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Většina krajanských a
exulantských časopisů pí
še o činnosti amerických
Co se stale: Američané vyzkoušeli dvě nové
senátních výborů,jež
se
vodíkové bomby. Ničivá síla první z nich se udotýká osob a poměrů v čs.
kázala dvakrát až třikrát větší,než její tvůr
exilové politice.Nejhluč
ci očekávali oÚplně zničila všechno v okruhu
ně ji si vede skupina ko
ř12 mil. President Eisenhower byl nucen přiznat,
lem t .zv."Ústředí*/frakce
že se pokus vymknul kontrole„Japonští rybáři,
radikálních národních de
vzdálení přes 70 mil od místa výbuchu,byli po
mokratů ,Pekelského bývalí
páleni radioaktivním popelem a jejich vyprávě
prchalovci a Simeon G-helc í o prožité hrůze je výmluvnější než všechna
fand/ a sršatý americký
fantastická čísla. Ohlas v celém světě je po
NÁROB/resp.Katolík/.
chopitelně obrovský.Reakce britských labouris
Hned zpočátku; americká
tů je přímo hysterická,a část tisku,přes úklid'
vláda má plné právo si vy
šetřit, kdo a jak využívá
mající Churchillava slova/"...není důvod věřit,
poskytnutého asylu ve Spo
že by američtí vědci nedovedli předem vypočí
jených státech.Tím vetší
tat účinek explosi.o."/,ukazuje žalujícím prs
právo má vyšetřovat své
tem na USA,které div že neobviňuje ze zničení
vlastní zaměstnance, byč
lidské civilisace.
i třeba jen nepřímé/t.j.
funkcionáře polovládního •
Ještě silnější puma
«wiJak vlastně došlo k prv
-a teá nově zorganisovánéní atomové bombě? První se bude vyzkoušena koncem
ho-Eree Europe Committee,
o její praktické sestroje tohoto měsíce a 1.000
In c ./.
ní .pokoušeli Němci.Když to milionů dolarů bude vě
Na druhé straně nikdo
Jjjfitská tajná služba zjis- nováno během roku na
rozumný nemůže mít z těch
^ B l a ,přesvědčil Churchill další ‘'zlepšení''.
to vyšetřování radost.Ra
Co se dělá pro obranu?
Roosevelta,aby se tomu ta
du jí se z nich jistě v
ké Spojenci urychleně vě Američané budují tři oMoskvě a Praze,kde určitě
novali. Začalo se v USA a branné linie proti sovět
vyloží všem po svém, co
v Kanadě,protože to bylo z skému atomovému útoku:
se stane těm,kdo zradí
dosahu německých bombardé 1.dvojitý řetěz radaro
"socialistickou vlast".
rů. Rychlý vývoj atomové
vých stanic,které by da
Čs.uprchlík bude víc na
bomby až k dnešní příšerné ly 6 hodin předem zprávu
rozpacích.Může vyčítat
podobě byl pak již pod ru o blížících se bombardé
Zenklovi,Ripkovi,Lettriským tlakem nevyhnutelný,
rech, 2.devadesát eska
chovi,Procházkovi a Maje
a vinit z toho Spojené stá der stihaček,rychlejších
rovi politickou krátko
ty je nesmyslná.
než zvuk,vyzbrojených
zrakost ,je jich omyly,je
raketami, 3.rakety vyst
jich oportunismus. Může
Published by Fr.Vána, 4 . řelované se země.Raketa
jim vyčítat,že podlehli
Erin 31=, Richmond .E .1, Vie typu NIKE/Pokrač.str.2/
ilusím/Pokrač.na str.2
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ROZKAZ. KLEMENTA GOTTWALDA NIKDY NEPŘISEL

■

prosovětské zahraniční po
Zákon čís.147 Sb.z.a n.z r.1938 o předvojenské
litiky demokratů za války
výchově
v Československu byl uskutečněn hlavně na
a těsně po ní.Ale otázka,
útočný
nátlak
Orla jehož členové vyšší důstojníci
kdo byl v letech 1945-48
armády vydali již v roce 1946 krásnou a propraco
pro komunisty a kdo proti,
vanou
vojenskou publikaci"Branností národa k sil
je otázka' prosté paměti,
nému státu".Orlové překvapovali tehdejší minister
h e jméně práva kritisovat
stvo národní obrany jak praktickými brannými ná
košickou-republiku a její
stupy všech orelských žup,tak. i každonočními bran
"vedoucí prokomunisty”pak
nými závody Orla...Stačí připomenout!,že v dějinách
mají zabrpklí'oslavovate-'
lidstva dosud nikdy v konečné fási^nezvítězila ma
lé rakouského katolicismu,
teriální síla had sílou,ducha.Avšak státi na stra
fašisující nacionalisté a
ně křesťanství,míti vnitřní sílu VĚČNÉ PRAVDY a
t!protikomunisté** z doh Atanky.a letectvo a pěchotu znamená,že vítšzstvíJfc|
dolfa Hitlera.
je naše...Blankytně modří Orlové nikdy nesklamaST
Padají narážky,že bývalí
v boji za mravnost a pravdu...Byly to orelské pra
čs.ministři přispívali k
pory a pluky,které roku 1919 porazily komunisty v
válečným zločinům,že pra
Handlové na Slovensku v puči vyvolaném maáarským
covali doma pro komunisty
komunistou Bélou Kůhnem. . .A opět ve dnech 28.a.
a že v tom pokračují i v
srpna 1948 to byl Orel,kdy na posvátném Hostýně
exilu.Tvrdí se,že americký
se srotilo na 100.000 Orlů v čele s br.biskupem
senát vyštřuje bývalé čs.
Zelou aby učinili společně poslední kroky.Pak už
ministry.Pravda je,že před
měl jen následovat povel vrchního velitele branné
senátory Jennerem a Xerssíly - presidenta republiky/Gottwalda—p.r./-povel
tenem stojí nebo budou
rozhodující,který nikdy nepřišel.Ovšem Orlové ne
stát jako podezřelí cizin
seděli na pražském hradě,ani nebyli v generálských
ci zaměstnanci americké
uniformách...Slovanský OREL dnes nastupuje v mo
vlády.Snad to je tragedie
hutné šiky za železnou oponou od Aše až po Ural.
větší než všechno to ostat
J.Kuttelwascher ve VÝZVĚ legionářů,Londýn,!.3»
ní .
Psali jsme už o obvině
ních, jež vznesl dr.Papánek
A T O M O V Í
H Y S T E R I E /Pokrač./
vůči přátelům Stefana Osuského ve věci návratu sudet- se pohybuje rychlostí
:energie oSovětská puma,e:^^
ských Němců.Žádali jsme,aby 1.500 mil za hodinu.
plodovaná v minulém r o a S P
obvinění prokázal.Dosud tak Tvůrce V2 H.Oberth před.- p r ý není o mnoho slabší
neučinil.Debata,lze-li to
povídá,že bude do roka :než americká,a dokonce i
vůbec tak nazvat.se zvrhla možno použít atomovou
Malenkov přestal již mluve vášnivá obviňování, kdo raketu,jež nejdéle ve
vit výlučně o zničení ka45 minutách zasáhne kte-pitalistického světa,když
koho začal dřív udávat u
amerických úřadů. Jestli už rékoli místo na světě. ^nedávno v Moskvě prohlásil:
věci dospěly tak daleko,byl Proti takovému útoku by "Třetí světová válka by
americká obrana mnoho
by svrchovaný čas,aby co
znamenala zničení světové
nejvíc slušných lidi žádalo: nepořídila.
!civilisace"
hodně hlasitě,aby se ti,kdo? Jako následek strašné
To neznamená,že
se tu snaží představovat
síly vodíkové bomby možrse mezinárodní závod v atoveřejný život,začali zabý no očekávat intensivní Imovém zbrojení zastaví.P'-'
vat něčím,co je méně poše snahu po'zřízení mezináfA— a H-bombě má přijít nitilé,méně sprosté a hnusné. rodní kontroly atomové |trogenová.USA zatím vedou.
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Francie kdysi stanovila Jako podmínku svého vstu
pu do Evropského obranného společenství vyřešení.
cárského problému podle návrhu Holanáana van Naters e ; 1. Sársko bude autonomním evropským územím,/'
Z, jeho promysl zůstane napojen; na francouzský,ale
Německu bude dána přednost před ostatními státy v
obchodních stycích až do uskutečněníSchumanova plá
nu, 3- sárská zahraniční politika bude řízena neu
trálním komisařem,zodpovědným Evropské řadě»
Francouzi stanovili tuto podmínku,protože Ji po
važovali pro Bonn za naprosto nepřijatelnou. Ale
droAdenauer dal při své návštěvě v Paříži znova
přednost evropanství před němectvím a s' plánem sou
hlasil. Ale den debaty francouzského parlamentu o
ratifikaci smlouvy o Evropském obranném společenst
ví se stejně nedozvěděl,
Německo,Belgie a Holandsko Již ratifikovaly,lucem
’
u rk bude následovat a Scelbova vláda v Itálii dělá
co může. Jenom Francie má plnou hlavu starostí,kde
najít novou přijatelnou výmluvu, .

j
v

T Ř E T Í
K O L O - . N A S S E R
oododoooooooooodbdoooooooddoodooo

Průběh egyptského rohování;' Ne-guib se snaží"kont
rovat” Nas.serúv'út ok vyhlášením parlamentních vo
leb na červenec,po nichž by byla vláda předána ci
vilistům. Současně uzavírá dohodu s bývalou vlád
n o u c í stranou Wafd, která prý mu zaručila president
=ství. Nasser,nedeprimován,zesiluje útok pomocí ma
sových demonstrací a 'stávek/má podporu odborových
organisací/.Rozhodčí,král Saudské Arabie,Saud,kte—
f-byl na návštěvě v Egyptě,se marně snažil dostat
ouceře z clineh e .Ke konci kola Neguib znatelně o—
cnaouje a přijímá N&sserovy požadavky•žádné volby,
r.ev.c.lucní výbor pokračuje ve vládě.
Rekapitulace:první kolojNasser usurpuje všechny
Neguioovy funkce,druhé kolo-Negu.ib dostává všech
ny úřední funkce zpět,třetí kolojNeguib podržuje
funkce,ale Nasser získává m o c .Hodnocení soupeřů:
’oba ví,jak bojovat o moc,ale ani jeden neví,jak s
ní zacházet.

+
I N D 0 č í N A ;'J.E.Dulles žádá ‘'jednotnou a k c i .
svobodného světa” .která by zabránila komunistům
dobýt Indocínu." poslední-.době se zdá,že se nme ričané .pokusí přes oipor Francie o zmezinárodnění indočínského konfliktu.

-— PŘEDSEDA AMERICKÉHO
úřadu pro zahraniční
pomoc Harold Stassen
jednal s W. Church.il lem
o jeho plánu na rozší
ření obchodních styků
s SSSR. Stassen prý
navštívil Churchilla
na přímou žádost pre
sidenta Eisenhowera,
protože britský plán
znamená v očích americ
kých znalců. 80% zvýše
ní obchodu se strate
gicky důležitým materi
álem do zemí sovětské
ho bloku. Na konferen
ci s britskými a fran
couzskými delegáty,kte
rá následovala,prý by
lo dosaženo dohody.

— AMERIČANÉ SE OBÁVAJÍ,
že se v Ženevě Angliča
né a Francouzi pokusí
společně s SSSR prosa
dit vstup Rudé Číny do
Spojených národů.

— SSSR OZNÁMIL HK0NČEní okupace Východního
Německa,které prý je
od nynějška suverénním
státem. Volby podle so
větského vzoru mail bi
ti na podzim. Jediný
háček; sovětská okupač
ní armáda zůstane v Ně
mecku.

— KOMUNISTÉ U DIEN-BIEI
-Phu obnovili,zatím be:
úspěšně, masové útoky.

— SOVĚTŠTÍ VYSLANCI VE
Washingtonu a Paříži a
sovětský charge d 'affa:
:re v Londýně navštívil:
ve stejnou dobu tamní
ministry zahraničí.Té
ma; zlepšení styků se
Západem.
-n-
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Sto tisíc budek republice
I. "Zaměstnanci pilařského závodu V
Chýňavě na Křivoklátsku se zavázali ,
že každý vyrobí z odpadu,který až do
sud pálili,dvě ptačí budky.Tyto budky
dají 0 velikonocích pionýrům místní
školy,aby je za dozoru učitelů a les
níků. rozvěsili po stromech.Tak bude
zachráněno mnoho užitečného,hlavně les
ního ptactva.Chýňavští dřevaři vyzva
li všechny pilařské dělníky,truhláře,
tesaře,modeláře,lesní dělníky a děl
níky všech dřevozpracujících závodů,
aby vyrobil každý nejméně dvě ptačí
budky z odpadu.Tím naše lesy a aleje
získají nejméně 100.000 budek a naše
hospodářství za několik let miliono
vé hodnoty."
Zprávy čs.rozhlasu 11.3.1954

chovskej buržoáznej republiky,prečo
okrem ňepatrnej výroby opiových alkaloidov,ktoré pod cenu'sa vyvázaly do
hitlerovského Německa,ani za Slovenské
ho státu sa nepristúpilo k výrobě lieciv?"
II.
"Bol to velký přelom v dějinách
Slovenska...Dodnes objem farmaceutic
ké j výroby sa v porovnaní s rokom 1946
takmer zostonásobil a počet pracovníček v tomto odvětví sa skoro zdvaca—
teronásobil."
III.
"...už v roku 1948 došlo k pr
vému exportu našich liečiv do zahraničia.Medzi mnohými zahráničnými od—
beratelmi bol na prvom mieste Sovietflk
ský svaz."

Ing.Dr.Jozef Kamsim,riaditel výzkum
ného ústavu pre farmáciu a biochemiu
II.
"Pionýři z první osmiletky v M o  v Bratislavě v rozhlase 11.3-1954.
dřanech se dověděli,že dřevařští děl
Všude doma dobře nejlépe
níci v Chýňavě u Křivoklátu darují
pionýrům a žákům místní školy k le
"V našem listopadovém čísle jsme'
tošním velikonocům ptačí budky.Pro —
uveřejnili dopis Ladislava Kolského,
tože chtějí také přispět k rozmnože
který navštívil se svou ženou a Čtr-^^
ní lesního ptactva,požádali zaměstnan
náctiletým synem Československo po
ce NP Dřevařský vývoj,závod v Modřa
šestnáctiletém pobytu v Austrálii...
nech, aby také jim umožnil pomoc našim
Dobře si pamatuji "staré zlaté ča
lesům.V dopise,který dělníkům posla
sy"
v tomto velkém uhelném,železář —^
li, napsali; "Aby naše pomoc přinesla
ještě větší užitek,zavazujeme se za
skám a ocelářském s t ř e d i sku/Kladně-W
p.r./.Nedostačující a nezdravé bydle
každou darovanou budku odevzdat do
ní... nedostatek nemocnic,škol ......
sběru, nejméně 5 kg starého papíru."
i_^,ale spousty žebráků,podomních ob
Dělníci ze závodu dětem slíbili,že
chodníků a nezaměstnaných.../Dnes/
jim budky udělají po pracovní době z
jsem těžko poznal Kladno,moje rodiště.
odpadu.Pion.ýři v Modřanech. . .vyzýva
Potkal jsem mnoho mých spolužáků a
jí všechny děti v celé republice,aby
i ony odevzdaly za darované budky sta těch.s nimiž jsem sloužil na vojně...
Vyprávěli mi o svých úspěších a mlu
rý papír."
vili jsme také o nesnázích,jež musí
Zprávy čs.rozhlasu 20.3* 54
překonávat,ale všichni byli rozhodnu
Staronová balada
ti vybudovat znovu nejen vlastní
křes,ale celou zemi...."
I.
"Ma Slovensku vyrábaná liečivá.
CZECHOSLOVAK LIKE,časopis vydáváný v
Prečo sme ich nevyrábali za predmni—
Praze pro zahraničí.únor 1954.
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1C.března schválilo Národní shromáždění,ovšem jednomyslně,státní rozpo
čet na letošní rok a závěrečný účet za rok 1952./Skončil prý přebytkem 6.966
-.ilionů Kčs/.Na letošek se plánují příjmy ve výši 87.805 milionů Kčs a pře
bytek prý bude 250 milionů Kčs.
Kczpooet je prý ták mírový,že náklady na obranu a bezpečnost činí jen 8.9
ř- z celkových výdajů,a to i s náklady na požární bezpečnost a požární sbory,
ale to už je starý vtip.Kdekdo ví,že v komunistických státních rozpočtech se
výdaje na zbrojení skrývají pod nejrůznějšími položkami,hlavně ve výdaji na
rozvoj průmyslu.Na investice v hospodářském sektoru se povoluje 20jailiard
korun.Hlavním zdrojem příjmu je daň z obratu,která stoupá proti loňsku o 4'/°,
lie zvhledem k loňskému snížení cen obnáší prý vlastně méně.
Hlavně se prý bude letos pečovat o "úzká místa" v hospodářství,to jest pa
liva, energetiku a zemědělství.Těžba uhlí stále nestačí a tak se musí i na ja
ře dodržovat úsporná opatření v odběru elektřiny,ba dokonce "v ještě důsled
nější míře".Také omezení parních vlaků,vyhlášené.v zimě,trvá "přechodně" dáJenom zrušené motorové vlaky začaly od 16.března zase jezdit.Nadto se těža uhlí ještě stále víc prodražuje.U černého uhlí stouply výrobní náklady podle úředního doznání - za poslední tři roky o jednu třetinu.
Zemědělství chtějí komunisté pomoci osídlením vylidněného pohraničí.Zá
jemcům slibují rodinné domky,záhumenky,jednu krávu a úvěr/600 Kčs na osobu
po- šest měsíců/.Stěhování hradí erár.
J.l.

volební

KOMISIA PRE NV

VO SLOVENSKÝCH 0DB0R0CH

Zo starých odborářských funkcionáSlovenská volebná komisia pře voldo NV:předseda P.David;tajomník tfv rov na Slovensku sa vo svojej pozícii
S ,místopredseda F.Kubáč,sekretář dr, doteraz udržal iba František Zupka
/předseda 30R/.Ostatní sú vačšinou
Štefan Rais/bývalý ministr spravodl
vo vszeniach,alebo majú len bezvýznam
vosti,nyní pracovník úřadu předsed
né funkcie a chvejú sa o svoj osud.
nictva obořu povereníkov”/,clen'Ovia:
t Lietavěc,O.Heliška,E:Chuíková,P»To- Nevedno,čo sa stalo s bývalým čelftým
* k iJ .P!3ar tán,V .Khandl,I .Čada,0 .Kole - funkcionárom SOR Štefanom Kusikom,alebo s Josefom Forintom,ktrý bol čin
sár,1.Patko,dř.I oRohál-Ilkiv,I .Í3uriným už v době Slovenského národného'
š ová,J .Ulrich,S .Falían,dr.D .Blaško povstania.Šéfredaktor Dezider Benau,
vio,J.Pántik,V.Čech.
Č

É

ČSR ZASE PROTESTUJE

Československá vláda podala for
mální protest na americkém velvysla
nectví" v Praze proti přeletu dvou americkvch letadel mezi Jáchymovem a
Domažlicemi.Letouny prý.odmítly výz
vy k -přistání a tak čs.stihačky "by
ly nuceny" zahájit palbu.
jes

ktorý bol naposledy vedúcim kultúrno-propagačného oddelenia SOR,bol tiež
sosadený.Neznámy je tiež osud Juraja Šéna,význačného odborářského či
nit ela,ktorý bol cez vojnu v Anglic
ku. Celý rad drobných komunistických
funkcionárov,kteří boli činnými v od
borových organizáciach na Slovensku,
sú toho času vo vazniciach alebo koncěntrákoch.
EEP
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VOLBY BEZ ROZPAKŮ

Do národních výborů se bude volit
— V Praze zasedal mezinárodní výbor
v neděli 16.května.Do ústřední voleb
komunistického sdružení textiláků.—
ní komise jmenovala vláda tyto osoby:
Ústřední výbor "Dobrovolné sportovní
předseda d r .škoda/ministr spravedlnos
organisace Sokol",která už dnes smí
ti/ ,místopředseda Tesla/první sekre
působit jen ná vesnici,rozhodl na praž
tář ÚRO/mezi cleny jsou také dr.M.Klin
skám zasedání,že členem Sokola maže
ger/ generální tajemník Čs .socialistic
být jen mládež od 14 let.Sokol bude
ké strany/,.Gemřot/generální tajemník
letos pořádat vesnické spartakiády" .
lidové strany/,Hodinová-Spurná,gen.— Pražská zoologická zahrada si opa
major Zeman/náčelník hlavní politic
třila až z Indie ke dvěma bengálským
ká správy m i n .n á r .obrány/,Mukařovský
tygřicím urostlého samce.— Podle bra
a Drda.
tislavské PRAVDY pokulhává letos prů
Jak řekl Fierlinger,nebudou v o l i č ^ P
mysl, do prava i výkup o .6 fo za plánem.
uváděni do rozpaků kandidátkami růz — U konečné stanice tramvaje v Praze
ných politických stran,nebol; všude
v Podbabě se staví representacní ho
bude jen jeden,společný kandidát Ná
tel. Lude vysoký 66 m a bude mít vše
rodní fronty.Jinak však prý budou v o j ^
chen komfort,počítajíc v to i tělo by dokonale demokratické,protože se
cvicnu a rudou hvězdu na střeše.Lá
být- hotov příští rok.— První strojvúd- bude hlasovat tajně a kandidát potře
buje většinu hlasů ke zvolení;Nikdo
kyní ČSD je Libuše Hostinová/čtyřice—
vsak ještě neřekl,co se stane,když
tiletá/.— Dc Moskvy odletěla delega
ji nedostane.
ce Svazu studentstva na 12.sjezd kom
Ted se rozvíjí potěmkinovská vo
somolu. Vedoucí sI-LVecker a Jiří Peli
lební kampaúsv každém místě se otví
kán.— Přijel nový bulharský velvysla
rají tak zvaná agitační střediska a
nec Taravanov. — =*Byla uzavřena plateb
někde dokonce vycházejí zvláštní "Vo
ní dohoda mezi čs.státní bankou a pa—
lební zpravodaje".
jes
raguayskou ústřední bankou.Dohoda má
usnadnit obchodní styky.— ČSR dodala
v březnu Polsku 100 pleoek.— V Komár nebude už automaticky vyškrtnut,jak
ně spustili na vodu už jedenáctou cse dosud stávalo,nýbrž bude "přesvěd
sobní loá pro SSSR.Jmenuje se Estonia.
čován".— Propaguje se střádání na
— 21 chovanců ústavu hluchoněmých na
herní vkladní knížky" .Vklady na nicn^r
sv.Kopečku u Olomouce složilo pionýr se neúrokují,ale
zato dvakrát do ro
ský slib.— Studentská kolej v Praze—
ka vyhrává vždycky 25 knížek z tisí
Podolí není sice ještě dostavěna,ale
ce 50-200 % z průměrného vkladu.— V
do dolních,hotových pater se už stu
budově bývalé Pražské městské spoři
denti nastěhovali.— Ss.stihačky MIG
telny v Rytířské ulici se buduje mu
/viz str. 5/napadly 1 2 .března nad hra
seum Klementa Gottwalda,které má být
nicemi dvě americká■vojenská letadla
letos na podzim hotovo.— Zavádí se 0a jedno poškodily.čs.vláda tvrdí, že
becně titulování slovem "soudruh".Ale
americká letadla hranice přeletěla.
tykat si při tom mají jen přátelé.Na
Náboje z. čs. stíhaček se ale našly na
úřadech se tykat nesmí.*— V Praze na
bavorském území.— V březnu byly všude
PIradčanech je dílna pro restaurování
okresní konference.Do konce března mu 
gobelinů.— Zavádí se pěstování pohan
seli členové a kandidáti zaplatit dluž
ky, která má nahradit rýži.
né Členské příspěvky.Kdo nezaplatí ,
J.L.

•—
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Z
Č E S K
O S L O V E N S K A
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=
? R W Í VÝROČÍ GOTTWALDOVY A STALINO
smrti se slavilo ve Smetanově di—
vadle/u Wilsonova nádraží/?kde mluvil
Zápotocký.Ústav dějin KSČ vydal obra
zovou monografii Klement Gottwald 1895
-1955 se životopisem od Václava Kopec
kého. V Bratislavě řečnil František Sup
íca •

VY

— AKADEMIČTÍ MALÍŘI OTAKAR KUBÍN,ZDEněk Kratochvíl a Karel Vik dostali ti^tul "zasloužilý umělec".
^R-BUSTA HEREČKY LEOPOLDY DOSTÁLOVÉ BYla zařazena do galerie bust význačných
hercu Národního divadla.
^ - S B O R N Í K ČESKÝCH SPISOVATELŮ BYL VY^řán ...v Sovětském svazu.Obsahuje ukázky
z Jungmánna,Havlíčka,Kollára,Erbena,
Němcové,Nerudy a jiných.
— SESAZENÝ ŘEDITEL NÁRODNÍHO DIVADLA
Ladislav Boháč režíroval Ostrovského
"VIky a ovce” .
— ARMÁDNÍ UMĚLECKÉ DIVADLO ^NACVIČILO
dramatisaci Tolstého "vzkříšení''. ’V
hlavních úlohách vystupují Vnouček,
^poč o y é a Miloš Kopecký.
— BALETNÍ NOVINKOU JE "SUL NAD ZLATO"
od Jana Hanuše/libreto podle Boženy
Nemcové/Novinku uvedlo Olomoucké di—
^^adlo.
— V PRAZE KONCERTOVAL ITALSKY HOUSLISta Campagnola.Dechové kvinteto Českých
filharmoniků odjelo na zájezd do Ru —
munska.

— ČESKOSLOVENSKÝ PŘEHLED Č.l ZA BŘEzen 1954 přináší přehled plánované ediční činnosti na rok 1954.Citováno
je z LITERÁRNÍCH NOVIN z 30.1.1954:
"Z bohatého básnického díla našich
národních umělců vyjdou básně J.Hory
KNIHA DOMOVA a soubor překladů Z NĚ
MECKÉ POESIE,veršovaná komedie V.Ne
zvala MANON LE8CAUT a 8.a 9.svazek
"díla V.Nezvala",básně S.K.Neumanna
POD RUDÝM PRAPOREM.MILIONY HOLUBIČEK
M.Fujmanové a BÁSNĚ Fráni Šrámka.K
poznání klasiků naší poesie přispějí
výbory z básnického díla V.Hálka,J.S.
Machara a J.V.Sládka.Báseň Viktora Dj
ka MILÁ SEDMI LOUPEŽNÍKU vyjde s vý
zdobou Cyrila Boudy.Ve výborech vyjd(
poesie Petra Křičky a Viléma Závady.
V novém vydání se objeví NAŠE PANÍ
BOŽENA NĚMCOVÁ Frant.Halase."Dílo K.
Biebla" bude uzavřeno dvěma poslední
mi svazky a "Dílo J.Seiferta" pokra
čuje svazkem druhým.Novými verši se
přihlásí M .Pujmanová,J .Seifert,F.Branislav a V.Závada a nové sbírky básn:
vydají J.Fried,F.Gottlieb/první se o.
bjevila u knihkupců pod názvem PROCI1
NUTÍ-p.r./,J.Noha,J .Ostaš,I .Skála,V.
Školaudy a j.V překladech požnají čti
náři výbory básní L.Leonidze,l.Purn—
berga a M.Isakovskáho.Dále vyjdou Z¥.
VY JIHO SLOVAN3KÉH0 LIDU v přebásnění
F.Halase/ s 30 dřevoryty Ferdiše nuš
výbor cikánské lidová poesie CIKÁN Z
VÁ JINAK a obsáhlá anthologie běloru
ké poesie."0 prosaických novinkách a
literatuře naučné budeme referovat v
některém z příštích čísel HD.

— V PRAZE SE HRAJÍ TYTO ZÁPADNÍ FILMYj
"Děti ulice"/italský film Vittoria da
— NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ OTEVŘELI VÝSicey 3CIU3CA/a "Očima vzpomínek/franstavu loni zemřelého Emila Filly.Jsc
couzský/.
na ní krajinky a kresby z posledních
— ČESKOSLOVENSKO SE ZÚČASTNILO FILMO- let Fillova života.
vého festivalu v Argentině/filmy "Cí
— VE STOCKHOLMU BYL "TÝDEN ČESK0S10sařův pekař" a "Staré pověsti české"/
a pojede prý letos i do Locarna,Bená venského filmu".Největší úspěch prý
měly "Staré pověsti české".
J.S
tek a Edinburghu.
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LNE 3•DUBNA ODJEL Z AUSTRÁLIE DO USA
předseda Ústředí os.demokratických organisací v Austrálii a na N.Zélandě,
bývalý předseda Čs.klubu v Queenslandu a spolupracovník Hlasu domova dr.
Leopold Rozbořil. Za dobu svého poby
tu v Austrálii si získal dr.Rozbořil
mnoho osobních přátel mezi krajany a
mnoho dalších přátel získal věci Čes
koslovenska a jeho osvobození mezi
zdejšími občany. Jeho vliv na čs.spol
kový život se projevil všeobecnou to
lerancí a stranicko-politickým klidem,
který vládl ve zdejším č s .representač-ním orgánu - Ústředí - po dobu jeho
funkčního období. Přejeme mu příjemný
pobyt v novém světadílu.
-fS-VÁZ BÝVALÝCH'POLITICKÝCH VĚZŇŮ Z ČSR
v Austrálii konal dne 4.3« ustávající
valnou hromadu,na níž’byly přijaty
stanovy Svazu.Z těch je patrno,že Svaz
je sice vysoce politický,ale naprosto
-nadstranický.Politickým úkolem je úsi
lí o zrušení koncentračních táborů a
o odstranění nelidského zacházení s
politickými vězni. Jako nejvyšší úkol
Svazu pak je úsilí o osvobození Česko
slovenské republiky a obnovení demo
kratických řádů v ČSR. Svaz je součás
tí veliké mezinárodní organisace býv.
politických veznů z celého světa.—
Valná hromada:Svazu v Sydney byla vzo
rem všem. čs. organi sacím .-Její průběh ■
byl důstojný a klidný,debaty věcné a
stručné.Usnášení i volba Ústředníhovýkonného výboru byly většinou jedno
myslné. Zvoleni byli:předsedou V.Umlauf
mí stopř.ing.K.Sever,.jednatelem Z .Rubín
/Box 2 =1,: =R.CS-ville-Syir.ey,::3W/ řpokl.
J.Waehtel,členy výboru V.ChlebanováTuráková,Chrtak,Langer,d r .Podvinec a
M.Pclesá.
Svaz V EELÉII 16.4.BULE OPICIELhá ZAHÁJENA
čs.jezdecká sezóna v Ilelbourne v 13.30
na jízdárně v iorth Balwyn/el.5.48?
zast.49/.Též kurs pro začátečníky.Pla
zí se jen pcpl.za půjčení koní/12/6 za
pv1 dne .-11.4.předběžná vyjíždka do
z iránu pro zk u š .jezdo e .lni.•JA 3380. R

NA
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R O Z L O U Č E N O U

Téměř čtyři roky činnosti v čs.exilu
v Austrálii upevnily naše krajanské a
přátelské svazky natolik,že'při odcho
du z Austrálie velmi lituji,že se mu 
sím loučit.- Především si přeji vyslo
vit upřímné díky těm krajanům,kteří
dosud nezapomněli na věc,pro kterou odešli z vlasti a stále v rozličné for
mě podporují a uskutečňují úkoly čs.
exilu.Můj obdiv patří zvláště těm pra
covníkům exilových organisací,kteří v
neutěšených dnech nezištně přinášejí
drobnou,každodenní prací velikou sběť
společným ideálům svobodné demokrat i ^ ^
ké čco republiky.- Několik upřímných
slov:Čs.exiloví pracovníci,v Austrálii
i jinde ,dopouštěj í .se povětšině dvou
omylůjžijí příliš v minulosti a zdů- _
razňují stále to, co nás rozděluje .T a ^ p
cesta vede pak ke sporům ve vedení a
k netečnosti tisíců exulantů.Nikdo ne
ní bez chyby.Každý z nás mohl v pohnu
tém desetiletí-1338-1948- udělat něco
lepe.Vezměme si z této minulosti poučen
ní,ale nepoužívejme ji k prohlubování
vzájemné nenávisti.Vycházejme více ze
skutečností dneška a zaměřme svoji čin
nost na budoucnost.Zdůrazňujme věci,
které nás spojují: víru v morální h o d ^
noty křesťanství,demokratické přes v ě c ^
cení,lásku k vlasti a úctu k práoi.Bu
deme šít šťastněji a dosáhneme lepších
výsledků.-Přeji všem krajanům mnoho osobního štěstí a čs.exilu dosažení
cíle.
L.Rozbořil
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ -v 8YDNEY-S0C-, POMOC .
Sdružení hodlá letos plně rozvinout so
ciální činnost„Je mnoho našich lidí zde,
kteří potřebují pomoci, a stále přichá
zejí prosby našich méně šíastných kra
janu z táborů v Německu a Rakousku,
Sdružení/soc„referent Z„Řehka,King 's
S t . ,City,tel.BW 9822/organišuje sběr
prádla,šatstva a j„,které budou odeslá
ny do Evropy„-Peněžní dary jsou vedeny
odděleně od majetku Sdružení a veřejně
účtovány„o-Očekáváme,že nám všichni
krajané v sociální činnosti dle mož
ností pomohou.
ČSNS/T.J.

1954
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Hlasu domova
1odle vyprávění
J« K.
/Pokračování)

Štáb kalnického odredu mne začal
svoji "asijskou" divisi/říkali jsme
prošetřovat.Trvalo to nějakou chvíli,
jí M u jo division/.
ale pak uznali,že je to se mnou v po
V roce 1942 měly partyzánské jedhádku. Jen ta cesta do Turecka se jim
;notky strašný nedostatek zbraní.Tehdy
echtela líbit.Pročpak prý bych se
se ještě partyzáni vyzbrojovali vý trmácel až- někam do Turecka,když chci
hradně tím,co ukořistili od Němců ne
bojovat s Eěmci?Na tenhle argument by
bo us tašovců.Ačkoli přepady byly hod
la odpcvěá těžká.A tak jsem na Kalnině časté,nebylo zdaleka tclik pušek,
fcu zůstal.Co mi taky zbývalo:Kdybych
kolik těch,kteří chtěli bojovat.
*se byl pokusil vzít jim roha,byl bych
riskoval 51partyzánský”soud,který měl
V prvních dobách,které jsem ztrá
na pokus o deserci jeden metr:kulku.
vil na Kalniku,šlo vlastně jen o ma—
lé šarvátky,v nichž bojovaly slaboučPřiznám se,že jsem nikdy nelito
;ké partyzánské čety s malými patrola
val, že jsem zůstal s Titovými party
mi Němců.Doba velkých operací přišla
zány. Byla to taková škola,jakou jsem
až později.Ale právě při takových ma 
nikde nemohl dostat.Operovali jsme
lých akcích se ukázalo,kdo je chlap
jen ve Slavonii,ale bylo u nás zastou
a kdo n e .
peno mnoho národností;Chorvati,kteří
Byl jsem při tom,když osmnáctile— '
utekli před hrůze vládou TJStaši,nebo
tý chlapec přepadl oetnickou'stanici,
ti,kteří nenáviděli Němce,a ti,kteří
posádku držel v šachu puškou,zatím
neměli rádi Srby,ale bojovali s nimi
co ostatní se v chvatu "vyzbrojovali"
bok po boku proti Němcům,Srbové,ktez /etnického arsenálu.Pointa je tahle:
J?í neměli jiné myšlenky,než jak po ^střílet co nejvíc Němců,nebo kteří si jeho puška byl kus dřeva,zhruba ote
saný a pomalovaný politurou.
"vyřizovali soukromé účty s režimem
krále Pctara,sem tam nějaký ten inter
Na Kalniku dali n á m ,nováčkům, šes
racionální komunista ortodoxního ra
tinedělní partyzánský kurs a hned nás
žení/ zpočátku bylo asi tak 15-20 $
přidělili k jednotlivým četám.Každý
partyzánů órganisováno v komunistic
začátek je těžký a. partyzánský dvoj
ké straně/,Nacíar i a Rakusá c i ,zběhlí
násob.Při první akci,které jsem se
-z armád a ořganisovaní ve zvláštních
účastnil,jsem se držel hezky vzadu a
bataliónech,jugoslávští Češi a sem
nestydím se přiznat,že se mi hezky
tam i nějaký Čechoslovák "z republi
třásla kolena.Jenže ono všechno je
ky". Kastu samu pro sebe tvořily tako
jen zvyk a tak jsem později prodělá
vé "koloniální" jednotky jako třeba
val partyzánské přepady jako věc zce
čerkezští vlasovci/kteří byli zajati
la běžnou.
partyzány jako celé jednotka/myšlím,
Strach je vždycky největší nepři-'
že asi jedna rota/a kteří hned přešli
tel partyzána.Viděl jsem mladé kluky,
k partyzánům,nebo prapor moslemských
Bosňáků,který Němci si vyzbrojili pro jak útočili přímo /Pokr. na str.lO/

ř
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' 3 LIDOVÝMI PARTYZÁNY/Pokrač./.
proti kulometné palbě a ani je ne
napadlo začínat něco s přískoky.Uestalo se jim nic.Ale v tom okamžiku,kdy
se někdo snaží krýt nebo se odvrací
od směru střel,ho to potka nej častě
ji. Je to stará a jednoduchá poučka,a—
le je těžké se ji naučit.

5.4.1954
CO

S

R A D O U ?

Váš návrh o vyvolání diskuse je aktuelní a bude jistě sledován se zájmem.

Potíž asi bude v tomhle:většina uprch
líků nezná historii Rady,její vznik
a její činnost ani to,čemu říkáte:,periodicky se opakující krise v Radě” .
Ale i z politicky organisováných u Vzorek a rutina přepadu;zpravidla
prchlxků málokterý zná stanovy a or
se útočilo proti nepříteli,který byl
g a n i s e d Rady.Těm politicky neorganizakopán v nějakém bunkru.Kulomet kry
sovaným,a těch je tady v Austrálii
je palbou střílnu,pěšáci přeběhnou
hodně přes 90 ú,je Rada a všechno,co
volný prostor,se strany vhodí do bunk
se kolem ní děje,španělskou vesnicí JĚ^
ru granáty,zbytek uvnitř vyřídí auto
matem a nakonec útok granáty ve spojo
Zmiňujete se v úvodu vašeho člán
vacích chodbách,jimiž byly bunkry spo ku, že by diskuse mohla pomoci nalézt
nějaké konstruktivní řešení dnešní
jeny.To bylo totiž tak.Všude tam,kde
situace.Aby diskuse splnila svůj ú - A }
Němci udržovali posádku,byla celá obec opevněna zákopy s bunkry a ostna čel,nebo aby se'mu co nejvíc přiblí-^^
žila,je potřebí,aby se jí zúčastni
tým drátem.Němci byli ubytováni vět
lo ce nejvíc uprchlíků,aby se nevy
šinou ve školách,v hostincích,v rad
bila mezi funkcionáři uprchlických
ničních sálech,prostě tam,kde byla k
disposici veliká místnost,aby tam těch a krajanských organisací.
30-50 vojáku mohlo bydlit pohromadě,
Doporučuji proto,abyste před uve
protože Němci nedůvěřovali obyvatel—
řejněním příspěvků o tomto tématu po
stvu/a'právem/.Tak taky jednoduchý
dali bližší informace o Radě,třeba
způsob,jak znemožnit Němcům obnoveni
jen Stručný výtah Stanov a jednacího
garnisony,kterou partyzáni vymlátili,
řádu,její historii,hlavní body j e j í ^ k
byl ten,že se prostě škola/nebo poš
činnosti,trochu podrobností o j e j í c r ^
ta ,radnice/buci vypálila nebo vyhodi
členech a jejich politickém zaměře
la do povětří.Účinkovalo to v 90 pří ní,© počtu jejích členů a právech
padech ze sta.Ovšem přepady vesnic,,
členů,kteří nežijí ve Spojených stá^^
obsazených Němci,byly u nás'na Kalni- těch,a pak hlavně o příčinách a ře-^P
ku v roce 1942 celkem řídké,protože
šeních dřívějších a dnešních rozko
byl stále nedostatek zbraní,a tak byl lů. Je toho sice mnoho,co návrhuji,aproblém,jak a kam poslat těch pér ku— le považuji tuto diskusi za velmi
lometčíků,které jsme měli.
vážnou a důležitou.Vím,že vám záleží
na nestranném,spravedlivém a demo Přepadali jsme hlavně ze zálohy
kratičkém
vyřešení událostí v Radě.
německé patroly,které projížděly od
Na
valná
hromadě
sdružení v Melbour
vesnice k vesnici ve vojenských au
ne
si
postěžoval
předseda,že jako
tech. Přepady patrol byly tak časté,^
že nakonec Němci vydali rozkaz,že vše člen Rady není předem informován o
chna kukuřice,rostoucí podél cest,mu úmyslech Rady a že se o její činnos-'
sí být požata do hloubky 20 metrů ,aby ti a rozhodnutích dozvídá z Časopisů,
Kromě členů Rady máme i my právo vě
se partyzáni nemohli skrývat blízko
dět, proč nám naši politikové dělají
cest.
______ /Pokračování/
ostudu.
alias
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Čteme sportovní časopisy
[ / E E . S P O R T O V N Í
S P O R T
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nedávno mne, starého fandu,potkalo ohromné štěstí .Dostal 'jsem totiž zápůjč. kcu h a l d u ‘československých sportovních Časopisů/STADION a ČESKOSLOVENSKÝ'SPCPx
duchů jsem.si vybavil celou Svoji slavnou minulost na tribunách Sparty,Danneráku,Zimáku a přifařených hřiší,vzal"jsem si neplacené volno z továrny,od
řekl partii mariáše,navařil kotel kafe a připravil se k životnímu požitku.
Dlouho mi netrvalo,abych zjistil,že
se.pokrokové psaní o sportu na hony li
ší od zastaralého kapitalistického způ
sobu. Hned na první straně mě trochu
_zarazila fotografie '
■rekordmana Zápotoc^ho,kterému bylo zrovna 69 let.Pod obázkem si nějaký sportovní redaktor za
toužil :"...Kdybychom se tak mohli roz
běhnout a natrhat prosté luční kvítí,
p r o s t é a krásné jako je život našeho
^felnického presidenta..."/Nějaký býva
lý štrekař s křečovými žilami,usoudil
jsem,protože co by mu jinak bránilo,
aby se nerozběhl a nesbíral prosté luč
ní kvítí místo psaní slabomyslných elán
ků/.
Nicméně,stále ještě s důvěrou,jsem
i se zabral do další četby.Byl jsem po
učen, jak jiti,"Leninovou cestou"/zřejrně nový styl našich chodců/,že před
^Peseti lety byla uzavřena československo-sovětská smlouva,což prý je"pramen
nového života",načež přišla "odpověá
G . K .Malenkova na otázky amerického no^u/néře" a novoroční projev atleta Zá
potockého .

jsem uzřel zastrčený titulek "Itálie—
Československo 3:0".

Však jsem byl také patřičně'odmě
něn a vzdělán.Dozvěděl jsem se,že má
Janov/kde s e 'zápas hrál/ sedm set ti
síc obyvatel,šedesát tisíc nezaměst
naných, že Spousta lidí nemělo na líst
ky,že jsme,sportovně řečeno,dostali
"dekl" 0:3,ale politicky že jsme'to
vyhráli 10:0,protože jsme lidoví,po
krokoví a jdeme se Sovětským svazem.
A pak se to na mne začalo valit
jako na brigádníka,který nesplnil
normu.Po našich zelených trávnících
už se neprohánějí spojky,křídla a be
ci, ale mistři sportu a zasloužilí mi
stři sportu s odznaky zdatnosti na
atletických hrudích.

Neřádí tam už sveřepé teamy Slavie
Sparty nebo Bohemians,nýbrž kolekti
vy Dynama,Spartaku a Lokomotivy.Zá
pasy už.nepískají "sudí" straničtí
či objektivní,nýbrž "zasloužilí pra
covníci tělovýchovy a sportu".Spar
tě přišili na rudá trička hvězdu a
počítám,že Slavii,lásce mého mládí
Potom konečně přišly vytoužené zprá
/typický blud přemoudřelého intelek—
vy sportovní*/'Ivan Fjodorovič Lisov
tuála-p.r . / ,vrazili do pěticípé hvěz
československým sportovcům","Jak jsme
dy srp a kladivo.
viděli sovětské hokejisty","Co jsme vi—
Celková situace našeho sportu je
. děli v Moskvě" ,"Sportovci na pomoc Ko-*
reji","Boj o'jednotu německého sportu
teá ve. zkratce tato; výhra je-li se
něco,je to tím,ze jsme si vzali pří
pokračuje" a,co mne zvláší zajímalo,
že se Zvorikina stala šachovou přebor klad z velikých sovětských vzorů,pronicí Sovětského svazu.Jak by asi zaple hraje-li se,je to tím,že jsme se ješ
tě úplně nezbavili pozůstatků kapi
salo srdce Kollárcvo1 ■
talistické éry.Technický K.O.jsem
Ale moje srdce bylo nápadně skleslé
však dostal až
/Pokr.na str.12/
a přiznám se,že mi zajiskřily oči,když
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v tom okamžiku,kdy můj zrak padl na
male očtverečkované místo s nápisem
"Sportovní křížovka".Ha,povídám, teá
ukáži svoji třídu.Co je nějaká spor
tovní 'křížovka pro mne,kterýžto jsem
znal' sestavy ligových mužstev na přes
káčku a veškeré rekordy choval v ma líoku levé nohy?

5.4° 1954

KVEŘULÁNTSKÉ M A Ř K Y ,FALEŠNÁ SOLIDARITA

Nejnovější zprávy z Československa
jekož i nářky denního režimového tis
ku potvrzují,že vnitřní krise ve stra
ně zůstává nezměněna.Komunistické ve
dení podniká proto řadu akcí,které ma
jí zvýšit disciplinu a stranické uvšdomnšní členstva.
Dne 18."března oznámilo RUDÉ PRÁVO,
a dal jsem se do toho.ale běda,Vy že na mnohých místech se účastnilo po
luštil jsem sice celou řadu zaslouži vinného školení jen 50 7° funkcionářů
a to ještě během kursů návštěva dále
lých pracovníků tělovýchovy s pomocí
egyptského boha slunce a'chemických
klesala.Několik dní předtím psalo RLj^
značek dusíku a draslíku,ale nakonec
DÉ PRÁVO doslova;"...Vzrůstá n e k é z e S P
na pracovištích a značná podrážděnost
jsem přece jenom ztroskotal.
mezi dělníky i spravpdli-vá nevůle dá
A tím se konečně dostávám k tomu,
le trpět zbytečné vypětí sil...Mnohem
proč to všechno píši.Kdyby někdo ná
závažnější však je ,ž e .. .místo otevř^A
hodou věděl levou Spojku Spartaku Mosk!
né konstruktivní kritiky se projevujm
va ná devět písmen,začíná, na P a kon
kverulantské nářky,smířlivost k nedo
čí V,nechí to laskavě oznámí do admi
statkům a falešná solidarita."
nistrace tohoto listu.
Kadlik
Že vedení komunistické strany je si
vědomo tohoto stavu je patrno i z to
,že po prvé po 5 letech KSČ
ČS. HOUSLOVÝ VIRTUOS KAREL ZOUBEK POĚJÍ- ho
dal po několikaleté umělecké přestáv v pražském kraji začala verbovat no
ce samostatný koncert 27-3 «ve velkém vé členy.Současně Národní'shromáždění
sále radnice v Melbourne za klavírní schválilo vládní nařízení,jímž se při
komunistické straně zřizuje vysoká š ^ ho doprovodu Margaret Schofieldové.
Ha programu byly IV.Handslova sonata, la.Iato, instituce má "všestranně zli^Pšovat kvalitu stranických pracovníků".
II.Bachova, sonata Césara Francka,
vlastní sonata K.Zoubka,Dvořákův 7Zůstává, ovšem stále otázkou,zda se
Slovanský tanec,Suková Píseň lásky a tyto chvatné pokusy o konsolidaci stra
preludium a allegro Pugnaniho-Kreisnických řad potkají s patřičným úsp^p
lora.Úspěch mistra Zoubka byl mimo
chem u samotných komunistů,kteří ve
řádný. Z kritik hlavních melbournevelkých procentech několikrát zklama
ských listů uvádíme:THE AGE/pod nadpi li své vojevůdce na celé čáře.
sem" Violinist Attains High Standard”/
Z toho,ze se objevuje "falešná so
” ...bylo to mimořádné hraní houslistou
lidarita" -zře jmě proti vedení strany
pro něhož technika není problémem...",
nebo odborů-lze očekávat,že vnitřní
potíže budou komunisté vyřizovat ná
1 :v.bek dokázal svoje dokonalé po- silnými čistkami,sesazováním funkcio
r o z u m n é m Handelova uslechta^enc svy
nářů a změnami při volbách,které bu
la. a bellam celého nebere, ukázal techdou v příštích měsících provedeny.Přes
to vsak sekretariát pražského kraje
IHE SUM "Brilliant Violinist”/ j"... ne
:tvrdí,ze loni vstoupilo do strany víc
mnoho houslistu ovládá tak nádherně
jak 3 .000 nových členů "ze všech úse
r-.---a3 . .”THE HERALD/"Congratulations ků hospodářského života”
REp
e
'nvva
'HD-
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Pohled na latinskou Ameriku

N A
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Průměrný Čechoslovák toho ví o la
ky- značně znesnadnit spojení této su
tinské America asi tolik,jako průměr
rovinové základny se Spojenými stá
ná Australan o Evropě.A ví-li málo ze ty.
měpisně ,politicky a hospodářsky neví
Ale komunistický stratég vidí ješ—
většinou vůbec nic.Ví,že jsou v Brazi;tě dále.Vidí bídu,korupci,sociální
lii lovci lebek,Amazonka a káva a ví,
i nespravedlnost a analfabetismus,jež
že se z Chile vyváží čilský ledek.Tím
ise vyskytují v :latinské Americe tak
jsou povětšině jeho vědomosti vyčerpá
:hojně jak v diktaturách tak v demo—
ny. Byl by však omyl považovat latin —
ikraciích/snad s výjimkou Uruguaye/.
■k o u Ameriku za řetěz bezvýznamných ze
A tadj" za podmínek,ve kterých dovede
mí .Komunistický stratég,který se podí
:
nejlépe pracovat,vidí svou příieživá mapu světa,vidí tento prostor ve
:tost,jak se někdy v budoucnu dostat
studené válce jako novou frontu,kterou
ík
moci zevnitř.
řeba otevřít při nejbližší příleži - i
bsti.
Americký stratég také ovšem nele
ní a nemůže přehlédnout toto nebezpe
Po celé Střední a jižní Americe na čí.Na panamerické konferenci,která ne
jdeme státy,řízená všemi možnými vlád dávno proběhla v Caracasu,navrhl J.
ními formami.Jsou tam diktatury všech
F.Dulles společnou akci proti které
odrůd jako Argentina/Perón/,San Bomin- mukoli jihoamerickému státu,kde by
go/Trujiilo/ ,Peru/Odria/,Columbie/So
se komunisté dostali k moci.Ale sta
me z/ atd.Ale jsou tam také demokracie
čí tohle?
jako Costarica,Ecuador,Brazilie,Chile
Američané vidí,že problém latinské
a Uruguay.Komunistický stratég ví to—
Ameriky je víc hospodářský než poli*
Jale všechno a ještě víc.Vidí olej a
Peležnou rudu vé Venezuele,bauxit z Ho tický.Proto poslali presidentova brat
ra, dr. Mil tona Eisenhow.era,aby zjistil,
landské -Guayany,měá z Chile,cín z Bo-'
co se
v tom dá udělat.Jeho nález{la
livie a mangan z Brazílie,a také
vidí,
jak to všechno končí v nenasytném jíc- tinská Amerika musí spoléhat při své
hospodářské vestavbě naso ú k r . finanč
prúmyslu Spojených států.
ní investice amerických obchodních
latinské Amerika zatím odolávala
společnosti...1 o zase—stač-i to?
komunistickému úšilí/hiavní důvod je
Krávě tyto privátní společnosti
pravděpodobně to,že 90 ú obyvatelstva
nadělaly
v minulosti nejvíc zlé krve
jsou římští katolíci/.Ale první komu
nistické předmostí se tvoří pomalu v ' vě vztazích latinské Ameriky s jejím
Guatemale,kde komunisté vykonávají vel severním sousedem.A komunistický stra
ký vliv pod pláštíkem tak zvané i!lido tég vidí 'další pole působnosti.Jaké
vá fronty” ,ovládají tisk,rozhlas a do příležitost pro komunistickou propa
gandu, byla-li na příklad Chile v roce
dávají rozumy odborům a presidentovi
1952 zavázána dodat 60 /• své produk
A.rbenzovi..Z Guatemaly infiltrují do
sousedního protikomunistického El Sal ce mědi do Spojených států za cenu
vadoru a do Hondurasu.Kdyby se komunis 27,5 centů za libru v době,kdy libra
tům podařilo zachytit pevně kdekoli na mědi’ stála na světovém trhu 50 centů.
Pokračování str. 14./
'Karibském moři,mohli by v případě vál-
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IA VELKÝ VÝPRODEJ LEVNÉHO ZBOŽÍ

Chčete-li pomoci svým přátelům v Evro
pě,máte možnost levného nákupu mírně
opotřebovaného zboží/pánské,dámské i
dětské šaty,prádlo,obuv atd./ na vel.kém výprodeji,který pořádá ČERVENÝ
KŘÍŽ/Vict.odd./ v dolejším sále rad
nice v Melbourne-City ve dnech 12.,13.
a 1 4 .dubna 1554 od 10 do 20 hodin/ve
středu jen do 18 hod./.
Ve zvláštním oddělení /"Bílý slon"/
mohou koupit časní zájemci i ledničky,
radiátory,elektroluxy,postele,matrace
a jiné zboží.- Výtěžek prodeje je ve
prospěch Červeného kříže
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle.
Velký výběr
M. C H R P A ,

odborný optik

257 Elizabeth S t * ,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale Street/
Telefon M U 2601
'dříve Praha I I Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky take poštou
VYVOLÁ'ViME-ZOPÍRUJEME-ZVĚTŠUJEřG
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky též poštou
P H O T O R A Y
mmmmmmmimmmmmmmm
257 Elizabeth S t .,Melbouřne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale Street/
Telefon M U 4488

5.4.1954
NA JIH OD U.S.A./Pokr./

Takových případů je více a jiho
americký primitivní chudák naslouchá
dychtivě šepotu komunistických pro pagandistů o americkém obchodním ko
lonialismu.
Američané budou musit v budoucnos
ti ukázat v řešení latinskoamerických
otázek víc zručnosti a hlavně více
taktu/který nikdy nebyl jejich silnou
stránkou/,aby vzali komunistickým plá
nům vítr z plachet a při tom se nijak
nedotkli nacionalismu tamního obyva
telstva, který je v tomto prostoru d
minující politickou silou.
&—

— TORONTSKÝ KLUB DR.MILADY HOŘÁKOVÍ
uspořádal tryznu k výročí popravy
M.Horákové.Při této příležitosti vydal/za spolupráce grafického tiskaře
Jaroslava Reichla/její umělecky roz
množený portrét v omezeném počtu lis
tů .Objednávky ujKlub'd r .M.Hořákové,
559 St.Clements A v e . ,Toronto,Ont. ,CA
NADA. Dvojí ceny.na ofset.papíru 3$
/kanadské/,na holandu 5 $,v rámech
7 a 9 3.
M.H.Club
"Šk o l a m o d e r n í h o b a l e t u
Mme. A m b r o ž e w i e z o v é
430 Albert St.,East Melbourne
/budova Victorian Artists Society/
¥r Zvláštní kursy rytmického tance p^^
děti * Kursy moderního baletu aw
rytmiky pro ženy a dívky
Bližší informace: telefon FU 4305

ČS.KNIHKUPECTVÍ V MELBOURNE, THE INLIBRUM BOOKSELLERS,10 The Avenue,E.Malvern
Vic., dovoluje si nabídnout: Plicka-Slovensko ve fotografii 45/- a Vysoké Tat
ry ve fotogr.45/- ,Pavel Javor-Daleký hlas 19/ - ,Kosma-Kronika česká 25/-,NěmcO'
vá-Povídky I. 25/-,Kerrmann-U snědeného krámu 25/-?Rubeš-Pan Amanuensis na
venku 26/- ,Kácha-Cikáni 12/-,Lamar-Obch.slovník č.angl.10/-,Vavřík-Čtení o Ja
nu Želivském 18/- ,Procházka-Slovník angl.č .29/- ,Drda-Kěsteoko na dlani 25/-,
Hašek-Veselé povídky 17/-.Plicka-Praha ve fot.45/-,Č.kuchařka 49/-,PeroutkaProjevy k domovu 17/-,Brzobohatý-Smích za žel.oponOu 8/-,serie 10 pohlednic Z
Prahy 6/-.- OČEKÁVÁME;Šetelík-Hradčany,Hašek-Čvejk,'Česká krajina v obrazech,
ÍZ.G.M.-Ideals of Humanity & Modern Man and Religion,B.Lockhart-J.Masaryk a j.
Objednávky a dotazy póuze poštou.- Ceny jsou včetně poštovného a obalu.
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■— N A 'MISTROVSTVÍ SVÝTa VE STOLNÍM TENnisu,které se právě hraje v Londýně,
byli nasazeni tito českoslovensští hrá
čijAndreadis,štípek, Tokar a Váňa. Z oscatňích nasazených má číslo 1 Madar'
Side,následován Angličany Bergmannem,
Simmonsem a Leachem,Maáarem Kocianem
a Francouzem Roothooftem.V soutěži žen
tyla nasazena jediná Čechoslovačka Hru
šková.

I

V

15
C I Z I N Ě

K L O K A N Í

S T O P O U

I.
!'S.C.Bohemians Adelaide daro
val 8 o0.Slavii Melbourne komplet
ní oblečení pro tři mužštva,dvacet
párů kopaček a dvě brankové sítě.
Děkujeme vřele našim krajanům v Adelaide a doufáme,že budeme česko
slovenský snort propagovat tak do
bře jako oni"

-—VÝSLEDKY ČESKOSLOVENSKÉHO MI3TR0V' ■tví kopanéjKřídla vlá&ti—Kladno 1:0,
V.G-ašek,předsedá—J .Láchman,sekre Dynamo'Slavia—ÚDA 3:0,Žilina-Rudé hvěz
tář.Hlas domova,5/IV,str.13.
da 1;0,Baník Ostrava-Spartak Praha 3:2
II.
"3.C.Bohemians Adelaide li
Slovan Bratislava-Tatřan Prešov 2:0 ,
kviduje. "
ÚDA-Jiskra Žilina' 0:.0,Křídla vlastiJ. L.
Tamtéž o 5 cm níže.
Dynamo'Slavia 0:1,Sl.Bratislava-Tankis
ta -l;0,Tatran Prešov-Rudá hvězda 1:3.
Tabulku zatím'vede Dynamo Slavia před •— ANGLIČAN DON COCKELL VYBODOVAL V LON31.Bratislava,žilinou a Spartakem Pra dýněv 10 kolech Američana la Starzu a
ha.
stal se tak pravděpodobnou příští obě
tí mistra světa Rocky Marziána»
— VÝSLEDKY ZÁPASŮ V'LEDNÍM H0CKEYI;ČE~
skoslovensko-Čvédsko 5:6 a 7;2,Česko- — NEJLEPŠÍ PLAVCI. V ROCE 1953iNA 100
slovensko-Švýcarsko/v Bratislavě/10:2. metrů volný způsob Kadas/Maáarsko/ a
Další výsledky švýcarských hockeyištů Henricks/Australie/57»2 vt.,400 m vol.
v Československu{Spartak Plzeň 3:2,0- zp.Konno/USA/4:37.0 min.,1500'm vol.
lomouc 3:2,vybrané mužstvo Prahy 2;7.
zp.Yamashita/Japonsko/18:27.4?100 m
znak Bozon/Francie/lj05.6,200 m rrsa
— ZÁTOPEK v y h r á l m e z i n á r o d n í z á v o d n a
Minaškin/SSSR/2; 42.8,200 m motýlek
10 km v Paříči,který organisuje každoočně francouzská komunistická strana. Tumpég/Haáarsko/2:23.6 .

I

I

ř

eho čas{30:3^ min.Na stejném závodě
to vyhrál Rumun Luigi Dimitru,který
požádal těsně před odletem o asyl ve
Francii.

— LEHKÁ --- :EII'L--:V TOMTO SPORTU Za ŽNá msnalo Československo po válce největ
ší vzestup a zaujalo dnes v Evropě 3*
místo prsd národy,pro něž jsme kdysi
nebyli soupeři,Pořadí v evropské atle
tice vypadá teá takhle;1.SSSR;2.Švéd
sko, 3. Československo,4 óFinsko,5«Němec
ko ,6.Kaáársko,7»Anglie,8,Jugoslávie,
9.Belgie,10.Francie,11.Itálie,12„Norsko,13.Rumunsko , 1 4 .Polsko.

ne za acastx avou ceskos-ioven3k ych.
klubů,sydneyské 3 .C .Prague ,melbournské S.C.Slavia,jugoslávského klubu J.
U.S.T. a Morelanďu,složeného převážně
ze Skotů.Vítězem turnaje sé stal na
prosto zaslouženě Moreland,jehož vý-'
kon se nejvíce přibližoval představě,
kterou má normální Evropan o kopané.
Z československých klubů byla S.C.Pra
gue lepším mužstvem,ale rozhodně zů
stala hodně dlužna pověsti,která ji
předcházela.Všechno,co jsme viděli,
bylo několik individuelních akcí,ale
/Pokr.na str.16/

-
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SPORT DOMA I V CIZINÉ/Pokr./

A M E R I C A N
EUR'
CO.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnminm
80 Market S t ..,3 -p.».-,Wool wor t h 's. Bldg„
S Y D' N E Y
"'‘■Telefon MA 2184, po 6„pm„ EU 5898

mužstvo postrádá jakoukoli souhru,
což se ,doufáme,během sežony zlepší.Je
diný konstruktivní hráč,jehož zkuše - ’
nost vyvažuje mladistvý elán ostatních,
Hořínekjbyl na levém křídle trapně za-'
Výhradní majitel KAREL R O D N Ý
nedbán„S„C.Slavia naproti tomu,bohužel,
zůstala své pověsti věrna.Nikdo nemů
dovoluje si oznámit,že zahájil opět že upřít Slavii snahu.Ale, to je asi
výrobu modelových kožešinových
všechno,co možno v mužstvu Slavie na
tovarů za spolupráce odborníka •• s
jít „Potěšitelným zjevem byl nový bran
dlouholetou praxí u fy „David"'Jones
kář Klasič,který konečně úspěšně vypl
nil největší mezeru v řadách našeho
VKUSNÉ-H ODNOTN É-TRVAN LIVÉ
můžBtva.Celkem je nutno, litovat,že dc^r
k o ž e š i n y
v š e h o
d r u h u
sud nejrepresentativnější českosloven
* Na skladě všechny druhy kožešin ho ské mužstvo v Austrálii,Bohemians- Ade
tových i nezpracovaných * Vyhovíme laide,byl o rozpustěno.Výsledky:S .C .Přaochotně přáním zákazníků * Nezávazné gue-S„C „Slavia 4 ;2 ,Moreland-JUST 2;l,^fc
S.C.Slavia-JUST 1:1,finale Moreland— ^
nabídky a prohlídky * Na výrobky ze
S.C.Prague 3:1.Sestavy č s „klubůjS„C .
staršího skladu 50^ slevy * Přijáte,
Prague •Safránko^IůHei/Hlavácek/ p o 
p ř e s v ě d č t e
se
lívka—Uhlíř/Šupl in ov/ ,Lender,Vlček
Otevřeno též v sobotu do 12 hodin
Hříbal,Šuplinov/Uhlíř/,Tancev,Voháňka,
Herinek.S„C „Slavia;Klasič-Zoul;Volný4. V I A
L u c ,Křiš t a ,Ro zně tínský-J emelka,Dickkoupí - prodá - vymění
son,Pyšvejc ,Lachman,Richter.
—kw—
■V .
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Telefon: BJ 5393

S.C.SLAVIA MELBOURNE SEHRÁLA PRVNÍ ZÁpas letošního mistrovství 3.4. s PRAřQÉk
STONEM a zvítězil 3:2.-V sobotu 1 0 . 4 ™
hraje na hříšti Blinders Naval Depot,
17.4„na vlastním hříšti v Yarra Parku
s Moorabbin City a 19.4./pondělí velihu/
na hříšti Fairfieldu.
E.ZJ^^

Evropský odborník kožních nemocí
H. R O Z 1 H E E
27 Ruskin S t . ,EL¥OOD, V I C „
Návštěvy dle telef.ujednání, XA 1017
7
n D
"D i
f uV A.( Dq O
^ - U
V/ Pv T1 ^
Potřebujete brýleS
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
ii
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e*
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_
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430 Bourke St. sKelboume-City
Telefon I<IU 4033'
íOtevřeno denně S-16,v sobotu 9-13 h°
yiuvéne česky i slovenský_______

ČESKÉ KNIHY
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.E„G„ - English & Foreign Bookshop
28 Martin Place,Sydney, NSW
nebo
A.M.P., Lane off Edward Street
Brisbane, QLD
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby

5.R.1954
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Tnmmmmrr.mTn
— Nemohu pochopit,proč je mezi novými přistěhoval-'
J.K.,Fairf.:Díky za výstř.
ci tolik pochybovačů o budoucnosti naší vlasti.Ne-! a inf.„— F .N .,Hawth. :zařiz.
byl jsem- před šestnácti lety politickým uprchlí
zaslání seznamu.— K.S.,Kt.
kem z Československa,šel jsem do světa spíš za
A l b . :Hledaného jsme uvědom,
zkušenostmi,ale jsem hrdější na svůj původ a na
již 4 .2 . .Nechce-li se ozvat,
svoji vlast, a jistější,že bude ČSR opět brzy svo-j nemůžeme nutit.Známé adresy
bodná,než většina z těch nových, se kterými se
! přímo neudáváme.— F .J .,N t h .
stýkám.
K. Š . ,Chicago,USA
Adel.jViz.ins.na str.14Anon.,Melb.:Dík za výstř..
— Dozvěděl jsme se o článku v melbournském HERAL- :
DU,který se tolik týká nás nových- přistěhovalců.
j — P.B.jNth.Melb.;Díky za
zpr..
HD
Rád bych napsal pisateli.... Vyrostli jsme v jiprostředí,žijeme rozdílným životem,jinak smýš.e -ale to neznamená,že nemůžeme být dobrými ob V PŘÍŠTÍM ČÍSLE HD BUDÍ
čany naší nové vlasti.Podle nás loyalita ke státu
KULTURNÍ PŘÍLOHA
se 'neprojevuje nošením kit—bag-u,snídaní,složenou I
C E S T A
z lambchops,sázením na koně,stávkami,pitím piva,
Jjjganím cricketu a oblékáním,které bylo v módě před
W roky. Náš pojem nbýt dobrým občanem státu” je
V SYDNEY DOSTANETE JEDNOT
poměrně jiný,daleko hlouběji založený,než Váš pat-; LIVÉ VÝTISKY HLASU DOMOVA
riotický a'úzkoprsý názor na tuto věc. A náš
je
NYNÍ TAKÉ V Č S .RESTAURACI
vyzkoušený,nebot se jej nepodařilo zlomit ani
PREMIER, 1 Premier Lane,
Františku Josefu II.,ani Hitlerovi,ani Stalinovi. j
KING'S CROSS
M.Zachar,Gor oka., N. Guinea ;
Čs.Knihkupectví THE INLIB— McCarthyho se nepodaří umlčet větším pánům,tím
RUM BOOKSELLERS,10 The Ave
méně vám.Stojí za ním uvědomnělí protikomunističtí
nue ,East Malvern, Victoria
občané,kteří na to dají peníze.McCarthy snad bude |
nabízí
sátím mlčet,aby nepoškodil republikánům volby,ale
dosud nejlepší a největší
^ p k se zas do toho dá.Může pak být horko'ne jen těm.,
básnickou sbírku v exilu
kteří už jsou vyšetřováni ve Washingtonu,ale třeba
DALEKÝ HLAS
i jiným jinde na světě.
V . W . , Sydney
Pavla Javora.
.Četl jsem rád vaše články o McCarthym i kritiku
Cena sh 19/Pšich čtenářů.Vývoj událostí ukazuje,že jste mě 
li pravdu vy a ne ti,co vám nadávali.Rád bych vě
NA SPODU NOVINOVÉ PÁSKY
děl, co si ti druzí mysleli,když četli projev EiUVÁDÍME DN E S , KOLIK ČINÍ
senhowerova zástupce Nixona proti McCarthymu a
EVENT.VÁŠ NEDOPLATEK
jeho vyšetřovacím metodám,
J.K . ,Fairfield
PŘEDPLATNÉHO ZA LETOŠNÍ
— Kvituji s povděkem,že věnujete takovou pozornost; ROK./PRO KONTROLU NEBO
zajímavým knihám.Obyčejně si ty,o nichž píšete,kou MÍSTO UPOMÍNKY/..DĚKUJEME
pím, a dosud jsem byl vždycky spokojen. F.N.,Hawt.j ZA VČASNÉ VYROVNÁNÍ.
HD

P

KULTURNÍ REFERENT ČS.NÁRODNÍHO
sdružení ve Victorii zakládá'
kulturní kroužek.Prosí zájemce
o divadlo,zpěv a recitaci,aby
se hlásili na JW 5551/po- 6.h.v.

PO ÚSPĚŠNÉM PŘEDVEDENÍ TURGENÉVOVA "STARÉHO
niládence"/hra,3e se do 10.4"./ uvede TANA COMPA
NY V MELBOURNE v Arrow Theatre od 12.do 25.4.
;'Dva tucty rudých růží''K.Hornea.Režie .a hl.úloha Hana Pravdova,dále hraje■Z.Pantlová,PravdE
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C A P E
R A D J A H
176 High St., ST.KILDA, Vic.
je ideálním místem pro dobrou
československou s r dečnost ?
V nove otevřené zvláštní klubovně
pro krajany dostanete nejen dobrou
kávu a lehké občerstvení,ale-máte
tam i možnost nerušené zábavy
Telefon: LA 4046
Srdečně zvou manželé Královi
Chcete-li koupit nebo prodat
* DM
* OBCHOD
* POZEMEK
o b ra

t t e

se

s
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MÁTE JIŽ LOVECKÝ HUBERTUS ?
Žádný pláší ani zimník se nevyrovná
v australském počasí loveckému hu
bertusu, který má
nepředstižné přednosti
Dodáme do 14 dnů
Vkus
- . elegance
—
pohodlí
KOZDAL - EXCLUSIVE TAILQŘINU
108 High S t . , ST.KILDA, Melbourne
/2 min.od St.Kilda June./
Telefon; LA 7697
Nej lepší značky švýcarských
hodinek a všechny druhy klenotů
s českou službou nabízí
S W IS.S E X . C O .

d ů v ě r o u

na realitní kancelář
I N T E R N A T I O N A L
REAL ESTATE AGENTS
4 5 6 sLittle -Collins Street
M E L B O U R N E - C I T Y
Mluvíme všemi evropskými jazyky
Volejte našeho českého zástupce na
telefon M U 3165 a MU 4288
nebo po úřed. hodinách na XA 1684
HLEDÁME ZKUŠENÉHO PEKAŘE
Vysoká mzda a dobré pracovní podmiň*,
ky.Blízko City.Později možnost být
vedoucím podniku.QUICK BAKERY, 146,.
Montague St.,Sth.Melbourne, MX4560

182 Collins' St. ,/3.p./,MELBOURNE,VIC
Vše lze koupit na splátky
Za hotové se slevou
Provedeme též spolehlivě
*
OPRAVU VŠECH DRUHU HODIN
Vyřizujeme písemné objednávky z celé
Austrálie * Napište si o katalog *
Otevřeno denně do r6.hod.a v sobotu
PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNÉ PODÍVAT
L I N G U A
T R A N S L A T I O N
I N S T I T U T E
tlumočnická - korespondenční
poradní a insertní kancelář
roh Eitzroy & Acland Sts,
ST.
K I L D A , V I C .
Summerland Mansions
/prvý vchod z Acland St./

15-00 - 20.00

LU

6315

Vzhledem k rychlému odjezdu do USA se prodá v Goulburn,NSW, Water Biscuits
továrna na £ 1.000 deposit/£ 1.500 + S .A .V ./.GOULBURN EOO D .PRODUCTS C O . .
HLEDÁM'ODBORNÍKA,znalého zpracování ovčích kůží.Fr. Ševčík,79 Macquarie St.
Hobart, TAS.
.
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Zdeňka Prokopa/hl.Kabátovi/,leo Petříka/dopis v réd./jVácl
Čapku, Alexe Urbana,dr.Ernsta Tocha,Slavoje Ctibora,Josefa Svatoše,Václava
Bláhu, dopis v red ./, Jar„Kulhana a Fr.Havlíčka.-Upozorněte laskavě hEedarpé^
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: HLAS DOMOVA,
- Erin St.,Richmond,E.l,Vic..Telefon JA 3380/jen mimo prac.dobu/.Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

