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Stranická politika a Královská komise
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| Situace svobodného svě;ta ve studené válce se
!horší den ze dne„Nic na
V uplynulých dnech se dostala Královská ko
;tom nezmění,budou-li Amemise proti špionáži,která zasedá tea v Sydney,
!ričané do nekonečna opaprávě tam,kde se nikdy neměla octnout.Z vyšet
ikovat,že republikánská
řování komunistické infiltrace v Austrálii se
(vláda zastavila postup kcstala stranicko-politická aféra prvního řádu,
(munismu. V Evropě umírá
která zatím značně ochromila další jednání ko
myšlenka evropského obranmise. Jak je ve studená válce běžné,jedině
jného společenství na franbolševici si mnou ruce,když si demokrati vje
couzskou nemoc.Demokratidou do vlasů.
sace Německa nepokračuje
;tak,jak si Západ předstaby bylo v pořádku,tvr- 5voval/za vrácení majetku
Začalo to v parlamentě;
(Kruppům a propouštění vákde se prudce srazili o- idili Evattovi kritikojléčných zločinců nejsou
sobní nepřátelé Kenzies a Ivé,kdyby byl Evatt sou
(zodpovědní jenom Němci,
k r o m é osoba.Jako předEvatt. Vůdce oposice vy
ale i Spojenci/,a posice
četl předsedovi vlády, že jseda strany má povindr.Adenauera slábne.
Ve
liberální strana zneužila jnosti vůči straně a je- Francii Mendes-France na
Petrovovy aísny ve voleb jho vystoupení u Králov- ráží na odpor,kdykoli pod(ské komise vystaví Laní kampani o -a to odsekl
jnikne něco rozumného„PosiKenzies hodná^neuváženě: fbour Party dalším úto- |ce komunistů v Itálii zůfkům politických protiv™ K d y b y c h byl r e m před
|stávají neotřeseny a křejníků. Ačkoli pro dnešek
volbami vsechno.co jsme
Istanští demokraté, kteří
věděl, tak by to. vůdce ■- uhájil Evatt své stáno- (jsou jejich jedinou přejvisko,budoucnost teprve
p o s i c e dnes nesedei*
1^.-v*
(kážkou, se nemohou dohod(řekne,ňteré z obou lap e m ž e to cyba :sccr;i
|nout sami mezi sebou.Ang
vektiva.Na neštěstí si Pe - jbouristických křídel
lie neví,čí je, a její
fmělo pravdu,
ni v parlamentech v zero,
rozpory se Spojenými stá
debaty do úsx příliš nevi i Vstupem dr Evatta do ty rostou, byí i není o(sine komise získali kodí.
chota to přiznat. V Asii
-r>
-T-*
-7
n m v h n lumnisté dvojnásobnou
Dr.Eva,.
— nejí— ^
byla ztracena Indočína a
šťastnější zpbsob odpově (příležitost; buá proká indický neutrální směr
di. Chlászl -e bude zastu- že dr.Evatt,že korunní sílí. Japonsko otevřeně
svědkové nemluvili prav
povát sve
zamítlo americkou politi;du,
a pak bude těžce oo rr p n p
_ -------^
jku a obrací se hospodářtřesena posice Králov
v ^
^
^
*"
^
_
cí (sky k Rudé Číně.V Africe
ské komise a reputace
|hraje rostoucí/Pok .s.2 / __
olady
s d o tc n v a 11
íl *
'
_
(neprokáže, a pak je tu (Published by Fr.Vána, 4 I
covsoví dr
-opa . se -O-• silná možnost/ Pokr.s .2/ ; E r m S t . ,Richmond, Vic.
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nacionalistické hnutí do
Teploměr je potřebný v každéj rodině; najma \ ^
rukou komunistům oPrestiž
západních demokracií kle týchsv ktorých sú děti,často je pomockou,či 're^ .
sá 5prestiž komunistů stou alebo netřeba zavolať lekára k chorému,Už dnes
pociťujeme ich nedostatok ako ešte před nieko----;"
pá s každým novým úspě
rokmi.Na
ňapriek tomu nie všade sú dost kvalit-5
chem. Jak je tohle všech
či
lepšie,přesné.často
dva teploměry ukazujú ~ cp
no možné? Jak je to možné
v době,kdy americká pol lionu teplotu.Dakedy má napr. dieťa na teplemelnice troubí na poplach, a horúčku 39 alebo aj viac stupnovyno pri zmera-O
teploty na inom teplomeri,povedzme v ambulanci^ •
'„%.
kdy se nám zdá nemožné,
horúčka
ani
nemusí
byť.Také
rozdiely
sú
totiž
aby někdo neviděl rostou
ČS .FrUb-""'ý.
cí komunistické nebezpečí? často na teplomeroch. 1UD,2.4»1'954»
Vysvětlovat dnešní situa
ci tou nebo onou taktic
K A L Í
SE
V O D Y /Pokrao./
kou chybou v případech,
kdy se oba tábory přímo
roztržky v Labour Party, ;obhajoby je jednoduchý:^
střetly,znamená škrabat
:jestli prokáži,že Petrc^
Nám se zdá,že mají víc
problém na povrchu a ne pravdy kritikové dr.Eva- nemluvil pravdu v jedrc/:^|
dostat se nikdy k jádru.
tta„ Pokud sledujete v í 'případě,pak to z n a m e n á * ' ™
Dnešní problém je starý slech svědků,mete dojem, Tet rov lhal napořád.
jako svět.Je to jenom po že obhájci Svattovi jde ;nists si to ještě zjedTj
kračování roaporu Demovíc c Evatta než o svěd- 'dusili. Petrov dostal zS
krit kontra Plato či Áris ky komise.Způsob jeho
svá služby 5«000£,je tc
toteles, naturalismus/ kte
tedy úplatkář a hochstsr
rý známe jako materialisler.
i
mus/kontra idealismus.
Zdá se,že se v Austrs-1'
iutře rukávem zaprášený
Poslední a nej zrůdnější
v
ýiřbet staré knihy a pře přihodil opak toho,co
formou materialismu je
Americe
.Američané
účirr.'jete si,co to byl komukomunismus.Poslední a nejtnismus.Pokud věříme v
protikomunismus přehra-- ^
čistší forma idealismu je nadřazenost ducha hmotě, Australani mu jests mede
křestanství.A Zis.se: jak jefpotud musíme věřit i to- roštli.Pa jednom pólu st'možné,že to,co považujeme jmuhle.Ale to samo o sobě jí KcCarthy,na druhem ar.
za správné,ztrácí půdu a jnestací .Pokud nemá gene Lvatt, Věříme,že jsme měto,co považujeme za špat race za generací jít a li pravdu/a události v A
né, získává? Douglas Hyde umírat v komunistických merice tomu nasvědčují
v knize VÍŘIL JSEM říká,
když jsme se ohradili pro
koncentrácích,musíme
že ani potom,kdy poznal
pro svou víru také něco ti výstřelkům McCarthysmu.
hrůzu komunismu,nepřestá udělat Jinak je to mrtvá litovali bychom,kdybychom
vá mít úctu k některým li•víra.Komunisty zastaví
musili napříště potírat
dem .kteří jsou pro něj
jen skutečná vůle k od snad dobře míněný,ale ne
schopni každé oběti.K ja poru Svobodný svět zatím méně nebezpečný Svattis
ké oběti je ochoten tak o ní mluví.aniž by ji
mus.»
—vm—
zvaný křesťanský Západ ? m ě l .Komunisté to dobře
I když neuděláme pro kře vědí a proto vyhrávají.
V I T A L U ZEMŘEL BÝVALÝ
sťanskou filosofii nic
Bude tomu tak dlouho,do ministerský předseda De
víc,než dosud,za dlouhá
kud Západ neřekne;chceme Gaspori.
století bude ještě pořád mír,ale na otázku,zda
AUSTRÁLIE S1ÍÍŽILA PRO LEživá.Bude živá vlastní
komunistický mír nebo
■^ošní hospodářský rok daň
silou i v době,kdy někdo válku,odpověá je válka.K ze mzdy průměrně o 9 ú.
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•— -FRANCOUZSKÁ VLÁDA SOUhlasila s novým kompromis
ním plánem Mendes-/rance
Je už hodně málo lidí,kteří si ještě myslí,že
na'Evropskou armádu,ale 3
se ženevskou konferencí nečeko dosáhlo.Z a ’to ko
gaullističtí ministři renečně roste počet těčh,kteří si uvědomují,že to
signovali.Podrobnosti'plá
byla totální porážka,a že by se snad přece jenom
nu
nejsou zatím známy, al
mělo něco podniknout,aby se to neopakovalo.V Asii,
reakce
v Holandsku,Belgii
o niž běží v první řadě,je toto vědomí nej slabší,
Lucemburku,Německu a Ital
a tato skutečnost je hlavní překážkou konference,
byly naprosto zamítavě,st
která se pokusí slepit dohromady obranný pakt pro
ně jako ve Washingtonu a
jihovýchodní Asii/S.E.A.I.O./.Mé k ní dojít 6.zá
Lořřďýně.Belgický
socialis
ří v Baguio na Filipínách.
ta Spaak,jeden z největ Zúčastni se inspirator Amerika, A n g n e ,Ktere 3.
ších
průkopníků, federova.A,T.0.oddalovala,aby nepoškodila vyhlídky ženevné
Evropy,se
pokusil při
ké konference/povědlo se na jedničku/,Francie,
mět
Francouze
k ústupkům,
která, dělala totéž ,Austrálie ,jež byla Vždycky pro,
ale neměl s nimi takový ú
Nový Zéland,hlas svého anglického pána,Siam,příš
tí cběí komunismu,Filipíny,které považují svou sa- spěch jako komunisti v Žestatnost za slučitelnou s americkým přátelstvím, neVě.Všeobecně se věří to
mu, že nový plán ohrožuje
a Pakistan,který ví,čeho se bát.Neúčastní se In—
bezprostředně smlouvu o Edie,Burma,Ceylon a Indonésie,všichni proto,že si
vropském obranném společe:
to Indie nepřeje.Neúčast těchto států je důleži
ství a tím také dr.Adenautější,než se zdá na první pohled.Význam účastníků
era v Německu.
proponovaného paktu nelze měřit počtem divisí/ty
eventuelně dodají USA/,ale především prestižní va
•ČÍNŠTÍ KOMUNISTÉ PĚESUhou,kterou by mu kdo dal.Odmítavé stanovisko Indie nuli na pobřeží proti Forznačně snižuje jeho psychologickou účinnost.
mose 100,000 mužů armády i
• Pnoč právě tato země ,jež je ohrožena víc než
12,000 parašutistů..Americ:
ětšina účastníků,pěstuje politiku neutralismu,a
né znovu zdůraznili odhod
okénce 'se často přiklání na stranu Moskvy a Pelání zabránit komunistic
kingu?J® té tím,že Pandit Nehru,který pro Indy zna ké invasi.
mená tolik,co kdysi I.G.Masaryk pro nás,vidí svě
tovou situaci jinýma očima než my.Pandit Nehru vě— — AMERICKÉ LCÉ3TV0 POMÁHÁ
Francouzem při evakuaci
v rovnováhu sil a domnívá se,že jí bylo zrovna
uprchlíků,
z tonkinsmé del
osazeno.Jeho rovnice:síla amerického bloku = sí
le sovětskéhe bloku.Ani jedna strana válku nezačne, ty do jižního Vietnamu.Akomunismus se časem obrousí a změkne,a "mírové sou si 6.500 lidí utíká denně
žití" tak potrvá do nekonečna.Indie si zatím vybu Fianc ouzi cht ějí evakuova'
do konce září 200.000 ant:
duje posici vůdce neutrálního bloku mladých asij
komunistických
Vietnamců.
ských států,a Nehru se stane hlasem Asie a tím ta
rntí státníkem světového významu.Nehru vypočítal špa — SPOJENÉ NÁRODY ŽÁDAJÍ Nj
tně jednu neznámou*komunismus.Proto je celé jeho
komunistech 2.840 zajatců,
rovnice vadná a nikdy z něho nebude politický Py— ' z korejské války,o nichž
thagoras.Komunismus se nikdy neobrousí a nezměkne, m a j í ’důkazy,že jsou,nebo
neboí netouží po mírovém soužití,ale po světovlá—
byli,v komunistickém za —
dě.Nezmění-li Nehru své výpočty od základu,neskon jetí.Komunisté tvrdí,že
čí jako hlas Asie,ale v kriminále zkomunisované
propustili všechny zajat
indické lidové republiky.
/Fokrač.na str. 4 /
ce .
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NÁVŠTĚVA V MOSKVĚ
Delegace britských labou
ristů se zastavila na ces
tě do činy na dva dny v
,Moskvě.Oslávy byly veli
ke, vodka a šampaňské te
kly proudem. Ha ruské
straně se banketu zúčast
nili Malenkov,Molotov,
Vyšinský a Mikojan.Hale»
kov a Molotov s i ."půjči
li" přítele Bevana,zatím
co Vůdce oposice Jejího
Veličenstva Attlee se mu
sil spokojit Vysinským a
Mikojanem.Generální sekre
tář britské labouristické
strany Morgan Phillips
si p o c h v á l i l . N a š e
rozhovory přispěly k lep
šímu porozumnění úloh a
zodpovědnosti obou poli
tických stran v Britanii
a Sovětském svazu."Býva
lý labouristický ministr
Hector Kc Neillzalkal v
Londýně:"...Návštěva je
nezodpovědná a spatně
časovaná..."McNeill si
ještě hodně zanaříká ,
než skončí návštěva v
Číně,která probíhá v
moskevských kolejích.
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Neúčast t .zv. colombsk.ých mocností nebude jedinou
potíží konference v Baguio.SEATO musí jasně vyznačit
čáru,na které by se komunistům řeklo otevřenějaž
sem a ani o krok dále.Američané budou chtít zahr
nout Laos,Kambodžu a zbytek Vietnamu.Angličan!,kte
rým půjde o to,aby se pravděpodobnost zákroku co
nejvíc zmenšila,se budou asi snažit posunout čáru,
za kterou se neustupuje ,dále na západ a na jih.Ú—
častníci se mají zavázat k zásahu i pro případ vnitř
nich převratů.Specifikace této části paktu nebude
snadná.Důležité je,že SEa TO klade důraz na hospodář
skou pomoc ohroženým státům,což představuje podstj^
n ý pokrok v nazírání na účinné vedení boje proti
komunismu.
SEa TO je důiežitjkn. přínosem v orgánisaci obrany
svobodného světa.Můžeme jenom doufat,že k němu'pozdě
ji přistoupí i země indického bloku,až jim začne
doopravdy téci voda do bot.
J E Š T Ě
D R . J O H N
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

irodle posledního vývoje událostí je jasné,že dr.
John odešel na Východ dobrovolně.Ale to je asi tak
jediná věc,která je v jeho případu jasná.Kdo byl
vlastně dr.John?®ejprve jsme se dozvěděli,že tyl -j__
castníkem atentátu na Hitlera.Teá- se nějak moč'
děně dozvídáme z amerických prámenů/sloupkar Irev
Pearson/',že atentátníkem byl jeho bratr,! a ”ná5’’ ^
John byl vlastně gestapákem.Dřív bylo řečeno,že ;
jeho antikdmunismu nemůže být pochyb.Dnes se tvrd-'
že pracoval jako agent pro obě strany,že ho Ameriú"
čané podezírali,a to že byl důvod jeho útěku.
Dr.John sám prohlásil na tiskové konferenci -•
— AMERICKÝ PARLAMENTNÍ
západní novináře,že utekl do Východního Německa,-;;--»
výbor pro vyšetřování
tože tam může lépe pracovat pro sjednocení Němeska
komunistické agrese do
Kdyby projevil své názory v Západním Německu,byl íý
poručil vládě USA pře
prý okamžitě zatčen.Na jeho tvrzení o růstu neor.a----’rušení diplomatických
mu v Západním Německu je patrně něco pravdy.Ale - ~~
styků s komunistickýjednom nepochybujeme;v Západním Německu je určitě
mi státy.____________
v í c s v o b o d y než va' Východním.Ostatně, jsou-ii jeho
pohnutky tak ideální,proč neodešel do Anglie,Skandinávie,nebo kamkoli jinam
ve svobodném světě,kde by mohl mluvit,co hrdlo ráčí.Dr.John hraje komunistic—
kou hru a nic jiného.Její výsledky:1.Němci začínají mít pochybnosti o správ
nosti orientace na Západ;2.svět začíná mít pochybnosti o demokratisaci Němec
ka, 3 .začíná být pochybné,jak dlouho se dr.Adenauer udrží u moci.A dr.Adenauer
je největší překážkou komunistických -plánů v Německu.
<=• n _
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Dokud Malenkov a Krusoev nevyúčtovali s Beriou,zachovávali sokové studen*
války jakž takž pravidla markýze Queensburyho.'Nehody” a "zmizení''' výzvědách
na obou stranách byly vždycky považovány za risika hry,a ani jeden ze soupe
řů netloukl pod pás tučnými titulky na prvních stranách novin.Teprve až věr
ní přátelé Lavrentije Berii v sovětské tajné službě objevili nepředstižné ideologické přednosti západního kapitalismu,uznali američtí ředitelé západní
propagandy,že jejich noví chráněnéi mohou dodat zajímavé historky,které zvý
ší morálku západní veřejnosti.Sovětský svaz samozřejmě nemohl zůstat pozadu
a tak dnés proti výpovědím Rastivorova,Chochlova a Petrova stojí obvinění
Laušmana,Johna a nejnovější akvisice ve válce špionů Františka Zvolskéhc.Ve
špionážní praxi tato propagační válka znamená,že špionážní sítě obou stran
iyly potrefeny tak těžce,že musily být od základů přebudovány,a většina až
osud pečlivě střežených tajemství vyzvědačských ústředen se hodí jen pro ři
čely propagační.

Na hlučné tiskové konferenci v Praze vystoupil po Laušmanovi František Z\
ký,který se představil jako vedoucí americké výzvědné ústředny/pravděpodobě československé sekce/v Hamburku.Pražské ministerstvo vnitra současně pyš
ně ohlásilo,že se mu podařilo 71v minulých týdnech zatknout,z a 'účinné pomoci
pracujícího lidu,několik elánů západoněmecké špionážní služby,kterou vede bj
vály fašisticky generál Gehlen” .Za"účinné pomoci pracujícího lidu"dr.Otto Jc
na b y l i ^m.j .zatčeni českoslovenští občané Karel Barták a Karel Bošek z Prahj
a v . Středám a
.acek z Brodu nad Lesy.Spojkou jejich organisace byl prý že
lezničář Karel Liebl.

«

Jako v případe Bohumila Laušmana je těžko rozhodnout,jak se Zvolský do Pí
hy dostal.Československá zpravodajská služba PCI tvrdí,že Zvolský odjel na
^^p-^žební cestu do Berlína,odkud prý odjel v jeepu do Východního Německa.Na
’«Eminěne tisícové^konferenci udal několik jmen a adres lidí,kteří prý organisuji americmou špionáž.Jako své americké kolegy a představené jmenoval Deana
#. Waldo ,R.Metzgera a P.B.Bentleye. Z uprchlíků prý organisuje špionáž ~:rantijusk Run za/ v Zepadr-ÍE Berlíně/a ing. žemla.7 Hamburku prý se Zvolskvm spolupra
poval S. Směj kal.
l ^ ^ h n i é M - k ^ K I C KOU POMOC
Českosíc venska '■''leda následovala pří
kladu jiných. satelitních států sovět
ského^ oioku. a ^přijala, tentokrát dokon*06 s diky,nabj.aAu americké vlády, jež
se rozhodla t c— ý°i zemím za Železnou
oponou,postiženým nedávnými povodněmi»
Ze zemi za aeUfflnop. oponou přijalo ame
rickou pomoc první iólskorco němž ná
sledovalo Radarsico a húmunsmo.Poláci
sli dokonce tak <xalekc,že americkou po
moc ocenili i v roshlase .
fg

REORGANIZACIA SBORU POVERENÍKOV
Podlá zprávy pražského rozhlasu roz
hodla es.vláda o změnách vo Sbore po
vereníkov.Dr.Ján Púll bol pozbavený
funkcie podpredsedu SP a jeho nástu
com menovaný bol Stefan Šebesta,dote
rajší zástupca povereníka stavebníct
va.SÚoasne bol zbavený funkcie před
seda Slovenského plánovacieho úřadu
povereník dr.JÚlius Bránik,ktorého
nástupeom sa stal doterajšie poveren
financií Pavol Majling.
FEP
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Vláda Spojených států odevzdala čs.gA_
*
— Novým o s .velvyslancem v Rumunsku
nisterstvu zahraničí nota,ve které
byl jmenován Josef Šedivý__ r0vá ura
dá peněžitou náhradu za dvě americk0nová ložiska byla objevena v okolí Ján
ských Lázní.Do zimy má. bii: započato s t rýskové. letadla,sestřelené před ca''
sem c s .st ihačkami KIG.Nota navrhuj & >
těžbou.— Ministr zahraničí Václav Da
aby'obě vlády, pokud se samy nedohod-"^
vid odjel do Moskvy.— rokles zeměděl
nou,předložily spor mezinárodnímu 5C '''
sko výroby;při údajném vzestupu' národ
du v Haagu.
AAr
ního důchodu ze 100$ v roce 1^48 na
159$ v roce 1953 klesl relativní po
ODSOUZENI V OSTRAVĚ
díl zemědělské výroby z 26% na 13 %.
— Dr. Gallas dostal "Řád práce" za prá :Brigádníci Z. Bart oni cek, I. Lesák, J .
ci o národním pojištění-- Ra řece Be- vík,R.Kokorský a V.Herodkové byli
lance se dokončuje stavba přehrady u
souzeni k trestům na svobodě/od 15
obce Nitranská Rudná.— Dl 1 •<Obránců
sicj do 10 let/.Káli spatnou praco/i-y
míru" převzal od škodovky nové rypad morálku a spáchali'několik loupezn."i
3y'^
i
*
lo.Koleso o průměru 710 cm narýpe za
přepadení .Kokorský, Bartoni cek a H e r ^ h
hodinu 1090 kubíků zeminy.stroj prý
ková byli už předtím trestáni pro
pomůže dolu "dohnat zpoždění ve skrýv kus překročení hranic.
ce".— Posluchači vysokých skel tech
.PILKOVÝ FESTIVAL SKONČIL
nických a zemědělských budou mít zvý
šen'- stipendia/o 100 až 200 Kos měsíč Slavnostního zakončení filmového fee-""
ně/.— Knihovny 12 klášterů byly sou
válu v Karlových Karech se zúčastnirstředěny v klášteře Zlatá. Koruna u čes
Zápotocký,Kopecký,Uher,David,Krosnah?
keho Krumlova.V knihovně je 70.000
Poláček,Pospíšil a .Reitmajer.Zápotoc
svazků,— Ve Strašnicích sestaví/při
ký přihlížel filmu ’’Ernst Thaelnanrf*
silnici na Kostelec n./Č.L./nove děl
ve společnosti fhaelmannovy vdovy.Z3
nické čtvrí 'Solidarita" .Počet obyva
západních filmů získal anglický řiKS^fc
tel má. převýšit pět tisíc.— 5-září bu
"Kruté moře" čestné uznání a franc
de uspořádán v Ruzyni JDen čs.letectva
ský "Případ Mauritius" cenu za herec—
6— "Den čínské armády" slavili na čín
ký výkon .Ch.Vanela.
ském velvyslanectví v Praze dr.Čepič
ka a náměstkové ministra zahraničních
REGULOVANÝ PRODEJ MASA V PRAZE
věcí d r .G.Sekaninové-Čakrtová a Karel
Kůrka.— Československá vláda vydala
iPodle úředního výnosu přijde od pon
děl k a do čtvrtka do prodejen 10/ masa,
"prohlášení proti provokativnímu na
padení" olenů/čs.a polských/neutrál
;v patek dopoledne 20%,odpoledne 35% ?
ní komise v Jižní Koreji.*— V Praze byl ;v sobotu 30% a v neděli 5%.Výnos ovšem
odsouzen k smrti "bývalý agent Gesta neříká,jak velký je týdenní příděl.Po
pa" Jan Cwirz.•— Novým šéfem protokolu dle nedávné Zprávy, z Prahy obyvatelse stal dr.Dobromil Ječný.*— Českoslo :stvo očekává,že vzhledem k špatné u—
vensko obnoví,po nově uzavřené dohodě, ■rodě a zničení krmivá pro dobytek se
jmasná situace'ještě zhorší.Kolují po
splácení kanadské půjčky ve výši 10
milionů dolarů.— Ministryně výživy Jan plašné zprávy,že bude znovu zavedeno
kovcová mluvila na "Letní mírové mani přídělové hospodářství.Úřední vysvětí
festaci" na hradě Orlíku.— Ministr ze ;lení *regulace prodeje masa byla zave
mědělství Uher odjel do Moskvy.
č
dena," aby se rozdělily fondy masa." PE]
f
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V polovině srpna dostala se na pul domil jsem si,že jsem v cizí zemi's
ty australských knihkupectví satiric :cizími zvyky .Hlasatel oznámil čas,
ká knížka československého uprchlíka
fmyslím 4.30,p a k .pustil nějakou desku
Josefa -Holmana AS I SEE THEM/THE AUS—
a h.ned mi bylo lip. . .Když deska do 3IES AND THE NAUSSIES/.Vydal ji Vincent i;hrála,oznamovali čas znova...Za deset
Pilat,84 Thompson S t .,Darlinghurst,Syd minut pět!To mne ohromilo...Radio za
ney/ přímé -objednávky na tuto adresu/,
se začalo hrát moji oblíbenou melodii.
ilustroval ji "československý umělec"
...Najednou deska v půli uíalalčekal
Kim Strčprstskrzkrk/jehož pravé jméno
jsem napjatě a divil jsem se,co se sta
značné poetičtější/.
io,a pak jsem skoro zařval děsem a vy
valil oči,když ostrý klas zahulákal do
Holmanova satira má dvě předmluvy.
mikrofonu:"Aaaah,the miracle is here!
Jedna z nich je určena Australanům,dru
Your corns have been waiting for it!
há je původní předmluva k českému oriHurry up!Buy the Master Plaster pro
j^nálu "My jsme ta Česká pára".To by
duct '.Removes your corns reliably,pain
^ p k nevadilo.Co vsak vadí při čtení AS
lessly, not in two years and not in oI SEE THEM je pocit,že si autor před
ne year,but only in 11 months!"Ostrý
sevzal dvojitý úkolsnapsat satiru na
hlas odumřel a hlasatel firmy Master
Australany,která by se líbila Novoau—
Plaster oznámil,že je třicet pět mi
stralanům a napsat satiru na Novoaustra
nut po čtvrté...Roztřásly se mi ruce.
lany,aby se zamlouvala Australanům.Vý
Povstal jsem a odvrávoral k přijímači.
sledek je pak opačný.Kapitola,která za
/Pokrač.na str. 8/
číná moc slibně,se najednou uprostřed
zlomí a začne odumírat na snahu po ob
M O T Ý L Í
Č A S
jektivitě.A objektivita,jak známo, je
^ ^ k v í satiry.
Pocestný,vstávej,tráva
To neznamená,že se Čechoslovák v
chladí tě na patách
Austrálii při četbě Holmanovy knížky
a cesta popelavá
neVydovádí.Tam,kde Holman opravdu lí—
pro teče sbírá prach.
>jak vidí Australany,je AS 1 SEE THEM
Pír v srdci bezstarostném
jzábavnějsi*"Ano,"sukně" znamenají
a láska v rozvití
pro normálního Evropana hodně/zeptejte
ien o kůži se s ostnem
se Čecha nebe Francouze/.Australan! tc
jak růže zachytí.
taky tvrdí.Někteří z nich dokonce ří
V těch místech jako loni
k a j í c e to nemohou pochopit.Je přece
ji potkáš—nech ji růst,
tolik příjemnějších her,jako třeba na
jahoda jfeště voní
pínavý kriket nebo kostky,sázky na ko
u jejích čerstvých úst.
ně,kde je daleko větší příležitost vy
A z, času motýlího
hrát ,povídání o počasí nebo o průběhu
a z času zlatých včel'
královské likérové komise a kdo koho
jen člověk,krutá, tího,
nedávno zabil..."Nebo t o h l e J e d n o h o
vrátí se bez křídel.
dne,když jsem přišel z práce,jsem za
František Hrubín
pnul radio.Byl jsem velmi unaven a hod
Praha 51953
lal jsem si trochu odpočinout...Neuvě-
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V BRISBANE VYŠLO 1, ČÍSLO ’'NEZÁVISLÉHO
MĚSÍČNÍKU R E V U E ” ,vydávaného -Janem
Přejel jsem všechny stanice.pokoušeje luckem o Z obsahu uvádíme:básně IŘI OD
se najít někde nerušenou hudbu,abych
POVĚDI a TU ZEMI KRÁSNOU Roberta Vla
si ušetřil nervy,ale místo toho jsem
cha, báseň HŘÍCH brisbanského Zdeňka
slyšel reklamy,reklamy a reklamy:" B U L Grunera/ze sbírky veršů,nazvané P3A'S PILLS,the best pills among the pill 3 NO DO VĚTRU,která současně vychází
,"Agathy's time 4 <.15/*"Are you feeling jako první svazek knižní EDICE REVUE, ,
old?Are you going bald?Have you got a :exilová úvaha B.Hutníka,vyprávění dr,
cold?Then use our malt!The Srwaronó - A.Heidricha POZNAL JSEM MALENKOVA,pře
dzilevowskip"s malt cures anything, " ;klad reportáže zé zajateckého tábora
"Pussy's woozies are the frrses"..." v Severní Koreji, anglická báseň TO
Je škoda,že zrovna po takové pasa— i
;27 EDMONDSTONE STREET,vzpomínka Micha
ži přijde hned nato slabá pasáž o pa— la Rona na transport cs.uprchlíků z ^
Německa do Itálie,"životní črta” J. %
ní Petrovové,která vypadá v.takovém
Kaliny
VÁCLAV,výběr z exilového a svě
spojení značně "out of date".Zrovna
tového
tisku
a j . . Adresa: REVUE, Box
tak nechápu,proč celá knížka je zakon
11,
West
End,
Brisbane, QLD. Roční
čena odstavcem,který jako by psala sna
předplatné £ 1/4/-.
HD ^
živá předsedkyně New Settlers"League
předsednictvu liberální strany.Ale to
je jen marginale na okraj knízky/která by měla jít hodně na odbyt/napsané
v pevné víře,že autor,příslušník čes
ké páry z King's Grossů,uzná námitky
příslušníka těžká páry,která odjakži
va bydlila, a jednou ještě hodlá byd
lit, v Karlině.
jun
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE ZVE
srdečně všechny krajany,kteří mají
zájem o čs.sportovní život, na svou
řádnou valnou hromadu,která se bude
konat ve středu l.září 1954 v 8 hod.
večer v restauraci KATHARINA,proti
Luna Parku, St.Kilda.
3KS

SDRUŽENÍ ČLENU RADY SVOBODNÉHO ČE3ZCslovenska v Kanadě konalo 3 .7.výroční
schůzi v Torontě za účasti prof.dr.A.
Procházky a dr.P.Hodži z New Yorku.
Nové vedení Sdružení členů RSČ byle
přijato v tomto složení:předseda R»
Fraštacký,místopř.F.Němec a O.Hora,
tajemník J .Brousek,pokladník dr.J.Síkura,členové výboru d r .L.Baar„K.Ferik,
dr.L.Lindczenyi,V.Pavlík,V.Ryšavý a Zg
Sýkora,členové sociální komise V.Pedi"
n e c ,J .Corn,d r .N .Hrad ská-Ivínková,?,
Plánovský a J,Gomory.
Sdruž.5 Ř .
NA UVÍTÁNÍ PROP.D R .HROMÁDKY Z P R A H Y " g
připravují některé č s .organisace v ™
Sydney a Melbourne demonstrace.
KRÁTCE Z EXILU

3 K SLAVII MELBOURNE
pořádá v neděli 29.srpna 1954 au
tobusový zájezd do Scrrenta.Účast
níci si mohou prohlédnout krásnou
krajinu a vidět dva footballové zá
pasy, - Jízdné sh 15/-. Cd jezd v
0=30 hod,ráno od restaurace KATHARINA, St.Kilda, Přihlášky•telefon
XA 2909,
SES
P Ř E D P L A T N É

?!

Na 25-a 2 6 .září je svoláno zastupitel
stvo RSČ do New Yorku.— Dr.McIntyre,
předseda mezinárodního výboru křesťan
ských církví,protestoval proti uděle
ní amerických vstupních vis protestant
ským kněžím ze zemí za Železnou oponou
/včetně d r .Hromádka/.— Dr.č.Osuský po
dal 26.7. u Nejvyššího civilního soudu
státu New York tiskovou žalobu proti
spoiečn.CS Publishing Co. a proti dr.
H.Ripkovi.Žádá náhradu 250.000 0. č
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Chvilku tc vypadalo ná takovou běž
nou k onv er sac i .3 aroo sebou.měl jsem svo
je podezření.Copak je to jen tak,aby se
slečna o evidentně lepší rodiny začala
■pajímat oř: nic a za nic o abnormální
h o drbana,kterého vláčí patrola po hlav
ní ulici za o ’ éhc dne
v řetízkách?

spolehl,že ona vymůže,abychom byli
předáni Němčím jako váleční zajatci.
Pomyslil jsem si.že lepší špatná útě
cha než žádná.Sávská cesta byla asi
tak proslulá jako Buchenwald nebo 0—
svěčim,ale protože jsme byli vlastně
jedni z prvních partyzánů,zajatých
a oficielně předaných Němcům,byl náš
osud v nejlepším případě nejistý. Co
by nás cekalo na Sávská cestě jsme ve
děli až moc dobře.

Jako každý mužský,který má v hlavě
«roupy a rakiji,jsem byl důkladně schla
(len hned v zápětí.Dragica spustila ně
necky* «oher oin ioh and wass mache ich
eigentlich hier?_ale na samospasitelnou
Od toho dne jsme měli opravdu fe—
by mne nebyla nachytala a n i 'kata Hari
šácký kriminál.Jídla habaděj/měli
bez vějířů.kde jde o kejhák,tam jde
jsme povoleň neomezeny přísun z ^na
všechna legrace stranou.Rakijé se mi
ší" vesnic*/',byli jsme slušně oblečeokamžitě vykouřila z hlavy a předvedl
ni/ačkoli na mne musili vzít krajané
jsem své nejlepší ochotnické předsta
z Meáurice míru o d ‘oka a na dálku/',
vení .Dragica začala zase chorvatský a
a měli jsme naději,že to všecko přeci
občas dolila.Ted zeprv jsem ocenil par jen dobře dopadne.První i druhý pilíř
t y z á n s k ý tréning i v tomto ohledu.Když našeho kriminálního blahobytu bychom
na mňe vybafla německy po druhé,byl jserlbyli všichni bez lí tosti oželeli,na
na to připraven,Podařil se mi takový
de j e 'byla to hlavní„Má-li člověk na
kukuč,jakým hy se byl honosil i nebož- :de ji, vydrží víc než drožkářská koby
gtík Kašpárek ' ve:, keroen v civilu.
la’
.
Situaci rozluštila, aspoň’pro mne /
matka mého kamaráda.Když se Dragica
zrovna nekoukala,ajftaoila zašeptat je
diné slovo .-které tehdy stavělo všech
ny lidi v Evropě na jednu něco druhou
st ránu Gestapo!”

i
Asi za pět dní nás navštívila Dragica podruhé.Tentokrát už přišla s
jistou:ještě dneska nás ustašovci pře
dají Němcům.haše příští vězení bude v
táboře Sigečica.To byl takový vzorný
německý kriminál,který dokonce snad i
odpovídal požadavkům ženevské konven
Dragica se však už kupodivu nepo ce.Němcům se asi zdál moc komfortní
koušela prozkoumat mé linguistické zna
pro obyčejné zajatce,protože ho pou
lost i.Kožní, že už sama měla rafcije víc,
žívali hlavně pro nábor dělníků do
než bylo zdrávo.Smis_ jejího delšího
Říše,jak jsme se vbrzku na vlastní
proslovu byl v to&,že nás na Sávskou '
oči přesvědčili.To byl ovšem jenom
cestu už nepošlou,že zatím není jisté,
první dojem,naštěstí jsme se v něm
co se s námi stane,ale abych se na ni
/Pokr.na str.
10 /
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dlouho nezdrželi.Ale to bych asi zby— i
Rada svobodného Československa vypra
tečně předbíhal.
vila před časem objemnou zásilku všem
Z dosavadního vězení do tábora Si— ;svým členům,v níž zveřejňuje rámcový
gečica jsme šli na dvě party.Já,mij
politický program R S Č ,Sestavený do 7
kamarád,jehož matka přijela s Dragicou’odstavců.Jako obyčejně,permanentní spor
na přvní návštěvu do záhřebského vě - né strany R3Č se shodly na všem,jenom
zení,a Dragica jsme jeli jako počest— :v jednom bodě ne.Týká se- sudeíáků;
ní a bohabojní občané elektrikou,zby 1. /Verse Osuskáho/;Rovněž v otázkách
tek naší skupiny byl eskortován pod
mezinárodně politických RSČ němá ’práva
bajonetem a pěšky.Byl to hrozně divný k závazným a prejudicielním rozhodnu
pocit,jet po tak dlouhé době zase tramu tím. Zejména nemá mandát činit rozhodnu
vají.
tí ve věci transferu Němců.Cokoli se
v
této věci stát,může bíd: rozhodnuto'
Když jsme šli od tramvaje k bráně'
diné
volenými záscupci svobodného a je
tábora,zařídila to Dragica nějak tak,
notného
Československa ve svobodné a
aby mij kamarád byl o kus napřed.Za
sjednocené Evropě.”
stavila se u ovocnářského Stánku a za
čala nakupovat.Pak,ruce plné ovcce,na 2. /Verse Zenklova/;Z téhož důvodu ?J
jako representace v exilu,musí uznáv^P
jednou p o v í d á T a k 'si vyber.Bud můžeš
vystěhování
Němců ž Československa za
jít se mnou ke mně,nebo s ostatními do
hotovou
skutečnost,nemajíc
práva coko
basy".Tak'to tady přece bylo,trochu
li na ní měnit nebo s kýmkoli připravo
romantiky,která .
nilody nesmí chy
vat- či ujednávat o jejích změnách.Upřím
bět u povedeného hrdinského příběhu.
ně si přejeme,aby došlo k dohodě mezi
Jenomže na potvorů,nebo snad na štěs
demokratickým Německem a svobodným Če
tí, kdopak dnes ví,já jsem byl moc vel-;
skoslovenskem o přátelské součinnosti,
ký Honza.Tak nějak m n e 'napadlo,že to
a věříme,že ústavní vláda osvobozeného
byla vlastně moje vina,že jsme těm u—
Československa se dohodne s demokratic
stasovcům 0 té posvícenské noci vlez
li do rány,ačkoli jsem měl přece roz kou vládou Německa o všech otázkách,
týkajících se poměru obou států,mezi
kaz,abych čekal,až'si pro nás party
mi také o definitivním řešení všech dů
záni pošlou.Bíh ví,že bych byl s Dragicou rád šel,byla to ženská pohledná,'sledků, které vyplynuly z nacistické cale to jsou takové případy,které muž kupace Československa,jakož i'z v y s t j ^
hování Němců z Československa,které iřský těžko a nerad vysvětluje.Zkrátka
lo provoděno na základě souhlasu vlád
jsem b y l ’moc velký Honza a než jsem
americké,britské
a francouzské za tím
se nadál,byl jsem zase s kluky v báni.
účelem,aby byla zvýšena bezpečnost ve
• Němcům nás předával ustašovský nad— :východní a střední Evropě ve prospěch
poručík,který neuměl ani nejběžnější
obecného míru.
německé nadávky.a tak,když započal
svoji úřední úlohu,začala groteskní
Redakce Hlasu domova by byla vděčna
veselohra,v níž mu statečně přihrával
čtenářům,kdyby zaslali co nejvíce ná
narvaný Germán,který účinkoval jako
zorů a připomínek k oběma sporným ver
rítací komitét.Co to bylo za uniformu,
sím politického programu Rady svobod
jsme se nikdy nedověděli;tam,kde se
ného Československa.Redakce H D se pro
střílelo,jsme ji nikdy neviděli./Pokr/i
zatím zdržuje komentáře.

2 5 .e.1954
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Jak bojovala■americká námořní pěchota na Koreji
S T A R O N O V Í

Š K O L A

Minulý týden se americká vláda
rozhodla,že odvolá z Koreje vět
"...in the snow of far off northern lands
ší část vojenských jednotek,jež
and in sunny tropic scenes
dosud byly posádkou ve zpustoše
you can find us always on the job,
né jižní části země.Koreánci v
the United States Marines..."
hlavním městě proti tomuto roz
Píseň americké námořní pěchoty
hodnutí vzrušeně protestovali,
============================================ a korejský president dr.Rhee se
marně pokoušel zakročit ve ,Washingtonu.Americké velení na Dálném východě je
ejmě přesvědčeno,že další úder asijských bolševiku bude namířen jinam.Pří—
'ušnici americké armády uvítali jistě washingtonské rozhodnutí s'radostí.
Znamená pro ně návrat z daleké země domu nebo,v nejhorším přípádě,do Japon
ska nebo ”civilisované” americké base v Pacifiku.A až jednou skončí falešný
jcomunistipký mír v Asii,bude se zase opakovat stará korejská historie.Slabé
^pierické jednotky budou bojovat zoufalou ústupovou akci,zatím co na ticho mořském pobřeží Spojených státu se budou překotně naloáovat elitní'jednotky
americké námořní pěchoty.Korej ská historie se bude přesně opakovat,na Koreji
nébo kdekoli jinde.

«

Jaká vlastně tc tyla historie?!© ješ
tě dnes nikdo nemůže říci.Válečné ar
chivy jsou ještě přísně střeženy.Jak
vypadala korejská válka očima civilis
ty zodpověděl britský válečný dopiso
vatel Philip Deane,který upadl do koÉkunistickeho zajeti/I JAS A CAPTIVE
IN KOREA-HD 23/III./.Korejský konflikt
ze zákopu,jeepu a tanku námořní pěcho
ty líčí dramatická hist:rie -.rdrswa
^ ^ e r a THE ZTE.i z:-———:.-ova sk cIa/ ,mxera
W ^ š l a nákladem Harper 5 Bros.v New
Yorku.
Řekli jsme,že NEW BuBED je dramatická
historie.V žádném případě to není his
torie dramatisujici.Začala 2.července
1550,kdy korejská válka byla-zrovna
týden staré.Vlastně to nikdy nebyla
válka.President Truman poslal námoř
ní pěchotu na Koreu,aby v té Bohem za
pomenuté zemi obnovila pořádek.Bolše
vici to nazývali imperialistickou vál
kou. President T^uman to později nazval
”police iní akcí".Komentář jednoho z
:policejních p ě š á k ů J e ž í š i ,to mi taky

moh/přidělit lepší rajón."Když přistá
ly první jednotky námořní pěchoty v Pusanu, nedalo se ani o tom rajónu mluvit.
Eronta byla,co by kamenem dohodil,a ko
lem to.vypadalo jako v Chicagu za sta
rých časů nebožtíka AI Caponeho.Námoř
ní pěšáci•dostali jednoduchý rozkaz :
ucpat všechny díry ve frontě.Za prvních
43 hodin na frontě měla námořní pěcho
ta/ tehdy v síle slabé brigády/'33 mrt
vých a 1-1 raněních.
Nakonec se podařilo předmostí u Pusanu
udržet.To bylo hlavně zásluhou starých
profesionálních mazáků námořní pěcho
ty. Stará škola,která prodělala v his
torii 'svého sboru tolik "policejních
akcí” ,nezklamala.Zanechala však za se
tou tol i k ‘mrtvých,že bylo nutno povolat
záložníky.To byla nová škola.Někteří z
nich byli veteráni z pacifických kam
paní proti Japoncům.Většina byli nevy
zkoušení nováčci.Mezi záložníky byly
všechny možné typy:idealisté,cynikové,
ulejváci a neutrální typy.Během 14 dnů
bylo povoláno 10.000 reservistú./P.12/
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"Pro většinu mladých reservisti/Kořea/ vítězství se zdálo být na dosah ruky,
znamenala dobrodružství„Válka vždycky začal trpký a mrazivý ústup od chosin—
se zdá byt dobrodružstvím těm,kteří v ského jezera„Námořní pěchota se najed
ní ještě nebyli„Jeden mladý námořní pě nou octla v kruhu čínských "dobrcvolšák to vyložil takhle*"Měl jsem na lé nických" divisí,a každý pahorek na ces
to svoje piany.Měl jsem jít do /výcvi tě zpátky k přístavu musil být znova
kového střediska námořní pěchoty/Pen- dobýván.Za 15 dní ústupu k moři
PS._
dletonu na čtrnáct dní.Pak jsem mel v tila 1.divise námořní pěchoty 3.537
plánu horskou tůru.A pak se to stalo. mrtvých a raněných a přivezla s sečou
D o 'Pendletonu jsem se dostal v pořád k čekajícím lodím dalších 3 „657 omrz
lých.
ku, jenže jsem tam už zůstal.Pak jsem
uviděl pláž-Inchon.Hory jsem viděl na j
iDalší důležitá lekce koře jské" police ~sever od Hungnamu a pak jsem se po — jiní akce" iještě nikdy nespolupracoval^^
tloukal hodně dlouho kolem horského je -letectvo a pěchota tak úzce,jako v križera— zamrzlého Chosinu.Těch celých de ftických fázích korejských bitev.Amoricset měsíců mě nestálo ani pětník.Mám
ký generální štáb získal cennou zkuše
teďko dva metály.namrzlou nohu a čín nost;letectvo může v určitých p ř í p a d e k
skou trumpetu.AÍ mě někdo trumfne.5
nahradit dělostřeleckou přípravu. br:^P
Těžko to někdo dokáže„Vejméně ti,kte .útok pěchoty.Nebyly řídké případy,kdy
ří posílají na asijská bojiště strikt letectvo zasáhlo za sedm minut poté,
ně profesionální dobrovolníky,ale při kdy si pěšáci vyžádali leteckou podpo —
tom za bukem kývají bolševickým tirá ru,a kdy přesně ostřelovalo nepřátel
dám o americkém imperialismu.G-eerova
ské posice,vzdálené od amerických méně
NOVÁ ŠKOLA,třebas zdánlivě nemá jinou než 500 metrů/"tak že rozžhavené nábojtendenci,než popsat boje na Koreji,do lnice palubních zbraní padaly do posic
kazuje toto;stará škola profesionál Inámořní pěchoty",dosvědčuje Andrew
ních vojáků přirozeně vymírá, at na bo ;Geer na jednom místě/.Je vsak třeba
jišti, at nepřirozeně věkem/' .Americe se izdůraznit,že ani v jednom případě ta^^
podařil,dvakrát v krátké době,riskant to poučka neúčinkovala obráceně.Letec
ní pokus *postavit vedle sebe do paleb tvo nikdy samo nedobylo nic a loastv-'
né linie profesionála a občana v uni stačilo nahradit dělostřelectvo/nebo
formě. Dvakrát se tento experiment zda letectvo/jen nejvýš 35 tlil do vnitroj
řil na víc jak sto procent.Kéž příkla zemí.Letectvo bez pěchoty je šavle
dy táhnou.Dnes nestačí volat do uni - rukojeti„Lze jí máchat,ale nelze jí
tnout,aby se člověk nepořezal.
formy občany,je-li třeba bránit Hyde
Iro
nás,Novoaustralany,jsou nejzajíma
Park,Versailles,Příkopy nebo Collins
vější jména korejských absolventů NO
Street.Darwin,Singapore a Hong-kong
VÉ ŠKOLY;/jen namátkou/ :Litzenberg,
jsou nejpošetilejší místa,kam klást
3 e ěburger,31 e i n ,Muet zel,Shinka,Jaski1imaginární Kaginotovu linii.
ka,Dworak,Zimmer,Deptula,Tovar,ManciiNámořní pěšák,který si tak ironicky
chválil--výhody výletu na Koreu,měl za. las,Lee Chew Een,Xerčieh,Sypňiewski,
Ricciardi,Go11 s chalk,Shr1ic h ,De Mott,
sebou zkušenosti z amerického výpadu
od Inchonu k Seulu,který byl absolvo Defazi o ;L i cht enberger,Mo š e s ,M a y o ,Pascarelli,Podolak,Schryver,Vom Ordě,Van
ván závodní rychlostí,ale přece stál
Winkle,Volcansek.Jaká
asimilaceLVíc
stovky americkýoh životu.V dobytém
Seulu se chystala velká paráda,alé pě jak polovina jich leží vedle "fair dinjun
šáci už vyrazili k Hongnamu.A tam,když kum" Yanků na bojištích Koreje.
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Edo škodí republice?
S E P A R A T I S M U S

A

Jsou mezi námi lidé,pro které Je
československá republika něco,co ze mřelo s minulostí.Nehodlají křísit,co
se vzkřísit dá,ale pochovat to,co Ješ
tě žije.Větší část těchto lidí tvoří
slovenští separatisté,menší,a to o hod
n ě ,skupina/nebo dvě skupiny/t .zv.čes
kých separatisto.hezi těmito separa tistickými složkami bychom měli pečli
vě rozlišovat.běli bychom pečlivě zve—
(^t,Jakou škodu tyto prctióeskoslovenske živly natropily a Ještě mohou na
tropit. Neméně pečlivě však bychom měli
změřit škody,které tropí ty složky eálu,které mávají československým pra
ném ,kudy chodí.
Slovenský separatismus Je přímý ná
sledek slovenského nacionalismu.Jenom
velmi zřídka lze označit nacionalismus
za něco užitečného,za něco chvályhod
ného pak nikdy.Ale u mladých narodí Je
nacionalismus věc přirozená,a každý
zralý neroď si v minulosti prodělal
svoji dávku.Cesta k národní zralosti
vede přes nacionalismus.Jednou pro
dycky si musíme uvědomit/a také te
či/, že Slováci,Jestli mermomocí chtě
Jí,mají nezadatelné právo na vlastní
stát.To není zrada.ale těžká.i když
chopitelná chyba,na kterou by patrně
ovaci doplatili Ještě víc než my.Ále označit každého separatistickeho
Slováka za zrádce znamená udělat z clo
veka,který by se snad dal rozumně pře
svědčit- ,člověka,která se už nikdy pře
svědčit nedé.Má-li být Československá,
republika uchována,musíme Slováky pře
svědčit. To Je Jeden případ,kdy určitý
typ Čechoslováku" dělá víc škody než
kdokoli Jiný.
Zabývat se českými separatisty zna
mená se zabývat/až na řídké výjimky/
odpadovou stokou.Jejich pohnutka je na
hony vzdálena slovenské.Je to ooyčej—

N A C I O N A L I S M U S
ná. nenávist.Čeští separatisté by byli
ve své nenávisti docela bezmocní,kdy
by Jim někteří representanti českoslo
venské věci nedodávali hojnou zásobu
škodlivého materiálu,který pak oni mo
hou snaživě rozpatlávat.To Je další
případ,kdy Československu'škodí víc ti
kteří Jsou pro něj,než ti,kteří Jsou
přoti.
Kdo Jsou tihle ČechoslovéciřNajde—
me je všude kolem nás.člověk by někdy
řekl,že mají na Československo a vlas
tenectví patent„Ale to jejich vlaste
nectví je vlastně jenom úplně primi
tivní ,prvohorní nacionalismus.Jejich
vlastenecký recept;vezmi Jana Husa,
přidej špetku T.G.Masaryka a Milana
čtefánika,zahusti Edvardem Benešem a
napiš za to palcové;JE Nič PROGRAM.
Míchej pečlivě a čekej,až se stádo dá
do pohybu./Odpusíte,je těžké popsat
nevkus vkusně/.Jako takový Ďurčánský
používá slovenský nacionalismus,tihle
lidé používají jakýsi syntetický čes
koslovenský nacionalismus,protože o—
bě strany nemají nic jiného,co by na
bídly.Pro obě je to otázka živobytí.
Otázka je,dá-li se stádo opravdu do
pohybu,nebo má-li už stádní dobu za
sebou.
Kde položit hranici mezi vlastenec
tvím a nacionalismem?Oba pojmy někdy
tak splývají,že není lehké odpovědět.
|3nad nebudeme příliš vzdáleni pravdy,
iřekneme-li,žs vlastenectví začíná tam,
;kde se člověk odmítá stydět za svoji
národnost,a nacionalismus tam,kde je
na ni příliš hrdý.Možná,že by se dal
nacionalismus definovat jako exhibi
ci onismus vlastenectví.Ale nejlepším
vodítkem bude asi vrozený smysl pro
rozlišování t«ho,co je správné a ne
správné; V rámci vlasteneckých citů
můžeme snad být hrdi / P okr.na str.14/
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EPAHATISMUS A NACIONALISMUS /Pokrao./

Naše sportovní saka, obleky,
hubertusy a všechny pánské doplňky
jsou kvalitní a elegantní
a dostanete je u nás
za bezkonkurenční ceny

na vlastní přínos k národnímu živo
tu, nikdy ne na to, co přinesl někdo
jiný, i kdys byl stejné^krve=
Naše povinnost vůči Československu
KOZDAL - EXCLUSIVE TAILORING
je jasná.Musíme hledat a uplatňovat
argumenty proti argumentům odpůrců Če 108 High Str,, 8 T.HILDA, Melbourne
skoslovenské republiky.Musí to však
/2 min„*d St.Hilda June./
být argumenty věcné a musí být vyslo Eelefon LA 7697,po prod„době L? 799:
veny správnou formou.Učinili jsme v
tomto 'Ohledu dost?Zdá se,že Rada/nebo
OPATRNOSTI NIKDY NEZBÝVÁ !
Rady,přijde na to,kolik jich zrovna
Ušetříte mnoho liber, když se při
máme/svobodného Československa poško
Cd
dila věc Československa víc,než spoje
koupi, prodeji nebo výměně autž
né úsilí všech jeho nepřátel dohromady
obrátíte na firmu
— kw V .
J 0 K L
****************

ZLOBÍ

VÁS

OČI

?

■’ F o r c a r s

Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P T 0
10S 8 wans ton St ./9.posch./ „Melbourne
/proti Melbourne Town Hali/
Telefon; Cent,1819
Otevřeno-denně S—18, v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský
C fT ~ ^ .T

'■

O-ii-Vw/— ^.

B "O.'PATTDb.T T U H
---

\ T IT T -T I

-Lj A . — .
— —

Mme. A m b r o z e w i c z o v é
430 Albert S t » 5 Bast Melbourne
/budova Victorian Artists Society/
* Zvláštní kursy rytmického tance pro
děti * Kursy moderního baletu a
rytmiky pro ženy a dívky
Bližší informace: telefon FU 4305

241 High 3t„, ST.HILDA, VIC
'eiefon LA 7750,pc prod.době BJ 539!
TAKÉ MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET
M o t o r i s t é
p o z o r
!
* Zavádíme novinku, obvyklou jen v
Americe a Anglii * Za mírný poplatei
přezkoušíme a seřídíme veškeré
e 1 e k t r i c ké
z a ř í z e n
Vašeho vozu ve Vaší garáži a
jdobě po zavolání oi ujednání času *
|Zastaví-li se Vám mot o r ,přenechte sta
rost o něj nám * V dopise nebo při za
volání udejte lask. značku vosu a ro-j
M

O

T O R
D O C T O u "
majitel Emanuel Marek
3 Mawhc 3 t .,Bentleigh/Melbourne/ , Vic
Telefon; XU 2249

NOVÉ KNIHY; 100 listů Jana Husami/'-,Jirasek-Čechy hrdinské 39 /-»Psohlavei
18/ - 5Plautus Pseudolus 13/-, K.Čapek-Gardener 's Year 9/ 6 ,Hovory s IGM 22/-,
/totéž angl.15/-/ ,Dášenka/angl./15/-jHašek-Veselé povídky,váz. 14/-, Švejk
komploVáz.49/-,II°díl brož .10/-^III.a IV. díl brož.10/ - ,Alf onzo-Prancouzština 6/ Španělština 6/-,Gudrich-3panělština 1 7 / - ,Rusínsko-italský slovník
15/-,Plicka-Praha v obrazech 45/-, Vysoké Tatry ve fot .45/-,laušman-Kdo byl
vinen,Kravcenko-I Ch *se Freedom 6/-,10 fotografií Prahy 6/- a mnoho jiných,
Všechny ceny jsou včetně poštovného a obalu.- MŮŽEME OBSTARAT ČESKÉ A SLO
VENSKÉ GRAMOFONOVÉ LESKY. * Poznamenejte si laskavě naši novou adresu;
1| THE INLIBRUM BOOKSELLERS, 233 Whitehorse R d BLACKBURN/Melbourne/'Vic. j|
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/Od našeho zpravodaje JT v Mnichově/
— VODÁCKÉ MISTROVSTVÍ 3VÉ1A V MACONU
ve Francii;Čechoslováci získali .jednu
zlatou,dvě stříbrné a dvě bronzové me
daile.Kanoe dvojic na 10 km:Ziegler—
Sieger třetí.Koubek-Purchart čtvrtí.
Jednotlivci:1 .V okněr,2 .Čapek.Dvoj ice
1 km;Ziegler-Sieger pátí,Brzák-Kudrna
sestí.Kajaky jednotlivci;1 km Čepčianský čtvrt;-, i... km Pech druhý. Dvo jice:
1 km Vambera-Dvořák sedmí,10 km Jemel^a-Klabouch čtvrtí .čtyřka jaký I km*
«skosiovens:,0 čtvrté.Ženy kajak jednotliy.v 5°0 a Kroutilové šesté.dvoji
ce Žroutílova-yechová pété.

I
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lepší čas na světě/,disk Maaar Klisch
55,79 m.
— MEZINÁRODNÍ LEHKOATLETICKÁ UTKÁNÍ j
Švédško-Maáarsko 102;11 0 ,Norsko-Maďarsko 122;90 /!!/.Nejlepší výkony;kladivo Nor Strandli 59,90 m,skok daleký
Eoldessy‘752 cm,110 m překážek Olsen
14,5 vt.,800 m Maaar Szentgali 1:49
min.

— V ZÁPADNÍM NĚMECKU BĚŽEL FUETTERER
100m 10,4 v t . ,200 m 21,5 v t . ,400 m
Haas 47,3 v t . a kladivo Storch 59,63
m.Nejlepší letošní evropské výkony :
100'm Mitterer a Sanadzse/SSSR/ '1 0 ,4
Jvt.,200 m Igňatěv/SSSR/21,0 vt. ,400
jj-LEHKOAIiklIOKd
Z Á V O VB STOCKHOLMU:
m Ignatěv 46,9 vt.,800 m Nielsen/Dán» c h o s l o v a c i zíakali gegt krvních míst 3X0/1:48 m i ň . ,1500 m Iharos/Maáhrsko/
skok dalemy Martínek 702 cm.trojskok
3:42,4 m i n . ,3 km Kuc/3SSR/ 8;05,8 min.
1 " t ’7 c '- -■ m překážek Tošnar
1 1 0 'm překážek Lorger/Jugoslávie/14,3
vt.,400 m překážek Litujev /SSSR/50,9
15A p - , ’f°íle Skobla 1 7 ,4 2 cm/jeho
nejlepši letošní o č m .výška Modrav t . ,dálka Foldessy/Ma&arsko/ 7,69 m,
or.uVe
-.ung-iirth byí na 600 m
troj skok Ščerbakov/SSSR/ 15,53 i£,tyč
dnony za srncem Strackem časem 1:50,
Luňdberg/Švédsko/437 cm,koule 'Skobla
3 mm.
17,42 m, oštěp Sidlo/Polsko/ 7 9 , 0 3 m.
— LEMOATDSnovK; NÁVODY V OSLO ;3K0 BIA
daleký 3.Martínek 696 cm,
m ^ e^ / e k Tošnar 14,© vt ./první/,
I5OO m dangv.ár-Tn 3 .za Dánem'Nielseňem
a iVfirem Boysene* časem 3:46,2 min.,
trojskok 1 Řehák in.-/ m.Modrachová
*ynrala^_u^ - v case 12,5 vt. ,a výšku
em,zatoosová oštěp -5 , 6 7 m.

— FRANCOUZ BOBET VYHRÁL TOUR DE FRANce.Švýcar Kubler byl druhý.

I— DROBNÝ VYHRÁL TURN a JE V DUESSELDORjfu,Kolíně a Viarregio.Ve finale pora
zil; v Diisséldorfu Australana Arkin stalla 5:2,5:7,6:4,v Kolíně Němce Buci
hclze 4 *6,5; 4,6:1,6$3 a ve Viarregio
!po tříhodinovém zápase polského exular
— ITOyí^ČDSKaSLQVEiíSTDÉ'REKORDY;Dl SK KER ta Skoneckého 7:5,19:17,6:3-Podle neota ^ , / 2 m, ertová 46,50 m,oštěp ZéificielnKch zpráv má být Drobný pozván
53 *26 m,4 x IjCO m ÚDA/Zvolen- lna mistrovství Austrálie.
s k j ,vlit1,/lscerger,Jungwirth/15 *2 6 ,
i — MISTROVSTVÍ■SVĚTA V SESKOKU PADÁKEM
’a j,1'-3,. rozkošná 566 cm.Další po
bylo uspořádáno ve Francii.Vítězem se
zoruhodné vyiOny.10 ^ z/topek 30;08
m m . ,oisberger/ic iet/30:20,4 min.,200 stal Sovětský svaz.Československo by
lo druhé.
m Janeček 21,5 vt. a 400 m- 4 0 , 9 vt.
— ZÁVĚREČNĚ ZÁPASY EVROPSKÉHO'PÁSKA
^ N O V É EOuOPBKÉ REKORDY:SKOK VYSOKÝ
Lavis
Cupu;švédsko—Belgie 3:2,Francie
oved NilSson_2lC cm,1500 m Maaar lha-Dánsko
4 *.1/ obojí semifinále/ .Finale
ros 3 :- ^ ,a m m . / p 0 i.andym druhy nejFrancie—Švédsko 0:5» /Pokr.str. 16/
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KEVMATISM - ZÍNET KLOUBU - ISCHIAS ZÁNĚT SVALU - ÚSTŘEL - LNA
-x- Jako první v Austrálii máme k dispo
sici sirné lázně
Způsoby léčby jsou fysikální i masáž
ní „Zaručujeme svědomité a vysoce od
borné ošetření
* Vaše vyhlídky na úplné vyléčení jsou
dobré,ale dlouhé odklady léčby je
zmenšuj í
* Můžeme předložit mnoho děkovných do
pisů vyléčených pacientů»
x- Pro domácí léčbu dodáváme GAMMA KOMPRES S GR.Y
x- Mluvíme několika evropskými jazyky

S i 0 R T /Pokrač./
— BÝVALÝ ČLEN ČS .NÁRODNÍHO R U Í S R U k ^
které se zúčastnilo loni mistr " ’St. _
světa v slalomu kajaků v I.eráre, ---loslav Duffek/po tomto mistrovstv-_
se Duffek odmítl vrátit znět d°
•
vyhrál mezinárodní závody v -er.eve.

— PO DELŠÍ PŘESTÁVCE VE SPORTC'.— 4
činnosti se objevil na hřišti orejCtirad Benéček« Hrál za klub AUCr.—
YMCA proti mužstvu HAMILTON ve ^finale
basketballového mistrovství m u ž u ?r-eré se hrálo v Áucklandu na N»Zelano^k
„YMCA zvítězila 49:36. V referát a ^
Izápase píše aucklandský list VPIEŠŤANY TREATMENT CENTRE
'pod nadpisem :Benacek Outstanding' :
117 Collins S t ./2.posch./,MELBOURNE,Vic J0 finale mužů možno řícisže zápas
Telefon: C 3616
;vyhrál bývalý čs .olympijský repre;
Poradní místnosti plně vybaveny
tant C „Benáček. . .;l
/též horké lázně, masáže atd./
— S.K.PRAHA 5SYDNEY.V sobotu 7 »srpna
AUTA OPRAVÍ LSVEÍ A SZ ZARUHCIJ
Izvítězilo prvé mužstvo nad SKlIRri-— i-em. 7 :1 / 2 :1 / brankami Kořínka 3,hnopa
V .HAITIíTGSR
&
W .ArTDĚI
3 a Hříbala 1 . Druhé mužstvo podlehlo
24 Morrice St.
8 Havelock St„
0 :4 / 0 :3/.- V neděli 8 .8 .prohrálo prvé
CAULFIELD,V I C .
3 T ,HILDA,V I C .
'mužstvo s nadšeně hrajícími CASUALS
Weekend a večery
!l3:4/2:2/„Rozhodčí neuznal Praze dvě
regulérní branky pro domnělý offside,
Chcete se lacino najíst a opravdu si
- V posledním mistrovském zápase
p o c h u t n a t
?
podařilo
porazit nejvážnějšího souper
Navštivte čs„ restauraci
ře CASUALS poměrem 5:1/2:0/ brankami
K A I H A R I N A
Janovského 2,Sapouška 2 a Killera.
proti Luna- Parku
S.K.Praha se tím stal vítězem LBTítCS I . K I I D A ,- MELBOURNE
POLITAN LEAGUE 1954 náskokem 4 bod A
a brankovými poměrem 90; 15. Druhé m u ^
4 chodove menu
pouze sh 5 /6
Každou neděli výborně upravené kachny stvo remisovalo s CASUALS B 3:3/Nedbálek,Dvořák, Prince/'.
p.p.
Večeře se podávají denně 5
—
S
.
K
.3LAVIA
MELBOURNE
si
zajistil
l]
obědy v sobotu,v neděli a ve svátek
místo
ve
3
-divisi
a
tím
i
postup
ví
Srdečně zvou:M.Eichtrová a J.Vilímek
tězstvím nad S .C .SANDRINGHAM 6 :3/4:1
jKnihu Josefa Hclmana AS I SEE THEM
Dobrý výkon mužstva v 1 .poleoase no
'/viz.str. 7/HD/ obdržíte u zástupce fy.
směně stran polevil. Poslední letoš
The Inlibrum Booksellers, Vlad.Jiráka, ní mistrovský zápas s S .C .HELLENIC,
11 Arnold St. ,ITth..Carlton,Vic. , telef.
který se hraje 28.8., již nemůže SLA
FW 5 8 8 5 , za sh 10 / 6 .
VII ohrozit.
v 7
•

^

-

ZAŘÍDÍME^ČESKO - POLSKOU OSADU v rostoucím krásném městě Dubbo, NSW. Parcely
0 200/-/-. Dobré možnosti pro podnikatele /na př*řezníky/'. Zájemci pište
o"
další informace na zn. ’DUBBO-93'1
' do HD»
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— Německý zážrak se musí vidět, o tom se nedá ani
i1.S., Wattle Grove;Pátr.
správně psát. Ten,kdo viděl poražené a rozbité Ně služba je zdarma.Chcetemecko, ten to těžko pochopí, a kdo přijde z Austrá li, zašlete jen známku na
lie, ten vidí,že kdyby se tam tak stavělo jako zde, dopis k vyřízení.— M . H . ,
pak by v Austrálii již dávno žádná bytová krise ne-Darwin;Dopis není dost
musela být o o..Sociální otázky jsou zde ale stejně
srozumitelný.— M . M . ,Alb.
živé jako kdekoli na světě. Rozdíly mezi kapita Park;Adresy hledaných pří
listy a dělníky vzrůstají a proto právě nyní začí mo nesdělujeme.Viz.pozn.
nají stávky...Dělník je zde zatížen dlouhou pra
na 18.str.v rubr."Přát.
covní dobou a vysokými daněmi....Mnichov je město hledají” .— -E.L. ,Kingst. ;
internacionální a večerních zábav. Nedovedete
si Díky za zpr..— F.B.,Fth.
^ i i představit, co je tady hospod, hospůdek, viné- líelb.;Bylo otišt.již v o.
^ p n , restaurací, pivnic, barů a cukráren, a všech 13/IV.— V.I .,Darlingh.;
ny jsou stále obsazeny - každý chce dobře žít,dob Díky za adresy.Ukázk.o.
ře pít a těšit se ze života - i přes ty velké daně. jsme zaslali.— P.K.,W.A
Ta radost ze života je překvapující právě zde předl Dík za výstř. a infh.Použ
:anicemi komunismu.... Situace čs.uprchlíků je,
příště.
HD
'šlím, vcelku lepší než byla dříve.Ovšem jen po
stránce materielní, ne mravní.
J.K. ,Miňichov/M.Š. V 13/IV.čísle HD jsme uveřejnili žádost čs.dívky
— Děvčat .je v Pař:'ži ještě dost a užil jsem s i ,jak
o pomoc z Německa "i za
se patří. Kromě toho jsem ovšem taky pracoval a
cenu manželství".Přihlá
dokonce jsem si tam našetřil nějaké franky.
Přes j
silo se 54 krajanů,kteří
všechnu zácavu jsem došel po delším uvažování k I
jsou ochotni jí pornoci.HD
závěru, že to v Evropě k ničemu nepovede a vydal
jsem se proto na další cestu. Jsem už asi měsíc
STARŠÍ MANŽELÉ /nebe jen
pro změnu v Kanadě. Poměry jsou zde dost těžké, o
starší zena/ se přijmou
k
ráci jsem zatím, nezavadil. Jinak se to zde ale
na australskou katolickou
__
přijatelnější než v Austrálii. K.Č. ,Kentv. ,CAN
faru v Me lbe urně .Žena leh.
— To viete, že každý náš mladík túži len po našom ké vaření, muž příleži
dxevcati, heci je i z tej najskromnejše j rodiny.Je tostné zaměstnání v za^epšia ako každá druhé z drahé j nacie. J.L. .Adel. flPaCl 0 E i 'DOCi* * •/"xlOCLřlči
příležitost- pro starší
“ Kdybych našel ženu, se kterou bychom se trochu
krajany,kteří nemohou
shodli, mohl by být i tady život docela šíastný.
težce pracovat.- Celá za
Myslíte, že by některá zdejší dívka mohla mít po
opatření, plat. Nabídky
chopení pro naše problémy? Určitě ne!
na zn."Zájem o Čechoslcv,
— Proč nadpis "Ohněm a mečem1* k citování oběžníku do FD,
ze sjezdu baptistů v Toro'ntš/HD.5.16/IV, ,str. 1 0 ,
p.r./ ? Vždyí se zde nejedná ® katolickou misii,
PŘIJMEME pomocnici do
M , H , , Richmond
kuchyně za výhodných pod
mínek. Nabídky na zn.
— V Canbeře se naprosto nic neděje, ani v Sokole,
ani v žádném sdružení.Lidé se více méně jeden dru "Pondělí - patek,Melb."
hému vyhýba jíSpolupráce žádná neexistuje .Opravdu do HD.
bych rád věděl, proč se přestáváme mít rádi. Š„,C.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký výběr
H. C H R P A ,

odborný optik

mnimmmmmmnmmmmmmmmmmrnrnmmTnrnrrirri

257 Elizabeth S t .,Kelbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale Sto/ * Telefon MU 2601
/dříve Prajria I I „,Jindřišská 7/
Otevřeno denně S-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky také poštou
Netrapte se s vařením !
PŘIJĎTE SE NAJÍST K
Č E R N Ý M
DO
R I C H M O N D U
258 Church 3t«/"blíže Bridge Rd./
Výborné jídla
*
levní ceny
Příjemné prostředí
Večeře denně 5-8 h o d « /mimo pondělí/ ,
v sobotu a v neděli tíž obědy/12-2/.
Spojení z City: elekt-r.č .2 7 ř28,40 «49
ze St.Kildy; elektr„č«76
NA DCBBlS M K S K E 2 u :„ ..
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11 Carre St., El 3 IERIT ~ICK, VIC.
Telefon

IE 9358
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VYVOLÁVÁME-K0 PÍRUJEME- ZVEIŠU JEi13 j
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcícy
Objednávky též poštou
P H O ' T O R A Y
mmmmmmmjirmmmmmmm
257 Elizabeth S t »,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
Lonsdale St./ * Telefon MU 4 4 8 8
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
ČESKÉ KNIHY
romány-b e1e tri e-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.E.G. - English & Foreign Booksh<
28,Martin Place, Sydney, NSW
nebo
P . , lane off Edward Street
Brisbane, QLL
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
Specialista nervových chorob
s dlouholetou praxí ve Varšavě

J. M A C K I E W I C Z
3.posetu,117 Collins S t . ,Melb.-Git;,
nebo
25jBalston St., St.Kilda, Vic.
Návštěvy telef. předem na LB 4083

PŘIJMU čs.kuchařku.Byt,strava,dobrý plat,výborná podmínky.Tel./Melb./UL 2?£~
SVĚDOMITÉHO PJiKAfiSKÉHO D£l-jI-L4 přijmu za výhodných podmínek. Vole jte/Kelb v c.
UI 6365 nebo pište na zn, ,!Pekař:' do HD
PŘÁTELE HLEDAJÍ: Theodora Lomnického z-Prahy, J#sefa Březinu/nar.v Hrachovišti/-důležité sdělení, Slávku a Frantu Jelínkovy/Barrandov/,r e d „Horáka
/dříve Indie/ 5 Magdu Scipione/dříve Adelaide/,¥lastu Sonkovou, Josefa Kubi
ka, Ladislava Hájka/Sušice/,pí.Novotnou z Poděbrad a Bořivoje Řípu. - Zjistí
me -lř adresy hledaných, oznámíme jim, kdo se na ně dotazuje. Tazatelům přímo
zjištěné adresy zásadně nesdělujeme.- Upozorněte laskavě hledané.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
4 Erin St.,Richmond,E.l,Vic..Telefon JA 3380/jen mimo prac.dobu/.Předplatné
na rok sh 3 7/-, na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sh 1 0 /
jednotlivě sh 1 / 6 .

