shington.
Zde je pro uprchlíka opravdu radost žít,protože
N o r ove už i v novinách hlásají názor "Norsko
UPOZORNĚTE SVÉ PŘÁTELE,
Norám'' a určitá část so podle toho .chová .Zbytek
to sice neříká,ale myslí si to,Určité procentic
ŽE ZA NECELÉ 2/- £ /37/-s/
ko sice' ještě pořád je ochotno chápat naše pro
blémy, ale v poslední době jsem nikoho z nich ne  PŘEDPLATNÉHO HD BUDOU PO
potkal.
D„V. ,0slo,Norway
CELÍ ROK PRAVIDELNĚ' I N 
Šetřením bylo zjištěno,že se zpráva zdejších no 
vin o tragické smrti Miloše Stiebra^a^o jeho
pohřbu nezakládají na pravdě./Přetištěno též do
HD,p.r./,V poslední době žil v Kurr a n d , Q1 D .
T.Cíi. jOalliope

FORMOVÁNI 0 VŠECH DŮLE
ŽITÝCH UDÁLOSTECH DOMA
I V OSTATNÍM SVĚTĚ.DÍK.

