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Sovětský svaz souzen v nepřítomnosti
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Ac neradi,musíme si po
malu přiznat,zě psát ješ
tě pořád o tom,co se dě
Královská komise pro vyšetřování špionážní
je v Radě svobodného Če
činnosti v Austrálii má vyšetřit;
skoslovenska
,má. dnes a1.
jaké informace podal Vladimír Petrov o
si
takový
významsjako
re
tom,.jakým způsobem pracovala cizí špionáž na
ferovat
o
klubku
truco
■pídě australského společenství,
vitých kluků,kteří se ně
2.
jestli špionáž byla prováděna představi
kde na hřišti hádají o
teli nebo agenty Sovětského svazu.Je-li tomu
to,kdo z nich bude kapi
tak,kým a jak,
3.
jestli nějaké osoby nebo organisace podé- tánem.Píšeme-li o tom
přece,je to jenom proto,
Pvaly informace nebo materiál představitelům
abychom učinili zadost
nebo agentům Sovětského svazu,
novinářské povinnosti k
4.
jestli nějaké osoby napomáhaly sovětským
těm,které to ještě zají
představitelům ve špionážní činnosti.
má. A věřte,není jich mno
ho. Čtenáři HD vždycky ci
královská ko_í s g
usrfi la,iak byly porušeny
tlivě reagují na naše člá
zákony;týkájící
se
bez
nky.K diskusi ,!Co s Ha—
zahájila řízení 17.května
v canberském divadle
,má pečnosti Austrálie.
dou;i dostala redakce vše
Ostatně předseda kráf
ho všudy tři příspěvky.
za úkol shromáždit dolicNemáme to čtenářům HD za
materiál.Teprve po vý- lovské komise Owen/NSW/
^ P k u královské komise sta i jeho přísedící kolego zlé.Stejně jako ostatní
vé Fhilp/Q/ a Ligerth ne se sebraný materiál
exulanti,byli i oni k té
wood/SA/dobře vědí,že ta to netečnosti doslova dopodkladem pro akce záko
dy zůstali jenom pomoc—
mláceni událostmi ve íasnodárných nebo výkonných
níci/něnteří z nich do
hingtcnu.
gBAgárů.
konce
jenom
hezděoní/soJednání v Cančeře tr
v říjnu m.r.aoslo v nSC
větských 'diplomatů".In k jedné z obvyklých kri—
valo tři dny/17.-19. 5»/*
spiratori špionáže jsou
sí.Národní socialisté a
Podstatnou část řízení
už dnes blízko sovětských slovenští demokraté a spol
zabralo formální čtení
”obžaloby” ,kterou četl hla břehů.Lva z nich si zís
odešli po prohraném hla
kali
beztrestnost
tím,že
sování, jehož výsledek zna
vní poradce královské ko
menal, že na příště budou
mise ¥.J„Windeyer.Hned na zůstali v Austrálii;plu
kovník MVD Petrov a je
předsedat "prozatímnímu
začátku zdůraznil,že tu
pracovnímu výboru”střída
královská komise není pro ho žena,kapitánka MVD.
3e
sovětským
vyslancem
vě
předsedové jednotli
to,aby soudila sovětskou
odjeli
tito
příslušníci
vých politických stran.
ideologii,ale aby zjistiMVDjmajor -Antonov/ředi
Potom se rozhostilo půl- ■
roční rozpačité ticho.Te
= Published by F.Váňa,4 = tel TASSu v Sydney/,Pláj
prve tečí přicházejí dal
= Erin S t . ,Richmond,Vic.= tkis,Kovalenko,Kovalec,
a Charikovec./Pokr.s. 2/ ší zvěsti. /Pokr.str.2/
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KABÁT BEZ KNOFLÍKU MŮŽEŠ NAJÍT JEN V RUSKU

Měli jsme až dosud dvě NÁ-.
Nevím .proč,ale vzpomenu-li si na moskevské uRODNÍ POLITIKY.Tea nám k
lice,vynořuje
se mi zároveň s nimi vzpomínka na
tomu přibyly dvě bezradné
Gorkého svrchní kabát.Takové spojení představ by
Rady. Jedné předsedá dř.O^se dalo" .vyložit všéTijak. Viděl -jsem Gorkého pom
suský/ Černý,Pro cházka,Majer,ieroutka a 'spol./,dru ník a ten jeho kabát vlastníma očima.To.je kabát!
Nejméně dva muži středních postav by se do něho
hé Zenkl/Ri.pka,Lettrich,
odělilNemám však na mysli jeho velikost.Když jsem
Slavik,Rašin,Papánek/.
se na něj díval,za nic jsem si jej nedokázal před
Většina těchto lidí vyvo
zuje své právo na členst
stavit zapjatý;. Ba ne, to 'je kabát,do něhož' dují
ví v Radě z kontinuity fun větry,kabát,který se vzdouvá za kroky svého pána.
Takové věci můžeš nalézt jen v Rusku:plaší Maxi
kcí.Byli kdysi v Č8R zvo
leni a mají proto všechna
ma' Gorkého, vycházkovou hůl Vladimíra Majakovské^»
z toho' vyplívající práva.
ho.,boty Petra Velikého...
Ale být zvolen v demokra
Václav Řezáč ve SVÍTĚ PRÁCE
Čs.přehled,III,54.
cii neznamená jenom vlád
nout/ event . represent ovát
za dolary/,-ale saké slou
KRÁLOVSKÁ KOMISE ZAHÁJILA/Pokrač./
žit, neboí poslanci a mini
stři jsou jenom služební
jž v "březnu 1953 opusti- tel komunistické TRIBUITE
ky národa a státu,jimž se
v Sydney Max Julius,býva
|li .-.ustralii dva další
mají odpovídat.Ani naši po ;sovětští vyzvědaci Gor- ly komunistický poslanec
litičtí žongléři nemohou
z Brisbane Rex Patterson
dšjev a Pavlov.
vyvozovat z kontinuity při ;Petrov se nevydal do e— a spiritus agens komunis
vilegia,aniž by na základe ;xilu s prézdnou:přinesl tických tiskovin Rex Chip
téže kontinuity nevyvolili i3 setou dva kufry doku- lin.Z cizích diplomati
staré povinnosti.
rašil poslouchat nej požer:
mentůjJejdúležitější z
Je zajisté neoddělitelnou
nach přinesl šéf austral měji švédský vyslanec
součástí těchto povinností ská protišpionážní služ
i
. tc pochybné
3^
nedělat ostudu oeskosloven by plukovník Spry do Al těšení,ze zastupuje ne
..ská demokracii. Je- jistě ne bertova sálu v Canbeře.
přítomného sovětského vy
oddělitelnou součástí těch V zahajovacím řízení ale slance o
to povinností říci národu, na ne nedoš1o .V pub1iku ;Příští zasedání, k r á l o v n ě
v našem případě aspoň jeho byli přítomni z truchlí 1komise začne v'Sydney 11 =
svobodné části,jak to vlast cích pozůstalých vydává- •června.Čeká se,že budou
ně s jeho "representacním"
jv něm prvně jmenovány o—
orgánem vypadá.
litická matematika není jsoby,zapletené do sovětTio zkušenostech ve druhém
exaktní v ě d a ,a výsledek jské špionáže.Řízení zase
...exilu je pravděpodobné,že
;nebude dlouhé,nebo o komí
idvou podobných případů
někteří naši washingtonští nemusí být vždycky tyž. ne chce poskytnout všem
představitelé uvažují o své Cím dál tím víc se nám
ipředvolaným čas,aby si obudoucnosti po návratu do*- ujasňuje,že náš boj bu :patřili právní zástupce.
mb tímto žpvsobem:t i , co
č e třeba rozděliť do 2
jsou dona,budou rádi,že se fází tna boj za svobodné — VE VOLBÁCH DO FEDERÁLzbavili komunistů,a ti, co Československo a po'ná ního parlamentu zvítězil
byli venku,budou rádi, že
vratu na boj za slušné la Menziesova liberální
jsou zase doma.Jenomže po* Československo,
-kw—
!strana.
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Osud Indočiny visí ňa vlásku.Hraje se c něj za kulo
mety v tonkinské deltě,u konferenčního stolu v Ženevě,
hraje se o něj v londýnském ministerstvu zahraničí i v
Bílém domě ve Washingtonu.Na výsledku záleží,zmizí-li
další hektary země i se svými obyvateli zá Železnou o—
ponou,nebo zustanou-li na svobodné straně,bude-li komu
nistická prestiž v Asii ještě více posílena,anebo začne-li její ústup ze slávy,záleží na nšm,dobude-li komu
nismus dalšího vítězství,nebo utrpí— li první velkou po
rážku.Dnešní situace ukazuje na neštěstí na další komu
nistický úspěch.
V i? o n k i n s k e
d e l t e
jsou na tom Francouzi špatně.Hanoi je ve stavu Obleže
ní, pevnůstky molem města padají jedna za druhou,a spo
jení se zásobovacím přístavem Haiphong funguje nepra
videlně. Od čínských hranic se blíží zbraně a střelivo,
od Dien-bien-phu postupují vítězné Giappovy divise.
Francouzská letectvo je může v nejlepším případě jenom
zdržet.Z Paříže přijela vojénská mise,aby na místě zji
stila,co se'dá zachránit.Její člen,náčelník gen.štábu
generál Ely,prý navrhl tato opatření:1.stažení posádek
roztroušených pevnůstek a soustředění 50 pluků blíže k
moři,2.zesílení armády v Kočinčině 30.000 "Francouzi”
ze severní Afriky a Německa,3 .vystřídání generála Na —
varre.Síla’komunistů kolem Hanoi se odhaduje na 100
tisíc mužů,a ani tato opatření nebudou asi mnoho plat—
p,nepřijde-li pomoc zvenčí.
V ž e n e v ě
je Bidault ve špatné posici,zástupce téměř ztracené ve
^ L . Snaží se ců nejvíce oddělit Laos s Kambodžou od Vie1
^ a m u v naději,ze by se can n.ac daly zachránit a v pří
padě ztráty Vietnamu.Komunisté se snaží spolknout vše
chno.Rusové přišli s dalším návrhem na řešení:1.uzavře
ní příměří /za tím účelem se mají sejít sporné strany/
2.určení zon,do kterých by se obě armády stáhly,3.kon
trola a záruky příměří.
ha korejském případě si ukážeme,jak dalece se dá ko
munistickým zárukám věřit.Tam podmínky příměří zakazo
valy přísun posil a válečného materiálu a stavbu nebo
opravu vojenských zařížení/letiší,opevnění a pod./.Aby byla možná kontrola,měl jít všechen dovoz do sever
ní Koreje přístavy Sinju,čonžin,Manpo,Sakču a Sažidong,
kde působili členové "neutrálních" mis í .Komunisté klid
ně dováželi,co chtěli,kolem těchto autorisováných míst,
Jejich armády jsou dnes silnější
/Pokr.na str. 4 /

— MEZI GUATEMALOU,
kde mají komunisté
silný vliv,a soused
ními státy Hondura
sem a Nicaraguou pa
nuje napětí.Nevylu
čuje se ani přímý
vojenský konflikt.
Spojené státy nedáv
no protestovaly pro
ti dodávkám zbraní
z Polska do Guatema
ly a uzavřely s Hon
durasem narychlo ú—
mluvu o vzájemné po
moci. Posila jí urychie
ně letecké dodávky
zbraní oběma ohrože
ným státům,protože
je samozřejmě zne
klidňuje komunistic
ký vliv v tak nebez
pečné blízkosti panamského kanálu.
— V MARAKEŠI VE FRAN
couzském Maroku byl
neúspěšně spáchán
pumový atentát na
francouzského guver
néra generála Gui llaumea.Bylo zraněno
36 lidí.
~r TT~j~ q
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n á c h ,s e vzd a l "ilag—
saysayovým úřadům.
Ramon Magsaysay/ne—
dávno byl zvolen '
presidentem filipín
ské republiky/ je
jedním z nejúspěšněj
ších bojovníků pro
ti komunismu v Asii.
Jako ministr vnitra
vedl dlouholetý boj
proti komunistickým
bojůvkám na Luzonu.
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A S I J S E Ý
M N I C H OV
— 22 Va IEROVI LIBERÁLOVÉ,
tyli poraženi v posled
než předtím,na nově opraveních letištích v Pjongjanních irských volbách.
gu,2aejonu,Pjongni,Uiju,S.inuiju,Wonsanu,Samčanu a 3u*— UEJVYČČÍ SOUD VE WA—
nanu,které kdysi američaně úplně zničili,stojí eskad
sningtonu rozhodl,že je
ry zbrusu nových ruských stihaček,a po celé šíři po
zřizování zvláštních
loostrova se staví železobetonová opevnění.Stejně by
skel pro černochy v již
dopadlo každé příměří v Indočíně.
nich státech USA proti
Nejčílejším mužem v Žehevě je Eden,který má z domo
ústavní.
va směrnice,aby učinil,co je v lidských silách k do
sažení kompromisu.», tak Eden běhá od čerta k ááblu
— SOVĚTSKÝ SVAZ POHROzil Rakousku "vyvozením a od Chou-en-laie k holotovovi.Ale v posledních dnech
se zdá,že i Angličané začínají pochybovat o výsled
důsledků",nepřestanoucích
konference,a Eden prý už dostal pro takový pří
-li "nepřátelské akce
proti sovětské okupaci". pad nové pokyny,aby dokonce varoval komunisty,aby
podceňovali' možnost americké vojenské''intervence.
— FRANCOUZSKÝ PARLAMENT
V e W a s h i n g t o n u
znovu odložil na neurči
to debatu o ratifikaci
zp;sctil sensaci president Eisenhower prohlášením,
smlouvy o Evropském o—
že asijský- pakt za účasti USA,Francie,Austrálie ,No-^P
branném společenství.
véhp Zélandu,Siamu a Jilipin je možný i bez Anglie.
__ •^ ^ ~
v c t j d p o s ^ *— _
Ale 'vc j trnskr'ch rozhovorů ,které začnou v červnu, se Ang
lie s.. .lu s U3A,Francií ,iiúštralií,Novým Zélandem,zudického ministerského
oas:ní.J .E .Dulies o známi1,za jakých podmínek jsou
předsedy Pandita kehru;
potíže v Asii a V celém USA ochotny k vojenské intervenci v Indočíně;1.úplná
samostatnost pro všechny tři indočínské státy,2.sou-'
svítě nepřestanou,dokud
Rudá Čína nebude ve Spo časná intervence dalších národů,3 .morální podpora 3N,
4-schvélení U3 kořigresu.Ale má-li být americká inter
jených národ e ch/ke ko
rejské válci by byle vů vence něco platná, mus:''při j ít rychle.
A n g 1 i c ká
p o l i t i ka
bec nedošlo,kdyby Mac—
tse-tung seděl v
je nejvážnější brzdou v jakákoli rychlé akci.Tvrdo
nostním výboru/.
šíjně stojí na torn,že se v Ženevě dá něčeho dosáhnout,
•— HABEŠSKÝ CÍSAŘ HalLE
nebudou-li se jenom komunisté příliš "dráždit".Někč
Selassie navštíví v nej
je Angličanům opravdu těžko rozumět.Viní Ameriku,ží
bližší době Spojené stáje vylučuje z ašijskeho paktu,ale sami odmítají při
tv.
stoupit.Hájí se,že neopouštějí jihovýchodní Asii,po
divným argumentem*budou prý bojovat,dotknou-li se komunisté Malajska.0 tčm
nikdo nepochyboval,protože tam 'jde o britskou gumu.Stejně jako na Koreji,po
zorují i v Indočíně komunistické .počínání s určitým porozuměním.Tvoření ná
razníkových států je podle nich přirozenou snahou všech velkých národu.Z toho
to hlediska byla ovšem mnichovská likvidace Československa,které se zařezává
hluboko do boku Německa,více než přirozená.Zdá se,že anglický politik vidí
svět jako kolbiště velikánu,kterým se plete pod nohy chamraá malých národu.
Zapomíná při tom,že Anglie dnes -sahá sama ruskému a americkému kolosu jenom
po pás a že její sestupný proces pokračuje.'— -Anglie i Amerika se zatím sna
žily jenom o lokallsování komunistických výbojů v obavách,aby nepřivodily o—
strou protiakcí světový konflikt.Ale v komunistickém případě nestačí požár
lokalisovat.Je třeba jej udusit .Bohužel k tomu zatím neraá svobodný svět ani
vůli ani odvahu.
— n -
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■-e až groteskní,jak se 5s /komunisté před svými "manifestačními volbami”
Národních výborů pečlivě drželi tradičních pravidel,kterými se řídí voreoní kampaň v demokratické zemi,Po slibech nevídaného blahobytu a vyhrůž
kách, vyjádřených sérií propagačních procesů, vylezli v předvečer voleb také
s obligátním,na poslední chvíli pečlivě uschovávaným sólokaprem v osobě .Bo
nami 1 a Laušmana.
Jestliže jsme měli po jeho zmizení za Salzburku loni o vánocích nějaké
Pochyby o tom,že byl unesen,rozptýlilo je nyní jeho prohlášení na pražské
tiskové konferenci.Kned v úvodu řekl totiž,že přišel do Č3R dobrovolně a že
se k tomu "nebude vracet".Pro komunistické novináře,kteří ho poslouchali,to
g&yla ovsem dost jasná výstraha,aby nekladli nevhodné otázky.Potom omílal lauš
- an jenom předepsané fréze agitpropu o esesacích v československém exilu a
o.zločinných amerických imperialistech.Zdá se,že komunisté s ním nemají pro
budoucnost žádné velká plány,protože sám "uznal” ,že může při nej lepší "vili
jen "zčásti napravit svou těžkou vinu.
^
Druhou-možná néhodnou-poslední kartou režimu od Prašné brány byl útěk a—
merického vojáka Jamesa Davise ze západního Německa do Československa.Ale
tento trumf byl už předem přebit Karlem Čihákem z Chebu,který 12.května ule
těl do Německa/podrobnosti na straně 10/.
Americké hnutí Crusade for Freedom obnovilo v sobotu 15-a v neděli 16.
května balónkovou "operaci Veto"-bez ohledu na protest pražské vlády.Tento
kráte prý doletěly letáky a nálepky až do Pováží.V neděli večer doběhla kro
mě toho na československé hranice pochodňová štafeta evropské mládeže,která
vyrazila 1.května z hurd spolu s podobnými štafetami do všech západoevrop
s k ý c h zemí.Na hranicích u Brodu nad lesy byla pochodeň symbolicky uhašena,
'
J.S.

i

VOLEBNÍ”VÝSLEDKY
Očekávalo se,že "volby" do národníc
pn/bcrů v Československu, skončí přesně
podle komunisty vypracované velební ge
ometrie,t .j .že režimem prověření a vy
braní kandidáti obdrží v neděli 16.5»
mezi S9 a 100% všech hlasu.Ku podivu,
oficielní zpráva uvádí,že z 98% účast
níku na volební frašce hlasovalo pro
oficielní kandidáty jen 93%.Jak se mo 
hlo stát,že přes všechna opatření re
žim dostal podstatně méně hlasu než
kolik bylo ''voličů" ,nelze zatím posou
dit. Je také možné,ze tento rozdíl me
zi "voliči'1 a "hlasy" je dalším tri
kem režimu,aby dodal "volbám" zdání
demokratičnosti.
FEP

STÁTNÍ c e n y
Májové rozdávání čestných, odznaků
a rudých praporů vyvrcholilo 11.květ
ina, kdy Zápotocký udělil řízným věd
cům a umělcům celkem 20.státních cen
l.stujn&r48 cen 2.stupně a 20 cen 3*
stupně.Někteří laureáti{matematik'Eduard Čech,lékař Vilém Laufbergeř,»hemik Č.Šimáň,spisovatelé V.Lacina,3v.
Turek a, J.Horák,básníci Josef Kainar
a .František Hrubín/za tvorbu pro dě
ti/, dramatik M.Stehlík,opera ND v Pra
ze/za "Borise Godunova"/ ,výtvarník J.
Svoboda,komponista Evžen'Suchoň,or
chestr České filharmonie,malíř Vlast.
Rada,architekt J.Zázvorka,filmař J.
Trnka a skladatel J.Srnka.
jes
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DALŠÍ "ŠPIONÁŽNÍ" ROZSUDKY

V Hradci Králové odsouzeni;kněz
— Československo podepsalo obchodní do
Vladimír Hájek z Jablonné na 14 let,
hodu s Francií o— Ve Zvoleni se staví
Bohuslav Veverka a Josef Nosek na do
nově nádraží.— V Boskovicích u Brna byl
životí,Marie Dominová,úřednice US vel
položen základní kámen k nové nemocni
vyslanectví ,na 2 0 let a deset dalších
ci, — hodonínský ENERG03DR0J,který prý
je největší tepelnou elektrárnou v Č3 R S osob k trestum od 18 měsíců do 25 let.
Všem byla kladena za vinu špionáž. V
zahájil 1.května zkušební provoz.— Při
Poličce byl odsouzen František Vacek
praví jí se dokumentární filmy o Dvořá
na smrt a třináct spoluobžalovanýchkovi ,Smetanovi/”Z mého života"/ a Ja
náčkovi.-— -Národní divadlo v Praze uved mezi nimičtyři ženy-k trestum od 13
let do doživotí pro "špionáž a tero
lo Janáčkovy "Příběhy lišky Bystrouš
rismus" .F.Vacek opustil Č3R v roce
ky" s Jarmilou Pechovou v hlavní úloze.
1 9 4 8 ,vrátil se do republiky v roce
— Ve Valdštýnském paláci otevřeli vý
stava " 2 0 0 roků českého skla",která mé 19-9 a byl zatčen jako "agent GIG".
povzbudit vývoz na Západ.— Restaurace . Podařilo se mu utéct z vězení a zOrganisovat v okolí Poličky skupinu,již
budou uvádět na jídelním lístku také
prý
vedl.V Praze byli odsouzeni na Š H
kalorickou hodnotu pokrmí.Vyjdou k to
doživotí
jako "agenti CIC" Jiří Ciham,
mu státní normy.— Do Sovětského svazu
Vojtěch
Klečka
a K.Mařík.
Č
odjeli na Dvořákovy oslavy Br.Stupka
/ředitel Moravské filharmonie ,Seno 31a
MAJOVÉ SLÁVY
chut,Marie Podvalové a j__ Vyšel"Slov
ník dokumentů" o založení'K S Č .— Spiso
Slavnostní řečníci ná 1.května:na
vatelé Z ...."irth,A .šmej cová,pro i .X .Dole Kladně ministr R.Dvořák,v Českých Bu
žal .herec Gustav Eilmar a malíř J.Mult- dějovicích min.0.Beran,v Liberci min.
rus dostali ceny .středního národního
J.HaruSjV Plzni taj.ÚV KSČ J;Pasek,
vyberu města Prahy,— V Karlových Vare co v Hradci Králové'min.L.štoil,v Ústí
by 1 odhalen Stalin-v pomník,ve Spišské n./L.min. V.Nosek,v Jihlavě 'dr.L. Jan-j^
Nové Vsi pomník "hrdinovi Sovětského
uovcová.v Brně min.V.David,v Ostravě
svazu" štkpt,J.Nálepkovi
Oldřich Kai min.Reitmajer,V Gottwaldově táj.ÚV KSČ
ser, vyslanec v Římě,byl odvolán.Nově
V.Krutina,v Olomouci min.Uher,v Bra
jmenováni posl.NS Josef Jura.— Velmi se tislavě min. Bací lek, V Banské Bystri-^^
prý osvědčilo léčení spály penicilinem. ci min;Ďuriš,v Košicích min.Pučík a ^ P
Chrč-ca prý trvá jen 5 dní a rekonvales Maurer,v žilině min.Šmída,v Prešově
cence 14 dní.— 12.května byl zahájen hu min.dr.Kyselý.Vlajky na l.máje vise
dební festival "Pražské jaro’
.H h 1'Smeta ly v tomto pořadí skořejská,sovětská,
nově síni dirigoval Václav Tailch "Mou československá,čínské a mongolská.
vlast".Přít omni jZápotocký,Široký,Kopec
9.května byla hlavní přehlídka'na
ký, Fierlinger a Členové diplomatického Letné.Ná tribuně;Zápotocký,Široký,
sboru.Slavnostní proslov měl J.Pálení- Čepička,Polanský,Kopecký,Barák,náč.
cek.— l r.Ladislav šimovič byl jmenován gšt.Václav Kratochvíl a gen.B.Lomský,
4 .náměstkem ministra zahraničních věcí. Přehlídce velel gen.Otakar Rytíř,me— Petr Den,americký voják německého pů chanisované jednotky vedl gen.Vladi
vodu,požádal o asyl v Československu.— mír Janko.Přehlídku v Bratislavě pro
V Praze byla pOdepsána obchodní smouva vedl gen J.Žokan a Karol Bacílek. V
mezi Československem a Rudou Čínou.—
Plzni velel gen.Josef Hrbáček a jed
75-narozeniny slavil Karel Horký. Č/J.L, notky vedl pplk.Větvička.
Č
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K PŘÍPADU BOHUMILA LAUČMANA
Edvard Beneš * 26.5°1584
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V Z P O M Í N Á M E ?
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Redakce PEP dostala k disposici
dva dopisy z Československa,podáva
jící spolehlivé a čerstvé informa
ce o paní Haně Benešové,vdově'po
presidentu Benešovi.Jak známo, roz
šířila se př@á casem zpráva o tom,
ze paní Hana Benešová oslepla nebo
dokonce i zemřela.Oba dopisy tyto
informace vyvracejí .
V prvním listu, kteirý došel čes
kému krajanovi do Prancie,pisatel
sděluje,že viděl paní Benešovou v
Praze,a ze byla zřejmě při plném
^zdraví.
Druhý dopis došel z Táborská do
Londýna, a obsahuje tuto zprávu;"At
dělají Komunisti,co dělají,je hrob
presidenta Beneše stále poutním
místem._zae jezcii i z daleka ao ce—
zimová Úlrtí.aby na Benešov hrob mo 
hli položit kytičku.Nejčastěji ovse
hrob navštěvují lidé z blízkého o—
kolí a je mezi nimi také mnoho děl
kníků z továrny 3VIT,která je přímo
v Sezimově Ústí.Zvláště teá před
tak zvanými volbami chodili lidé ča
sto k Benešovu, hrobu,aby tak ukáza.li,co si o volbách myslí.Když paní
FBeněšová odjede i: Prahy na několi
d n í ,je c hrob p os:aráno-neznámí li
dé, jako by to věděli,chodí k hrobu
pravidelně a zdobí jej čerstvými
květinami,i když je často velmi ne
snadné květiny sehnat."
EBP

". ..padouch...výtečník...sketa...
quisling...zbabělec...mrva...všivák,"
Všechna tato přívětivá slova se po
dařila směstnat do jednoho sloupku
autoru článku v emigrantskám časopi
se,v němž se jaksi posmrtně vypořádá
vá se zmizelým a znovu objeveným Bo
humilem Laušmanem.Domníváme se,že buá
byl pisatel zcela neinformován nebo
nezcela při smyslech.Všechno,co zatím'
víme o okolnostech laušmanova případu,
je toto:

Bohumil Laušman zmizel ze Salzbur
gu 2 3 .prosince minulého roku.Od té
doby nebylo po něm ani slechu až do
1 5 .května,kdy mluvil na tiskové kon
ferenci v Praze.Není zatím známo,z ja
kých důvodu udává Praha datum laušma
nova odchodu do Československa dnem
2 5 »prosince 1953-

NEWS FROM CZECHOSLOVAKIA z 19.květ
na 1954 v článku "Laušman stále zéhajdou" shrnuje situaci takto;,!... zře jjmě jen velmi málo'lidí v republice o
ÍLaušmanovi vědělo,že i vysocí stranič;tí funkcionáři o jeho přítomnosti in
formováni nebyli.Ještě v polovině dubjiná na krajské konferenci KSČ v Ostra
vě hovořil krajský tajemník Václav Ko
lář o Laušmanovi jako o "zrádci a ko
laborantovi" .To by nasvědčovalo tomu,
že od nonce prosince,kdy Laušman opus
til Rakousko 5žil v ČSR v naprosté isůlaci.Zda se vrátil do ČSR dobrovolně,
jak nyní tvrdí,či zda byl unesen,ne
lze zatím posoudit.Jeho politické mi
nulost umožňuje obojí výklad."

Redaktor londýnského ČECHOSLOVÁKA
-V TURČANSKÉM SVATÉM MARTINU,V ZÁVODĚ
Josef
Josten uveřejnil v anglickém vyJ.V.Stalina se 7.000 zaměstnanci,z nichi
je 1 . 0 0 0 Radarů a 5 0 0 Čechů,se vyrábě Idání PCI z 21.května 1954 Laušmanovy
výroky na pražské konferenci a srov
jí tanky ruského typu T - 3 L a součást
ky ručních granátů.6 Očienná závodní mi nává je s Laušmancvými články v emilice cvičí jednou týdně na střelnici. C jgraci a zejména s Laušmanovým dopisem
/ I okr.na str.G/
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ČS, NÁRODNÍ SDRUŽENÍ V SYDNEY
— dostalo poděkování z .kanceláře min.
předsedy R.G.Menziese za dopis,zasla
ný po demonstracích Čechoslováků před
odletem pí.Petrovové na letišti v
Mosman — konalo 29 okvětna druhou besedu v
sále Winns v Oxford Street s pestrým
pořadem — ukončilo ošacovací akci 31.května,
Protože všechny dosavadní ošacovací
akce byly pořádány ve prospěch uprch
líků v Německu, je výnos této akce
určen pro Rakousko. Sdružení děkuj
všem krajanům,kteří na akci přispšjBr
ing.T.J./J.V,

který došel do Londýna 1S.prosince/'te
dy 4 dny před zmizením/,ve kterém si
laušman klade podmínky spolupráce s
londýnskou informační službou.Výňatky
z laušmanova d o p i s u ; Co se týče" Tvého
názoru na exil,plně s Tebou souhlasím,
íroto,jako ly,nemám radost z toho,že
je rozdělen,nepodporuji rozklad,nepíši-třeba prsty svrbí-naopak;je mně ča
sto do pláce...Přečti si poslední řeč
prvního tajemníka IjV KSČ Novotného:dal
tisku pokyn,zahájit kampaň proti exilu-na základě skutečností,jez jsou do
ma všeobecně známé...Ptáš se po osudu
dr.Johna.Všechno,cO vím,je to,že je z
nej nervová troska,a že zřejmě přemýš USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SVAZU OSVOBOZENÝCH
politických vězňů v Austrálii,o d b o č ^
lí .spolu se svojí ženou./ básnířkou/ o
ve
Victorii, se konala 25.května
své politické a literární činnosti v
Melbourne
a svolila tento přípravný
chlévě sovětských gauleiteru v Praze."
výbor;
předseda
dr,K.Jankovič,místoJosten dochází k přesvědčení,!® Laus—
:
předseda
Z,Muller,
jednatel J.Matys,
man neodešel do Československa i :b ne
:pokladník J.Seger, člen výboru Pavel
volně. To je :az: mínění rozhlasových
Grossman, Po obsáhlém referátu před
komentátore rozhlasu Svobodné Evropy
z nichž někteří s laušmanem spolupra sedy SOPV v Austrálii br.Umlaufa ze
Sydney byly v debatě objasněny všech
covali rešaé v době,kdy Laušman byl v
ny otázky organisační i otázky, týka
českoslovensxu, ,nlas^. — —ra._ a par z—
jící se odškodňovácího zákona.- žá
ského rozhlasů.Nezdá se taká příliš
dosti o informace, nová žádosti o
pravděpodobná,že by si laušman zvolil
náhrady a j. řičíte na adresu jedna ta»
čas k návratu zrovna tehdy,kdy
*a5 ie odbočky; J.Matys, 5 Eltham Street,
ská politbyro vadlo vzteklou kampaň
Newmarket, Vic.
J.M.
proti "sociáldemokratismu".Nadhazuje-ii tu někdo možnost,že laušmanova že
K R Á T C E
Z
E X I L U
na a dcerk byly "naoko''5 zatčeny při
pokusu o přechod hranic,musí pak při
Bohuslav Martinů dokončuje v Nice
svědčit k předpokladu,že Laušmanův zeí, operu "Hostinská" podle námětu Goldomajor Nechanský,byl komunisty v roce
niho.— Divadelní hra Z.Německa"Život
1950 také jen'"naoko" popraven.Zdá se, číslo dvě" byla hrána v Národní budo
želaušman věděl,co mu hrozí;/citát z kni vě v N.Yorku.— Prof.V.Bušek se oženil
hy KDO BYL VILEST,str. 11/" .. .Lva roky
v N.Yorku s p í .Waldesovou.— Dr.Hubert
mého pobytu v exilu,kdy zatykač,který
Ripka měl dvě přednášky v Chicagu,kde
byl na mne 2.ledna 1950 vydán,převza
byl oficielně přijat starostou Kennello dne 1.ledna 1951 ministerstvo národ lym a senátorem Douglasem.Před první
ní bezpečnosti a rozšířilo -svým agen
přednáškou vyvolala skupina jeho po
tům v zahraničí spolu s pokynem,abych
litických protivníků z řad emigrace
byl přivlečen do CSR. . .55Pravděpodobně
výtržnost.— Č s .republikánská strana
se .to splnilo 23.prosince 1953^
vm
v exilu vydá památník o R.Beranovi.Č
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^odle vyprávění
J. K.
(PokraSovár^í)

To jsem byl zrovna za humny,kde se
rozestavovaiy naše stráže a spojky.Jak
střelba na silnici varv.stala,vracel
^j^em se k budově pošty .Vtom už jsem
vJte slyšel: !Zweite Kompanie vorwárts!
Na víc jsem už nečekal.Vletěl jsem do
dveří p rv n íh o baráku,který se mi nama
nul. V tmavé chodbě jsera šlapal nějaké
^fcrtvole na břicho,ale neměl jsem čas
^nledat si lepší společnost.
Opatrně jsem vy koukl. I-Iezi dvěma do
my byl malý dvorek,uprostřed studna.
Ze sousedství vyšli dva vojáci v těž
kých zimních pláštích.Sedli si na obrubu studny*51leorehr hab ich mit ,51in
formoval jeden z nich toho druhého a
mne.Byla to prěkírní situace, .cdalo
se pryč jinudy,nez přes ně.Vystřílel
em do nich cel_'
: zásobník pistole.Jeffen padl,druhý vzal nohy na ramena.Vy
letím z baráku a kolem studny.A v tom
jsem udělal takovou pitomost,která se
i mohla nevyplatit.Zastavil jsem se,
ych se podíval na toho zatřelenáho.
To už na per kroku ode ume práskl ruč
ní granát,pozdrav toho druhého okop—
čáka.Zachránila mne kamenná obruba u
studně.Střepiny se rozprskly na opač
né straně.Urazil jsem těch deset roe.trů,které jsem měl za roh do bezpečí,
snad za pih vteřiny.
ITěmci postupovali proti partyzánům
ve formaci.Ví Bůh,proč šli na jatky
tak bezhlavě.Snad si myslili,že jsme
už někde na kopcích.V Sihini bylo svět
lo jako ve dne,Hořely domy a zapálená,
auta.Němce jsme čekali za mostem ve
stínu hlubokého břehu.Maxim uprostřed,

oba ČZ .kulomety na křídlech.Pustili
jsme Němce k sobě až na 15 metrů. V
prvních vteřinách skosily kulomety
první německé čtyřstupy.Msesáci nehyli zbabělí,ale nemohli vydržet pal
bu protivníka,kterého neviděli.Zato
my jsme viděli postavy Němců jasně
proti hořící vesnici.
Za patnáct minut se začali Němci
stahovat.Byli jsme jim v-patách a na
okraji vesnice začal boj dům od do
mu. Něm c i ,které jsme zaskočili v do
mech, se stáhli na půdy a ostřelova
li nás z vikýřů.Tak taky padl náš
jediný mrtvý v Sibini.Byl to mladý
chlapec,sekretář čety,lezl kurážně
po schodech na půdu,ačkoli jsme ho
varovali,aby se tak nedral'napřed.
Když byl v polovině schodů,přeřízla
ho skoro plná dávka německého auto
matu. J oka dal rozkaz barák vypálit.
Jak dům vzplanul jako stoh slámy,
slyšeli jsme,jak se na půdě zasko
čení Němci sami střílejí.

V jiném domě jsme překvapili dva
esesáky ve světnici."Hánde hoch!5'
Jeden z nich'popadl automat,který le
žel na stole,a utíkal po schodech
na půdu.Spadl s třetího schodu jako
hruška.Druhý Němec,mladý hoch asi
tak dvacetiletý,zůstal klidně sedět
u stolu.Zatím co naši kluci prohle
dávali drm,dal jsem se s ním do'ho
voru. Bylo mi ho líto.Mladý kluk,a
partyzáni nebrali esesáky do zaje
tí."Sind Sie nicht ein Oestereícher?',1
snažím se mu pomoci.Vysvětluji,že
rakouské příslušníky /Po k r .str.10/
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oddílu SS partyzáni zajímají,říš
ské Němce ale střílí.Ani se.mu nezatřásla ruka,když si zapaloval naříze
nou cigaretu.Začal výslech.Jméno,čís
lo, jednotka.A odkud.:!Aus Ostpreússen,
Nebylo v tom ani stínu zaváhání,ale
pýcha a pohrdání.Zatřelil ho ranou do
týla patnáctiletý partyzán..

15.května Odpovídal Karel Čihák,
který uíetě.l V letadle typu SOKOL'z
Československa,na otázky novinářů,
shromážděných na tiskové'konferenci
v Norimberku.Karel Čihák,absolvent
vojenské akademie a v poslední době
vedoucí meteorologické stanice v Che
bu, se zrovna vrátil z dovolené do slui
Ze Sibině jsme ustoupili,až když
by.Ještě ve dvanáct hodin v poledne
se rozednívalo.Ztratili jsme tam jed si poslechl zprávy rozhlasové stanice
noho. mrtvého a měli jsme dvanáct ra
Svobodná Evropa a pročetl jeden z le»
něných. Firtvé Němce jsme neměli čas po táků,shozených balony svobody.
čítat ,ale německé ztráty šly jistě do
Potom se věnoval pozorování letad
stovek.Na silnici stálo 450 vypálených
la Čs.aerolinií,které nedaleko povětra vybrakovaných vraků nákladních aut.
nostní stánice cekalo na meteorologie
Ze Sibině jsme pochodovali skoro celý
ké zprávy, s nimiž se mělo vrátit v ^
den do vzdálené německé vesnice,kde
pět hodin do Prahy.
jsme pak v klidu ztrávili cele vánocnx svetr:.. •
Karel čihák předstíral,že se opá
lu je.Měl na sobě jen krátké manžestro
Lbiňská akce byla jednou z ne júve kalhoty,ponožky a boty.Toto'skrom
spěšnějsích šarvátek československé
né oblečení mu pomohlo k útěku,o němž
brigády,Byly samozřejmě jiné,méně úuž přemýšlel po léta.
spešné.a byly i ty,které se rovnaly
porážce.
Strážný,na něhož se obrátil,před
stírá je, že chce letadlo jen otočit do
První takovou neslastnou akcí byl
opačného směru,netušil nic zlého a
boj u vesnice U 1 janíku.led velením ma 
hákově žádosti vyhověl.
™
jora Růžičky i ohybovala se tehdy čs,
brigáda v prostoru Hercegovac-Baruvár
rotom už stačilo jen vydatně při
/bylo tam středisko jugoslávských Če dat plyn a po p 5 minutách kroužil
chů/. Růžička byl odvážný,ale zbrklý
prchající SOKOL nad americkým letišť»
velitel.Když jsme'procházeli U 1 janí
těm v Grafenwohru.Přistání nebylo i-®
kem, přišla zpráva,že proti nám postu deální,protože stroji už docházel ben
puje německá kolona z Heřoegovace.Ve zin.Čihák proto můsil přistát mimo
litel brigády se rozhodl,že si na ně'
přistávací plochu,při čemž letadlo
počkáme.Za U 1 janíkem se táhlo návrší,
poněkud poškodil.Sám v š a k 'zůstal,až
na kterém jsme se proti nim zakopali.
na malou odřeninu na čele,ne zraněn.
Mezi námi a vesnicí se vinula asi 5
Při konferenci upozornil na to,že již
metrů široká říčka,přes niž vedl most, tři roky nelátal a se strojem typu
který Němci musili překročit,chtěli—
SOKOL letěl vůbec poprvé v životě.
li se na nás dostat.major Růžička po
Účastníci konference v Norimberku
slal jednu Četu po svahu dolů až k
se pak dověděli,že nový uprchlík z
břehu říčky,aby ostřelovala postupu-'
Československa je vnukem leteckého
jící Němce s boku,Zapomnělo se na to,
z*e Němci z U1 janríka/kierj' byl také na pionýra Evžena Čiháka,který spolu s
kopci/budou mít celý svah jako na dla ing.Kašparem kladl základy k rozvoji
RPE
ni.
/Pokračování/ letectví v českých zemích.
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Scénář televisní frašky pro dospívající demokraty
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jevil,to se mi nesmí bretlJávho do
pad,'’jak dělá do sádry takové pode
2S03y_A_0BSAZENÍ:
zřelé obtiskyIMísto narkosy infiko
Předseda senátního výboru americké
val marx-leninismusIMísto vyžraných
ho senátu. ............... sen.Mundt
zubů umrtvoval pravý amerikánismus!
Obžalovaný/též žalobce a soudce/..
Předsedajkoment!Koukejte,pane Ste
vens, ted nám řekněte,jak to s tím
sen.McCarthy
2.obžalovaný.......ministr Stevens
rekrutem Schinem doopravdy bylo.
1.intrikán..................p.Cohn
Stevens;0n,prosím,pan Schine měl na
2.intrikán...... nepřítomný p.Schine
rukovat -Jenže my jsme ne věděl i, že pai
špehové,zbrojnoši,svědci,lid
Schine je tak moc dobrý přítel od ca
Pěj odehrává se bohužel v přítomnos
na Cohna,co se teďko zaved' v proti—
ti ve Washingtonu.
komunismu.On povodně mel být.milio
nář, ale pak se našli s panem McCarýedsedajfak vy tedy tvrdíte,pane ob
thym.A tady pan Cohn mi neslušně na
alovaný, ze si vaši zbrojnoši nezalez- dával,že jako když nepustíme:pana
3chinea,co je od něho moc dobrý pří
li na pana Schinea?
Stevens ;T o ,prosím, tvrdím. Pan •Schine na tel, že nám zničí celou armádu.
rukoval a za osm neděl,co je výcvik a
Cohn;— -!/8eptá McCarthymu/
Předseda:ho,a my jsme právě tady,a—
přísné kasino,měl 16 propustek.
FcCarthy;namítám co do výpovědi pana
bychom to vyšetřili.Kdyby to byla
obžalovaného.Pan Schine dostal ty pro pravda,tak by to bylo vyhrožování.Ále on není pan Cohn tak zlý.
pustky, až když jsme zakročili,oni by
mu je dobrovolně nedali.ní pan obžalo Stevens:Když to není jen tak!Já ne
vím,kde mi hlava stojí,moji zbrojno
ván;" řekne sám.
ptevens:On,prosím,ten pan Schine...
ši mají teďko plánovat něco proti to
rředseda;dočkejte,pane obžalovaný.Tady mu maléru v Indočíně,místo toho se um
jde o to,jestli si vaši zbrojnoši za
tu flákají po slavné soudní síni.Kšlezli na pana Schinea neb o ne.A taky
co někomu řeknu,on jenom ohrne pysk,
ze se seli dá taky předvolat jako sv
Ven i -Levá ru£ s.
o cž& _oIra n 3 o
hcCarthyho,který je obžalován,že schvá
Ir.ě chtěl obžalovat vás obžalované,pro
tože vy jste ho obžalovali,že vás chce
obžalovat.Vykonávali vašizbrojnoši ně•a o’ íiatiaK r
o
Stevens ses!
Předseda:lak jak to vlastně bylo?
Stevens:On byl,prosím,u nás jeden zu
bař a on byl u komunistů,tak jsme ho
vvlili a uniformy...
Cohn:1— *-!/šeptá M cCarthyrnu/'

IcCarthyjnle až po mně!Já jsem ho ob

nácx dní.Kdo to za né uí odbojovát?
Jsou na mne jako sršni,že už kdekdo
bude mluvit do rekrut strky,že nemají
nikde zastání a vvbec...
Předseda;Tak ten pan Schine naruko
val?
Stevens ^Narukoval, prosím., a hned za
čaly ty trable.Tady pan Cohn pořád,
že se pan Schine na to nehodí,aby dě
lal klencáky,že má zvláštní schcp nosti k prověřování národní spolehli
vosti tajných bolševiku na minister
stvu národní obrany /Pokr.str. 12/
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od generála výš»;
na to podívat?Aha,tak to znám,to byl
Cohn;--- 1/ Šeptá KcCárťhymu/
cyklostilovaný oběžník,a l e 'to bylo ně
McCarthy:Namítám co do odpovědi obžalo
jak delší,a pak,co mě mate,že na tom
váného»Mám zde pevný důkaz,že všechny
nikdo nebyl podepsán,a že to šlo všem
pozornosti,jimiž zbrojnoši pana Schioddělením,žádná velká tajnost,prosím!
nea-zahrnovali,pocházely přímo o ď pá
Předseda;To se mi ani nechce věřit,
na- ministra,.který byl tak potměšilý,
že na tom nebyl podpis velikého Edga
že se d a l .s panem;Schinem vyfotografo ra JoHoowera.Kdo by se opovážil?
vat, aby se tak vetřel do mé přízně!
Stevens;A l e ,pane předsedo,já bych na
FředsedajCo tomu říkáte,pane ministře? to mohl uvést svědky,já se na to ná
Stevens:Co mám říkat,já o tom nic ne
hodou moc dobře parnatuju!
vím.
ICohn:---!/Šeptá McCarthymu/
Předseda:Tak předvoláme svědka.
IMcCarthyjNikterak netřeba uvádět si
Vstoupí svědek/býv.agent FBI Juliana/. iky.To je maličkost!Ta adresa a ten pod
Předseda:lane svědku,ukažte nám tu fo pis se lehko vysvětlí.To jsme si tam
tografii !
připsali,aby se vědělo,kdo to psal a
Cchn:— — !/ šeptá IuCarthynu/
komu to melo přijít.My máme moc pa-^p
íícCarthy:No,prosím,tady je par. :cžalo pírtjtak aby se to,kristapána,někde^^
vaný a rady je par. Schine!Jak se ne se :neztratilo!
de sraějouíhoc trefně vyvedeno!
;Předseda;Řízení se odročuje na zítřek,
Stevens:No 3 0 ,ale tahle fotka je nějak :než se to zas nějak vysvětlí.Ale že
Q g f jý^r±3.Ti&.!
jsme si t o ,pánové,zase pěkně zavyšetIředseda;Na mou duši...Jak tc. tedy je
řovali?
jun
s tou fotografií,pane svědiru?
ávedekjNo,abych tak řek,pan Gohň na
DOSLOV KE KOREJI
mně chtěl fotku, těhle dvou pánů,jak se
xxxxxxxxxxxxxxxx
na seče smějou,že tc bude dělat nóbl
dojem.Jenže jí jsem žádnou takovou ne 
Před vojenským soudem stál n e d á v ^ p
měl, aby tam byli jen tak sami.lak jsem ve Jashingtonu plukovník letectva ná
si myslel,že na ty ostatní,co na táhle mořní pěchoty Frank Schwable.Byl to
fotce povodně taky byli,nebude slavný
ne jvyšší americký důstojník námořní
soud zvědav,tak jsem to drobet ostří. — pěchoty,který upadl do komunistické^^
hal,aby se pozornost nerozptylovala.
ho zajetí.Čínští komunisté z p r a c O v a W
li obvyklou vyšetřovací rnethodou,kte
Cohn:—— 1/ šeptá M cCarthymu/
McCarthy:Prohlašuji,že materiál je zce rá spočívá v tom,že vyšetřovaný nela irrelevantní !I y máme písemný důkaz,
smí usnout,dostává minimum jídla a vo
že zbrojnoši pana obžalovaného nám tak dy .sedí ve dne v noci na úzké stoli
ci a r/dsí n e p ř e t r ž it ě odpovídat na
říkajíc káleli na hlavu a že se těžcé
prohřešili proti bezpečnosti Ameriky,
otázky,plukovníka Schwableho tak,že
zanedbavše důležitý kompromitující ma podepsal n přiznání",že shazoval bom
teriál,který tady :bzulovenému oslal
by 3 bakteriemi a infikovaným hmyzem
nad korejským územím.Vojenský soud
sám šéf FBI Edgar J»Hoover!
ho zprostil ve všech'bodech obžaloby,
Předseda;To je Opravdu překvapující,
pane obžalovaný,tady je adresa,tady je ale současně nařídil,že plukovník
Schwable nesov v budoucnu nikdy ve
podpis.Co na to říkáte?
let frontové jednoxce.
T
Stevens;To,prosím,nevím,mohl bych se
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NAIROBIs3*května 1954»— 1 ..Zatím,co píši tento dopisuje Nairobi/hlavní
město Kenye—p. r./jako v e ‘.stavu obležení .Příslušníci policejních sborů,posílení bílými dobrovolníky,provádějí rozsáhlou razzii-na okrajích Nairobi a v
domorodých čtvrtích.I to všechno je k vůli Mau-Mau.V Nairobi samém hrozivě
vzrostl počet přepadů a vražd bělochů,protože velká část policejního sbo
ru je skoro pořád na výpomoci venkovským policejním stanicím.Několikaletá
válka proti Mau-Mau nebere konce.
Ani ti nejzarytější molcniálisté
tady se neodvažují prorokovat,jak to
v š e c h n o skončí.U naší společnosti už
je zase volná místo účetního.Jeden byl
zastřelen loni,a druhý se po druhém pře
pádění,při kterém'naštěstí vyvázl jen
^ e zlomenou rukou,rychle poděkoval.A
R o obojí přepadení se stalo ani ne 30
mil od Nairobi,kde je ještě nejbezpěčněji.Všichni zaměstnanci naší firmy,
pokud jedou z Nairobi na venek, jsou
povinni nosit revolvery.Většina z nás
nosí pistole i do postele.

jpadl.Pak ho dal jednoduše zastřelit.
:To se tedy stalo dvěma lidem,kterým
;nebylo nič dokázáno,kteří byli jen
podezřelí,že byli členy Mau-Mau nebo.
že o jejích členech věděli..U soudu se
ukázalo,že kapitán Griffiths už byl
souzen jednou pro vraždu několika za
jatých domorodců,ale byl zproštěn pre
nedostatek důkazů.Kdo by taky proti
němu svědčil?Jeho'podřízení se ho bá
li,že byl sadista,a oerní?Ti neměli ,
příležitost.

Samozřejmě že takový Griffiths ne
ní typickým bojovníkem proti Mau-Mau,
Je ale jisté,že je takových tady víc,
Co chcete od dvacetiletých smrádků,
kteří doma v Anglii nebyli ni<3,a teá
jsou pány okresními policejními komi
saři ?Měli jsme za války Lidice,a jak'
to otřáslo světem.Kenya není tak po
pulární, lady bylo Lidic víc,a ani pes
Ani s e 'domorodcům nemrze člověk dipo tem neštěkne.Někteří tady tomu ří
J v V ---—
i------- ---- -------------- - - kají "kolektivní zastrašovací akce".
jejich místě.Nedávno tu odsoudili ně
:My češi jsmeprO to měli za války,když
jakého kapitána G-riffithse cd King 's
African'Rifles na pět let vězení a de řádili nacisti,přiléhavější jméno.
gradaci, protože se mu prokázalo,že za
...Ono to už volalo do nebe,vraž
střelil jednoho Černého zajatce a dru dění na obou stranách.Byla tu komise
hého chtěl dát vykleštit.Ten rozkaz': poslanců z britského parlamentu,kte
rá měla vyšetřit poměry v Eenyi. Byl
odmítl vykonat ISletý africký voják,
které zdejší stateční kolonisátoři po prý z toho v parlamentě povyk,když
jednotliví členové komise ukázali ma
važují za lepší sortu divochů,proto
teriál,který
sebrali.Tady se zatím ne
že se mu zdál příliš krutý.Griffiths
rak nařídil,aby zajatci propíchli ba změnilo nic.V evropském klubu se tvr
jonetem ucho,prostrčil dírou'v uchu
dí, že Londýnu se lehko mluví a že mu
drát a vlekl raněného za něj,dokud ne- do toho celkem nic není.
Este

Vedeme tu život,který ničí nervy.
Z černých se nedá věřit nikomu.Nenaj
dete dnes černého sluhu,který by byl.
spolehlivý. I když. není členem Mau-Mau,
N e p r o z r a d í nic o tem,co se mezi čer
nými děje a mluví.Bál by se něco pro
zradit, aby se mu Mau-Kau nepomstila.
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Chcete-li koupit nebo prodat
* DT5M* OBCHOD
* POZEMEK
o b r a í t e

se
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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 56 -.Little 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 MU 3165 a MU 4822
! něho po úřed.hodinách na XA 1684

31 =

K R Á T C E
¥r¥r¥?¥?¥?¥?

Na ‘’Mezinárodním koncertu” ,pořáda
ném 17=května v radnici v Melbourne,
získala první cenu čs„klaviristka Vě
ra Tancibudková.— Novým ředitelem
vysílání Hlasu Ameriky se stal J.R.
Poppele.— R.Firkušný měl velmi úspěš
ný koncert v Opeře v Buenos Aires.—
JMHvasta vypovídal před výborem amer.
kongresu. Řekl m.j.,že 90 % Čechoslo
váků by zahájilo akci za svobodu.kdy
by se naskytla příležitost, Všichni
vůdci a potencionální vedoucí odporu
jsou prý ale nyní zneškodněni a p c ^ ^
týkáni,cdz ztěžuje aktivní odpor.
Dr,Alice Masaryková oslavila v USA
75.narozeniny.— Dr,Miloš Borecký.orientalista,zemřel ve Washingtonu, č

*s.knihkupectví v Melbourne
THE- IITLIBRUM BOOKSELLERS
VEŠKERÁ POTŘEBY K MALOVÁNÍ
10 ,The Avenue , E =halvern,Vic.
Vám dodá za nezvýšené ceny
hove došlé knihy:
Eašek-Dobrý voják- Šve jk/kompl. Haškovo
V, S O U S T
dílo.,váz.49 - ,Čapek-Hovory s Z?k 22/malíř a dekoratér
Šes.kuchařka 49, Horak-Čes,legendy
32 Shepperson Ave.,CARNEGIE, VIC.
S5/-.Marod sobě 75/- »Pignerová--Jaše
"Telefon: UM 1576
dítě 23/-,Kožík-!»a dolinách svítá 19
použijte
naší bezplatné porady
Piicka-Praha ve fot.45 Vysoké leer;.'
_____
při
objednávce__________
45/-»fetelík-Eradcany
-,Chitussi-Xo
sárek-Čes.krajina ;; Lada-Veselý příSpecialista nervových chorob
rodopi-s 25/- ,Erben-?chádky 13/ - »oeské
s dlouholetou praxí ve Varšavě
pohádky 1;/ - ,Němcová-P ovídky 11-13/-?
J. K A C K I E W.I C Z
Mathesius-Zpšvy st.Číny 55/-,Trávníček
■-Mluvnice 59/-,Tr.-Slovník jaz.českého 3 ,posch,,117,Collins St.,Melb.-Cityl
59/-jSwarz-Učebn.češtiny přo Angličany
nebo
18/-, slovníky:span. -č,14/->angl =16/-,
25? Balston St,, St.Kilda,Vic.
rusko.-č.19/- ,TGM-Kodern Han and Rel.
Távštěvy telef. předem na LB 4083
17/-,Ideals of Humanity 15/-,?= Javor
-Daleký hlas 13/-.
Z I G 3 I VIS
Oči
?
Objednávky a dotazy jen písemně na
Potřebujete brýle!
shora uvedenou adresu. * Ceny jsou
Havstivte s ávvěrou krajanský
včetně poštovného a obalu = * Zákazníci
o p - i c k ý z á v o d
v Melbourne mohou se ráž obrátit na
našeho zástupce:
45C Bourke St. řHelbcurne-City
71. J I R Á K
j_0fen i.i" —r^3
11 Arnold St., N.Carlton,Vic.
Telefon; EV 5563
Otevřeno denně 9-1S, v sobotu 9-33 h
iluvírr.e česky i slovenský
P P 7? T) V T A T> TCT 1?o
-t. - i.
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/Gd na šer.o zvláštního zpravodaje JT/
— HO MISTROVSTVÍ SVĚTA VE ŠVÝCARSKU
bylo jaer.ováno těchto 42 hrách:bran
káři ;3tacho,Dolejší,Rajman a Houška,
obránci:šafránek,Novák,Jankovič,Hio—
2ek ,Krásnohorský,Eábera a ing.Karel,
střední z 'ložnici:H u š k a l ,Vičan,Hledík
krajní jKichna,Ipser;Trnka,Gogh,BenedikovičjOrlíkiHertl,útočnici•Hlaváček,
Čurgali,Kraus,Pazdera,Šimanský,Pavloič,Malatínský,Búbník/hockeyový inter
ne ionál/ ,Ka cány,Kč snar,G-ajd os,T ib en-'
ský,Paž ický,Hemele,ing.Te gelhof,Cimra,
Křižák,Majer,Moravěík,dr.Laskov a Vlk.

É

větším kladem zápasu''byla zlepšená
hra os.útoku.Obrana a záloha hrály
bez vady.Skotové zklamali.
— DRUHÝM SOUPEŘEM HIBERNIANS BYLO MUŽstvo Spartaku Sokolovo.Skotové,posíle
ni 2 hráči,kteří hráli předtím v ná
rodním mužstvu,®e silně zlepšili a remisovali 1:1.Vedení se ujal Spartak
v 16.min.brankou Peška.Skotové vyrov
nali v 28.min.druhého poločasu po ko
pu z rohu Ormondem.

— VÝBORNÉ VÝKONY ČS.ATLETU NA ZAČÁTKU
sezóny:chodec Doležal překonal 3'světotré rekořdýjna 15 km časem 1 hóá.5i
— V PRVNÍM MEZINÁRODNÍM PŘÍPRAVNÁM ■ZÁ- 59,6 min.,na iu mil 1 hod.10:45?8 min.
^ise nastoupili Čechoslováci v Brně
a na 30 km 2 hod.33:09,4.Doležal je ny
proti Rapidu Vídeň.letošní mistr Ra
ní držitelem 7 světových rekordů.Záto
kouska zvítězil zaslouženě 3:1/0:1/.
pek zaběhl 5 km za 14:04 min./čs.re
Československé mužstvo mělo dobrý ná kord 14:03 min./,Skobla hodil koulí
stup, ale ve druhém poločase polevilo
17,21 m/nejlepší evropský výkon/,19a hlavně útok úplně odpadl.V závěru
letý Kovář skočil do výšky 196 cm,Jung
zápasu měl Rapid takovou převahu,že
wirth zaběhl 1.500m za 3:47,6 min, a
zápas mohl skončit debaklem.Českoslo SOOm za 1:51 min.,a Jiří Krejcar vy
venský i rakouský tisk se shoduje v
tvořil nový čs.rekord o tyči výkonem
tom,že dnešní čs.mužstvo nemá ve švýt- 425cm/dosud 420cm/a Málek hodil kla
arsku naději.Jedinou branku vstřelil divem 58m31 cm.
laváček.SestavajRajman—aafránek,No
— MEZINÁB ODNí ZÁPASY V KOPANÉ:JUGOSLAvák—Hertl ,Pluskal,Benedikovič—Hlavá
vie-Belgie
0:2,nato za týden Jugoslá
ček ,Malatínský,Tegelhof,Gaj doš,Vlk.
vie—Anglie 1:0,za týden poté M a á a r
s k o — A n g 1 i e 7 — 1 podrobnosti
m i i Čechoslováci ve Vítkovicích pro
ti zněměnu Sitctsnezix j-igovem-x ícIu d u
/! !!/ ,Uruguay-Allianza/Péru/ 2 :2,Uru
Hibernians.Československo zvítězilo
guay—Rot Weiss Essen 5:1,Rakousko—Wa
4 :l/l;1/.Sestává;Stacho—Safránek,No— ' les 2:0,Brazílie — Kolumbie 2:0,f i vák-T rňk a .Vioan,Bene d ikovič—H1aváček, n a l e
a n g l i c k é h o
p o 
Hemele,Malatínský/Pažický/,C-ajdoš,Pe h á r u
West’Bromwich Albion—Preston
šek.Hibernians Pxráli s několika náhrad North End 3:2.
niky.Proběh utkání:ve 12.min.vstřelili
--VÝSLEDKY DAVIS CUPU;1.KOLO:BrazilieSkotové první branku.0 5 min.později
vyrovnal Hemele na 1;1.V 5.min.2.polo Švýcarsko 4 :1 ,Monako-Jugoslavie 1:4,
času po pěkné kombinaci Trnka-Hemele— Holandsko—Španělsko 1:4,Egypt-Turecko
Pažický získal Hemele vedení.4 min.na— 4:1 iRakousko-Irsko 3:2,Pinsko-Norsko
1:4 ,Maáarsko-Nový Zéland 3:2.II.kolo:
todal Pažický 3«branku a tentýž hráč
Anglie-Brazilie
4 :l,Bělgie-Jugoslavie
uzavřel 5 min., před koncem
.... score.Nej5:0,švédsko-Egypt 5:0, /Pokr.str.16/
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/Pokračování/

Fraňcie-Norsko 5:0,DánskO-Lucembursko 100 m znak za 1 :06,3min/letos druhý
5 :0.Maáarsko-Německo 4 :1,Rakousko-In- nej lepší čas na světě/ a Kutilův re
die, sa stavu 3;0
ukončeno/a ápaněl- kord na 100 m motýlek za 1:08,8 min.
sko-Italie 0:3/v době odes zprávy/.
— NOVÝ SVĚTOVÝ REKORD V HODU KOULÍ
— SEDMÝ ROČNÍK CYKLISTICKÉHO. ZÁVODU
vytvořil 0 'Brien výkonem 18 m 43 cm
Varšava-Eerlín-Praha vyhrálo v soutě a Gordien v hódu diskem výkonem 58 m
ži družstev Českošlovensko/sestava:Ve 65 cm. Americký student'Santee zaběhl
sel ý ,Rů ž i oka,Ku b r ,Nacht igal,Klich a
1 míli za 4 min. 8 , 4 vt.,výškař Holding
Křivka/o V soutěži jednotlivců zvítě skočil 2.08 cm.
zil Dán Dalgaard,druhým byl Růžička.
— FRANCIE ODMÍTLA VSTUPNÍ VISUM EMILU
Dalším nejúspěšnějším Čechoslovákem
Zátopkovi.
byl Kubr,který obsadil 6.místo.
— S.K.PRAHA SYDNEY SEHRÁL S ÚSPĚCHEM
další dva mistr, zápasy:15.5. zvítězi^^
— PŘI PINALE PLAVECKÉHO PĚTIBOJE V
nad mužstvem Polonia Sydney 6:0 a
Plzni vytvořili čs.plavci 20 nových
po pěkném výkonu nad Stevens 5:0.Dobře
č s .rekordů.Nejhodnotnější výkony:Bačík
zahráli zvláště Kořínek a Muller. K.
. MÁTE JIŽ LOVECKÝ HUBERTUS ?
— S ..K„SLA VIA MELBOURNE PŘEDVEDL 22. ^
Žádný plaší ani zimník- se nevyrovná ■
dosud nej lepší hru za dobu své činn^P
v australském počasí loveckému huber
sti.Zvítězil nad 30 Hellenic/který ne
tusu, který má nepředstižné přednosti
byl letos dosud poražen/ nečekaně vy
Dodáme do 14 dnů
soko- 10:0/4:0/a ujal se tím opět vede
vkus
elegance
pohodlí
ní mistr.tabulky/17 bodů,score 42;6/.
0 mimořádný úspěch se přičinilo celé
KOZ DAL - ZMCLUSITZ MKLCRIKG
mužstvo,které hrálo v sestavě;Edie 108 High St. , ST.EYI D A , Ke 1bourne
Volny,Tvrdek-Koí átk o ,Ro znětínský,VI/ 2 min .od 3t.Kilda June...
'č ek—J emelká,Iachman,Kur zveil,Dixon,
Telefon: LA 7697
Cutrata.-5=6.hraje Slavia ve Erankst.
V ' A S I li -

D * H

-
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|

Naše f i m a uskuteční Váš sen! Bez poplatku a nezávazně
Vám ukážeme cestu,jak lze splnit Vaše přání - bydlet ve
vlastním domě.
Naše zásada: nízký deposit v týdenních splátkách, ní.
úroky a malé splátky se zřetelem na Váš příjem.
Žádejte ještě dnes bližší informace o našem plánu na financování domu./Pou
žijte spodní části našeho oznámení/.* Mluvíme a píšeme česky i slovenský.
AUSTRALIAN'HOME FINANCE PII.LTD.
Australian Homs Finance Pty.Ltd.
17-25 lygon St;
Melbourne,N.5.,V i c ..

.
■

Prosím, abyste mi zaslali zdarma a nezávazně informace o plánu
na financování domu.
iméno a adresa

31.5° 19 54....
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mmmrnmmmmmmmmrmmnimmmmrnmmmmmmmmmmrirymmmmrnTíi .
— Kolikrát jsem si už pomyslel, že Američané nema
jí opravdový zájem o utvoření jednotriého,všeobecně
uznávaného vedení našeho exilu. Jak si také vysvět
lit, že se osoby na výsluní jejich přízně střídají?
Nebo jsou to jenom stranicko-politické ohledy? Ale
konečně, vždycky může ten silný třetí lepší prosa
zovat svou vůli na místech, o která se dva/nebo. .
víc/' hádají.
V..S., ;Kingston — Jsou věci, o kterých se dá debatovat a jsou věci
zásadní. Mažeme debatovat o tom, jakými cestami na
pravíme a zlikvidujeme komunismus, ale nedebatujeme
^^tom, zda komunismus bude zlikvidován nebo ne. M ů 
ž e m e deDatovat a mni r.-.zns názory o tom, jak bude
.;zorganis ován průmysl, ale mimo debatu stojí, že na 
pravíme znárodňovací zlodějnu. Můžeme debatovat o
tom, budou-li sudetští Němci administrativně podlé
h á přímo Federaci, nebo dosáhnomc-1i společné českosudetské administrativy v "Bohmische Lander” se
střediskem'v Praze a autoritou nad Čechami,Moravou
a Slezskemj to jsou otázky podřadné. Otázkou zásad
ní je návrat sudetských exulantů a o té se nedebatuje. Masarykovská "svoboda", kdy "katolíci budou
mít tolik práv,kolik si jich vybojují", je hudbou
minulosti.
A.V . ,Nth.Melbourne

m -Tcmnívéce ;5,;e je vhodné,vychvalovat litův režim?
^ n e d jak jsem. viděl tea titulei/S Titovými partyzá
n y ,p. r =/5tak se mi to nelíbilo „Nebo žehy snad sou*druh Tito nezapomínal na své věrné dotacemi na
listy,které šíří bolsevismus?
uRovně",Melbourne

*
— Já jsem nějak v poslední době'"down" se svým op
timismem, s vírou na návrat domů,na shledání'se
svými drahými atd=. Tok to nějak na mě padá,taková
beznaděje a prázdnota,že se sotva sbírám k nějaké
jiné práci...Napište mi něco veselého, já už neumím
P . , Canada
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LISTÁRNA
mmimmnmmm
V.J.,Adel.:Díky za inf.
a výstř.— K . S .,Paddingt.:
Nejen "Čs.přehled" ale i
" FĚP" vydává stejná organisace,která řídí REE.Je
tedy opravdu podivné,pub
likuj í-li ve stejném čís
le hojně FEP a Čes.př. a
při tom útočí takovou for
mou na RFE. Zpr.uvěř.nelze,
je příliš osobní.— R.V.,
Sydney;Upoz.jsme již'3.5.
Dík za výstř..— F.H.,Nth.
cauli.«Díky za upoz.
a
adr.— S.P.,V .Brunsw.;Díky
za zpr;.Žád.ad r .č .8 st.16.
— J.V.,Adel.;Žád.adresa:
RFE,Englischer Garten 1,
Czechoslovak Desk, Munchen,Germany. — O . ,Syd. :
Ins.balíčků do ČSR nepřijímáme zásadně.— F .Č . ,
•Mt.Call.;Díky za výňatky.
^Použ.příště.
HD

— Kritika je zdravá. V účelné kritice ale má být
také napsáno,jak měla být věc udělána nebo napsána
^kprávněji, bez chyb, kterých se dopustili jiní.
''Text letáků, posílaných do ČSR/HD 1G/IV. str.5-6/ ,
není snad zvláštní. V tom s vámi souhlasím.'Ale ja
ký měl být, aby plnil lépe svůj účel? K,M.,St.K.

— Velmi sne zajímá vaše repořtáž /3 Titovými party
zány, p.r./ .Jé to něco nového, o čem jsme doma po
řád slýchali,ale vždy jen v náznacích. Nikdy jsme
se nedozvěděli,jak to tam vlastně vypadalo. F.K.,A.

....................................... _______________________________ ____________ ~

HLAS DOMOVA OBDRŽÍTE TÍŽ:
¥ r * ¥ r * * * * * ¥ r * * * * * * * * * * * # * V r *

v Adelaide; Arcade NewSagency,Adelaide Arcade,
Růndle S t . ,Adelaide-City
p.EdcLajner,17 Phillip
S t . ,West Croydon/Adel./
v Sydney;E .F .G .-English
& Foreign Bookshop, 28
Martin Place,.City
S.& A. Slavík, obchod
kolon.a 'lahúdkářský,203
Hay St., Haymarket,NS¥.
Čs orestaurace PREMIER,1
Premier -Láňe ,King;s
Cross, NSW.
v Melbourne;č s .restaura
ce Bohemia,Moravia,Praha.

HLAS DOMOVA
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký výběr
K. C H R P A ,

odborný optik

mTTmmznnimmmiTmjrer v v v r - ^ T r - irnrriTrTr^ir.iTi

257 Elizabeth St.,Melbouřne-City
/ v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale Street/ Telefon MU 2601
Otevřeno denně 9-16,v sobotu 9-12=30
Přijímáme objednávky také poštou
VYVOLÁVÁME -KOP íRUJEFZE-ZVŽTŠUJSME
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky též poštou

ze w i c z o v é

o t« -

Z.5.S"'” T- v11 "o0 -7t *Tí 6

/budova Victorian Artists Society/
* Zvláštní kursy rytmického tance pro
á.0Í*i_
Zujrsy modet*t“.~ffco ~D3.^L3~'Ji b,
X 'V'X
lIlď-ií.v7
J

—

3 S I - Vw

3.

Volejte LE-1223,po úřed.hod. ¥A 91'
ŽÁDEJTE NAŠEHO ČESKÉHO ZÁSTUPCI
A

117

li

HLEDÁM ZAHRAXKIKA,odborníka na pěsto
vání zeleniny.Zájemci pište o bližší
inf.pod znVNEW G-UIBEA" do HD.

U

T

A

koupí - prodá - vymění
V .

S O U T H

257 Elizabeth 8t „,iIelbeurne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž

-•1-DSX'"t

ADA M S & B A R I O V
I .R.Healey,Principal
27sG-lenhuntly Rd.,ELS-T-EEN¥ICK, 71C .
/u nádraží Elěternwick/

5 6
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I-jne. A m b r o

PRODEJ
.-_
*p ozemku*d omu* ob ch odu* t ovárny* f.
a m vVám spolehlivě zprostředkuje

J

0

K

C l a r a
T A U R A ,

L
8 t .
VIC.

Telefon: BJ 5593
ČE3KE KNIHY
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slcvníkyucebnice a jiné knihy ve
všech svetovj/ch jazycích
dodá neb objedná
E.F.G-o - English & Foreign Bookshop
2S;Nartin Place,Sydney,NSW.
nebo
A.H.P., lane off Edward Street
Brisbane,QLD.
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby

KUCHAŘE NEBO KUCHAŘKU přijmu. 4 hod.denně/pond.-patek/.Nab.na zn.MDobré pedmínky-Melbourne” do HP.
______________________ ___ _ ........ .....
PŘIJME SE UČEDNICE/15-19 roků/k zaučení na cořneiy vyšívání.Vysoká mzda.Dotajsy • 3titchard Embroidery Co.s391,Inkerman St..St.Kilda.Vic.,tel.LB 3034«
PŘÍTELÉ HLEDAJÍ: JarošlavaHorusického/USA?/,Jiřího Hůrku/Adel.?/,Břetislava
Jilicha/dopis v red./.Jaroslava Veverku/z Buděj./,Nováčka Hrant.s chotí/Baía/,
Jaromíra Práska,Josefa Hanáčaka,Zdeňka Rybišára,Viléma Webera a Naáu Těracolovou a Vladimíra Hrušku. - Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy nesdělujeme_._________HP
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa; Hlas domova,
4 Erin St/, Richmond,E.1,V i c Telefon JA 3300/jen mimo.prac dobu/.Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

