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Letos konečně roztály
poslední loňská sněhy americké "osvobozovací”po
Za poslední dva či tři týdny jsme měli pří
litiky, pod jejíž vlaj
ležitost přečíst si několik zpráv z různých
kou
vtáhli republikáni
konců, světa, týkajících se mezinárodního ob
do
ministerstva
zahrani
chodu. První dojem, který tyto zprávy obyčejně
čí.
Americká
obranná
linie
vzbudí, je uspokojení, že se něco děje pro use dnes zakopala přibliž
tužení spolupráce mezi západními demokraciemi
ně
na téže čáře,již vyty
a odstranění překážek, bránících rozšíření me 
čila
Achesonova politika
zinárodního obchodu. Čteme-li však trochu po
"zadržení".
zorněji, nemůžeme si nevšimnout, s jakou těž
Je zábavné číst,jak na
kostí se reformace brodí technickými překáž
jedné straně obviňují re
kami a někdy i nedostatkem dobré vůle.
publikáni vládu presiden
ta Roosevelta,že zatáhla
Ameriku do války tím, že
V Paříži na zasedání
istranění jedné překážky,
"provokovala" Japonce tak
OEEC/Organisation for Eu ^Ochranná cla a valutové
dlouhc,až ti byli nuceni
ropean Economic Coopera
..kontroly jsou další prob
bombardovat Pearl Harbour,
tion/ se dohodli zástupci lény,která je nutno řea ns druhé straně pozoro
1 7 západoevropských států jšit.V prvních fázích OE
vat jejich dnešní politi
5EC nebyly členské státy
na zvýšení importů ze 75
ku, která víc než jednou
na 90 />.Je to další krok
nakloněny vzájemným cel
/'když by se to bralo tak
kupředu na obtížné cestě, n í m ústupkům, protože
hle/ připomíná vyčítané
kterou nastoupili v roce
prakticky všechny byly
"provokace".
1947 na podnět gen.Marshal vázány Ženevskou dohodou |
Nej zářnějším příkladem
la. Původně se počítalo,že z roku 1947/General Agree!
této politiky jsou toul
všechny kvóty budou postupment on Tariffs & Trade/,?
ky 7.americké flotily u
ně zrušeny do června 1951» podle které by byly muse-l
Formosy nebo denní pozo
Jestliže dnes čteme,že le ly snížit tarif i na im- J
rovací lety těsně u asij
tos má být uvolnění rozší portech ze států,jako je I
ského pobřeží.Nejnovejřeno na 90/Ó importu,musíme USA,
|
ším příkladem tohoto
to uvítat jako pokrok,ale
Zástupci 34 států se
|
hlupského chytráctví je
zároveň se zamyslit nad poprávě snaží zrevidovat a
kšeftík, který si vymy
malostí procesu.Integrace
zjednodušit původní Ženev
sleli ve Washingtonu mi 
západoevropské ekonomie je skou dohodu. Těch málo
zase trochu blíže,ale celý zpráv,které máme z průbě nulý týden:Amerika by do
dala Sovětskému svazu
problém hospodářsky sjed hu tohoto jednání,ukazuje|
svoje přebytečné máslo za
nocené Evropy se ukazuje v na obtíže,s nimiž se titoj
strategické /Pokr.str.2/
realističtějším světle.
zástupci, setkávájí.Vezmoul
Zrušení kvót v mezinárod li se v úvahu problémy zap Published by E.Vána, 4
ním obchodu znamená jen od ostalých zemí/Pokr.str.2/ li Erin St.«Richmond,Vic»
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surovinyo Je jasné,že na
I Po delší době předvedli ochotníci VI.odboru JSM
něco takového Sovětský
fvážný-a výpravný kus"Ave Maria"...Autor hry Václav
svaz nikdy nepřistoupí,a
.Sedláček tímto kusem ukázal jednak mravní prohnilést
je jasné,co si o upřím
fváženého hrabete G-r.oye,který se nestaral o oběí své
nosti takového návrhu po
jvášně,o dívku,která ze zoufalství volila smrt v moř
myslí v Paříži a v Londý
ských vlnách...Jeho drsná povaha a lakota neznala
ně . Zatím co president E i 
jmezí ani tehdy,když se dověděl o lásce své neteře
senhower žádá kongres
o
Marie k chudému houslistovi Petrovi... Starý rybář
svolení,aby mohla být ame
M a c r o i se ujal odloženého Petra,vychoval jej a snarická armáda použita při
jžil se hraběte,o němž věděl,že je Petrovým otcem,
obraně Formosy,dělá na
■přimět k nápravě jeho jednání,což se mu podařilo až
druhé straně všechno mož
ípo bolestném úmrtí M arie.. .
né, aby Čankajšek zůstal
Divadelní referát ve VÍDEŇSKÝCH SVOB.LISTECH,10.12.
zticha /až do chvíle,kdy
se to bude hodit/.
Tyhle všechny přemety
N A D Ě J E
A
O B A V Y /'Pokračování/
jsou proto,že Američané
přijali,byí i s kyselou
na jedné straně a potře si ovšem do značné míry
tváří,politiku koexisten by průmyslových států na na jednání Spojených stá
ce.Tato politika,jak jí straně druhé,zůstanou me tů. President Eisenhower
dnes aplikuje Amerika,ne zi těmito dvěma konci
se ve svém poselství k
ní ani ryba ani rak.Ko
státy- jako Austrálie,kte sněmovně 10.1.55 zasazuje
existence je politika,kte ré do takové klasifikace
o snižování celních pře—
rá rozzuří nepřítele a
nezapadají a cítí se pro :hrad a zvýšení importů do
znechutí přítele.Koexistei to postiženy. G-ATT udělal ;USA a navrhuje daňovou
ce selže,protože je to
konec britským preferen strukturu,která by.povzbu
fikce.
cím, a Austrálie ztrácí
dila americký kapitál k
Vymyslili ji bolševici
půdu na anglickém trhu,
investicím v cizině.Tento
a ti vědí,jak ji využít.
kde se objevuje stále víc plán amerického presiden
Západ spáchá smrtelnou
laciných argentinských
ta,doplněný o týden pozdě
chybu,jestliže se pokusí
produktů. Hodně poplachu j i návrhem na podstatné
hrát podle sovětských pra také vzbudilo rozhodnutí :zvýšení hospodářské pomo
videl.Bylo .by to téměř tal Američanů,kteří se zbavu ci potřebným zemím, doka
pobuřující,jako vidět AR jí nadbytečných zásob za zuje, že je možno najít
SENAL hrál australskou ko každou cenu.Je obtížné s.i pocit zodpovědnosti na
panou. Američané jsou v
vysvětlit,co přesně chtě ;
:místech,kde je toho nej
politice někdy naivní,ně jí kritici,kteří žádají
evíce třeba.Při Eisenhokdy neohrabaní,někdy hru od Američanů zodpovědně j iwerově projevu spadne člo
bí.Ne jsou to však nikdy
ší jednání".Ničení těch věku málem kámen se srdce,
tak obratní podvodníci ja to zásob?
ale pak si vzpomene, že
ko jejich protihráči v
Problémy australského a už tohle někde četl.Návr
Kremlu.Ve falešné hře ko anglického zahraničního
hy jsou téměř totožné s
existence budou kdykoliv
obchodu přijdou na pořad :plánem,který Eisenhower
beznadějně ošuleni.Bohu konference ministerských přednesl v březnu 1954»
žel se. nehraje jen o něja předsedů států britského Možná,že si senátoři le
kou tu miliardu.V sázce
tos vzpomenou a dají jej
imperia,která začíná v
je třetí světová válka.
Londýně. 3 1 «ledna. Světová konečně na pořad.
jun
hospodářská situace závi-ec-
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*— SOVĚTSKÝ SVAZ POKRAČUJE
v pokusech zabránit vyzbro
— S p o j e n é
s t á t y . — 'Washingtonská vlá jení Západního Německa.Ten
ia se připravuje na dlouhou dobu "mírového" s o u  tokrát nabídl bonnské vlá
žití.! vojenského plánování jsou patrny dvě věci: dě diplomatické uznání,ne1.-neričanům je jasné,že je třeba udržovat silné bude-li vytvořena nová ně
branné síly,aby se nucená mírová koexistence ne mecká armáda.Západoněmecká
změnila ve válečnou tragedii,2.počítá se s dlou vláda se k nabídce postavi
hou dobou "bdělého" míru,a proto se ze strategie la odmítavě,ale vůdce opokých a také hospodářských důvodů snižuje stav ar sice dr.Ollenhauer žádá,amedy.Hlavní důraz se přesunuje na letectvo.V ro by se o ní uvažovalo.
ce 1957 má mít 137 perutí/3.600 letadel/.Stav ar — ČÍNŠTÍ KOMUNISTÉ SE VYLOmády bude snížen o dalších 74.600 mužů na 1,000.
dili na nacionalistickém
025 mužů.Nynější síla je 19 divisí a 117 proti—
ostrově Jikjanšan,220 mil
letadlových praporů.Početní stav námořnictva,jež na severozápad od Eormosy.
právě spustilo na vodu atomovou ponorku "Nauti
Čankajškovo letectvo bom
lus" ,byl snížen na 675-000 mužů.
bardovalo několik komunis
*
tických přístavů a v jednom
.— I t á l i e . — ‘Ministerský předseda Scelba,
z nich potopilo britskou
který to,jak'se zdá,myslí s bojem proti komunis nákladní loá.
mu doopravdy,zaútočil přímo na kořen zla.Ital -ČLENSKÉ STÁTY'ZÁPADOEVROPští komunisté jsou patrně nej bohatší stranou v
ské unie Anglie,Francie,Zá
západní Evropě a ke svým finančním prostředkům
padní Německo,Itálie,Belgie
nepřicházejí vždycky nejčistší cestou.Víc než
Holandsko a Lucembursko je
třetina italských obecních rad je kontrolována
dnaly v Paříži o francouzkomunisty a jejich starostové obohacují s elánem
jském návrhu na společné
sebe i stranu vybíráním zvláštních poplatků.Je
(zbrojení.Anglie se staví zánom v Modeně to vynášelo 17 milionů, lir ročně.
jsadně proti každé kontrole
Scelbova'vláda zasáhla prvně v Toskánsku,a 56
(svého těžkého průmyslu.
starostů.,většinou komunistů,se ocitlo v krátké
době za mřížemi.Kromě toho ztratili komunisté
(— ŘECKO RATIFIKOVALO PAŘÍŽ100 budov,které po válce pohotově znárodnili.Bu jské dohody a balkánský vode -li to tak pokračovat,je nadeje,že se z Togli- Ijenský pakt s Jugoslávií a
attiho komunistických kapitalistů stanou nakonec ÍTureckem.
přece jen proletáři.
(— TURECKO A IRAK UZAVROU
*
.smlouvu o přátelství a vzá— F r a n c i e . — Mendes-France vyhrál svůj
fjemné
pomoci.
boj -o ratifikaci pařížských dohod.Ale pád j e 
ho vlády se zdá být stejně jen otázkou času.Početná část pařížského parlamentu pro něj hlasovala anebo se hlasování zdrže
la často jenom proto,aby měla později obětního beránka,na něhož se dá svrh
nout, cc se z kritických opatření nepovede.Nekřesťansky zaujatý křesťanský de
mokrat Bidault zaujímá v této skupině čelné místo.Z vědomí pravděpodobné par
lamentní porážky se začíná kolem Mendese formovat nové hnutí,zvané "Nová le
vice".První se postavil do řady exlevičák a exgaullisťa André Malraux.Nedlou
ho po něm následoval katolický spisovatel Francois Mauriac.Je docela možné,
že se tak vytváří jádro nové politické síly,která má nahradit staré francouz
ské směry,které tak dokonale zklamaly.

4.
— PRESIDENT EISENHOWER
navrhl v rozpočtu na fi
nanční rok 1955-56 zvý
šení zahraniční pomoci o
4-00 milionů dolarů.Úhrn
ná suma teá činí 4-700
milionů dolarů.2.000 mi
lionů dolarů bude vydá
no na atomovou energii
pro obranné a mírové ú—
čely.
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Při svržení Arbenzova režimu v Guatemale bylo
jasné,že tam hrály svoji úlohu dlouhé prsty United
Fruit Company.Nový president Armas neudělal od té
doby o mnoho víc,než že vrátil americkým ovocnářům
zkonfiskované plantáže.Ale v Guatemale šlo vlastně
v zásadě jen o to,bude-li tamní vládě dávat rozka
zy komunistická strana anebo cizí obchodní kartel.
Ze dvou zel Vyhrálo menší a každý rozumný člověk
musil směnu ,třeba s výhradami,uvítat.
Případ Costaricy je jiný.Jak ke "vzbouření” do— ANGLIČANŮ NABÍDLI V KEšlo?S nebes spadlí vzbouřenci obsadili několik míst
nyi teroristům Mau-Mau
blízko hranic Nicaraguy.President Costaricy Figuerozsáhlou amnestii.
res požádal organisaci amerických států,aby případ
— GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ '
vyřešila,a tvrdil,že vzbouřenci nespadli s nebe,aSpojených národů. Hammar- le z letadel,která přiletěla z Nicaraguy.Pětičlenskjoeld neprosadil v Pe Iná komise,která byla vyslána na místo,zjistila, že
kingu propuštění 11 ame jse tato obvinění zakládají na pravdě.Operace vzbourických letců,kteří byli jřenců prý řídí syn bývalého presidenta Costaricy
odsouzeni pro špionáž.
!Picada.Prozatímní šarvátky skončily většinou vítěz
stvími vládních.
— KONFERENCE ATOMOVÝCH
Mezi případy Guatemaly a Costaricy najdeme tři
vědců sedmi států bude
styčné bodyjl.Figueres i Arbenz začali s provádě
uspořádána v Ženeve.
ním sociálně reformních programů,2.obě revoluce za
— AMERIČANŮ LETOS NEBUčaly zvenčí,3*v obou případech byla reformami po
dou provádět v Pacifiku
stižena United Fruit Company.Ale oba případy se di
pokusy s atomovými zbra ametrálně liší v tom,že v Costarice nikdo nemůže,
němi .
ač se sebe víc namáhá,nalézt ani stopu komunistic
kého vlivu.Pokud ovšem neóbviní někdo z komunismu
— INDICKÝ MINISTERSKÝ
předseda Nehru řekl v New také arcibiskupa Sanabriu,který dal Figueresovým
Delhi,že cílem Indie mu reformám svou plnou podporu.
Účast United Fruit Company zatím nikdo nedoká—
sí být socialistický stát
_-zal.Ale jsou tu okolnosti,které jí nasvědčují. Je
~ zde silně podobné provedení jako v Guatemale a moc
takového koncernu je ve srovnání s ubohostí maličkých středoamerických stá
tů neodolatelná.Mime to je zde neblahý výrok jednoho z ředitelů společnosti
Bradena,který říká,že "odstranění vlivu mezinárodního vlivu komunismu ze
střední Ameriky,třebas i násilím,se nedá nazvat intervencí".V tom se samo
zřejmě mýlí.Intervence je to v každém případě.Tam,kde skutečně jde o komunis
ty, je to intervence omluvitelná.Tam,kde o ně nejde,je to intervence odsouze
níhodná. Bude-li účast United Fruit Company dokázána,bude jistě na čase, aby
ji americká vláda třepla přes prsty něčím tvrdším než banánem.
Proč se případem Costaricy zabýváme?2a prvé proto,že by nikomu neměl být
lhostejný osud jedinéh*,sebevzdálenějšího člověka,tím méně jednomilionového
národa.Za druhé a hlavně proto,že názorně ukazuje,jak snadno se dá antikomunismus zneužít.A slušný člověk si nesmí dovolit výkyvy od jednoho zla k dru
hému.
— n —
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Sedle zpráv ze začátku měsíce ledna jsou v Praze v proudu přípravy s rozdě
lováním americké pomoci,nabídnuté Československu presidentem Eisenhowerem v
z fí minulého roku.První část 20.000 tun obilí,jež bude^postupně dodáno Českou
Slovensku,byla již vyložena v polském přístave Štětině.Československý konsul
ořz tem učinil "děkovný projev" a pronesl slova uznání zá americkou pomoc. V
Iraze již pracují švýcarští dobrovolníci Červeného kříže,kteří budou dohlíže
li na distribuci obilí.Obilí je baleno v pytlech,které jasně označují Spoje
né státy jako výrobce a odesílatele.
FEP
D A L Š Í

S O U D N Í
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Počátkem prosince se konal v Liberci soudní proces se Skupinou zaměstnan
ců Libereckých mlékáren.Časopis CESTA MÍRU k tomu podotkl,že "docházelo k vel
kému rozkrádání mlékárenských výrobků,na kterém se podílelo téměř 80 procent
všech zaměstnanců.Nejvíce bylo odcizováno máslo,a to zaměstnanci mlékárny ,
kteří odcizili mnoho metrických centů."
Lidový soud tak soudil soudruhy ředitele,hlavního inženýra,vedoucí,vrátné,
řidiče a dělníky.Tato skupina čítala 12 členů.Na řadu však přijde dalších 47
zaměstnanců,kteří si rozebírali "socialistické vlastnictví".
Tento soudní proces je dobrou ilustrací mnoha podobných případů komunistic
ké korupce a rozkrádání ve velkém,A nejde jen o výrobky průmyslové;režimový
tisk přinesl řadu dokladů o tom,že krádeže jsou mnohde typickými praktikami
i v zesocialisovaném zemědělství.
FEP
ÚSTREDNÝ VÝBOR KSS ZASADAL

SLOŽENÍ SBORU POVĚŘENOU NA SLOVENSKU

Předsedou Sboru je Rudolf Strechaj,
I . místopředseda je M.Bakula,další čle
nové ;0.Jeleň/místopřédseda a vnitro/,
P.Majling/plánování/,ing.J.Marko/fi
nance/ ,J.Gajdošík/místní hospodářství/,
A.Horák/spoje 'a komunikace/,Š.G-ažík'
/zemědělství/,J.HOjo/pracovní síly/,
J . Klokoč/kultura/,ing.S.Takáo/lehký
průmysl/,ing.J 1Bušniak/obchod/,J .di
re t h -/doprava/ ,J.Lukačovič/stavebnic— '
tví/,J .Marcelly/potravinářský průmysl/,
E.Sýkora/školství/,V.Torok/ždravotnictví/,F .Tupík/lesní průmysl/,d r .J .Uh
NOVÝ ŘÁD PRO ZÁPOTOCKÉHO
rán/ spravedlnost/.Bývalí pověřenci
J.Lietavec/vnitro/ a F.Marušiak/potraZe svým: sedmdesátinám byl Antonín Zá
vinářský průmysl/ byli zproštěni funk
potocký vyznamenám předsedou vlády Vi
Č
liamem širokým řádem "Budování socia cí .
listické Vlasti".Přítomni;A.Novotný,
— z e Šv ý c a r s k a b y l i v y h o š t ě n i "p r o
Čepička,J.Dolanský,V.Kopecký,Z.Fier— činnost v rozporu s dipl.zvyklostmi®
linger,Bacílek a Jankovcová.
Č
plk.L.Sochor a majr. F.Korbel.
Č

V ánoch 16. a 17.decembra 1954 bclo v Bratislavě plenárně zasadanie Ústrednéhc výboru Komunistickéj strany
Slovenska.Ústredný výbor,vychádzajúc
z "usnesení posledného zasadánia ÚV
KSS a z vládneho vyhlásania",rokoval
podlá úradnej zprávy o týchto dvoch otázkach;1.zaistenie plánu rozvoja národneho hospodárstva na Slovensku v ro
ke 1955 a 2.o výsledkoch volieb do NS
a 3NR a o úlohách Národného frontu po
volbách.
FEP
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POZDRAV EXULANTŮM

RUDÉ PRÁVO přineslo 25.prosince
— Československo nabídlo Indonésii za
článek Jana Nového na obvyklé téma
řízení a znalce pro využití petrolej o
útoků proti emigraci a zahraničnímu
vých polí na Sumatře.Indonésie by ho
odboji.Článek je zajímavý jen tím,že
spodářskou pomoc splatila v petrolejář
Dředstihuje dosud vše,co režim kdy na
ských produktech.— ''Orlické vodní dílč
psal v oboru hysterických politických
je nově zřízený podnik pro stavbu nej
výkřiků.Autor byl divně inspirován vá
větší přehrady v ČSR v e 'Zbenických Zla
nočním klidem,když pravil o exulan kovicích.‘— Sčítání lidu,trvale zaměst
těch;
naného v zemědělství,bylo provedeno 10,
f'Co je pro nás jejich podoba?Mrcholedna.1.ledna bylo sčítání všech kusů
žrouti
a ještě méně nežli supové,vznos
dobytka.Formuláře musili vyplnit chová
ně krásní ptáci,hygienikové pouště.Jsou
telé nehledě na to,zda-li chovaný do
pro nás odporným čoudem,čpícím dosud
bytek vlastní nebo jen ošetřují.—
V
ze ssutin Koreje a z rozervaných polí
Karvinné byla v nové šestipatrové ne
Vietnamu.Méně než paria ušlechtilému.
mocnici dána do provozu dvě vrchní pa
Zbytečnost.Trus na cestě.Jejich jména
tra.Nemocnice bude mít 500 lůžek. —
se vytrácejí a jakoby všichni měli to
Pověřenectvo kultury postaví na Sloven
liko jeden obličej beztvarý,jakási
sku 40 památníků Rudé armády.— -Ve vě
prázdná skvrna...Vzbuzují zlobu?Nejku 51 let zemřel v Praze dramaturg a
spíše opovržení a pocit odporu a hnu
spisovatel Frank Tetauer. — Podle zprá
su. Při pouhém vyslovení jejich jmen—
vy Radia Svobodná Evropa byl zrušen zá
jakobys do lepkavé a hnilobou pách
kaz posílání poštovních zásilek ze Zá
noucí rybniční ssedliny vložil ruku.”
padu vězňrm v trestnicích a v táboréch
FEP
nucených prací.— 376 řeckých občanů,
odvlečených komunisty v letech 1946 SILVESTR NA HRADĚ
1949 za občanské-války,bylo propuštěno
z Československa.— Ve Zlíně byl doho 31.prosince uspořádala československá
toven 140 metrů vysoký železobetonový vláda ve Španělském sále,trůnním sále
komín závodní elektrárny,který je nej- a ostatních representačních místnostech
vyšší ve střední Evropě.— 75 procent
pražského Hradu novoroční slavnost.zú
vlastníků tělevisních přijímačů do častnili se jí Antonín Zápotocký,ce
sud nezaplatilo stanovené poplatky.—
lá v l á d a ,straničtí funkcionáři,zástup
Na základě nové obchodní úmluvy dodá
ci složek Národní fronty a armády,no
Itálie Československu rtut,síru a bo sitelé řádů a nej lepší pracovníci,ná
rax.Hlavní položkou jsou však kulič
rodní umělci,laureáti,rektoři a pro —
ková ložiska,za která Itálie obdrží
fesoři.V uměleckém pořadu'vystoupili
dřevo,slad, ječmen atd.— -V Praze ze umělci z koncertních síní,divadel a
mřel spisovatel a literární kritik M i  estrád,
Č
roslav Rutte.— -V Rumburku převzala to
DALŠÍ PŘIZNÁNÍ
várna na letadla Avia tamní Rinco
závody a zahájila výrobu letadel pro
"Překračování mzdových plánů” je po
potřebu Čs.armády.»— Stršnická Tesla
dle RUDÉHO PRÁVA rozšířeným zvykem v
vyrobí letos 15.000 televisorů.— V
mnoha podnicích.Tyto prý "musí najít
Oslo zemřel československý vyslanec
odpovědnější vztah k našemu národnímu
Oldřich Hlas.— Byl zahájen provoz na
^hospodářství .Tak,jak hospodařily doelektrice Jablonec-Liberec.
Č
|sud,se hospodařit nedá!".
Č
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Arthur Koestler‘Neviditelné písmo,Josef Scholmer:Vorkuta
dnešní do b ě 'ne smělých./zatím/ ná— '
mluv mezi sověty,toužícími po oddechu,
a západními státy,prahnoucími po "mí
ru pro naši generaci" ,ukazuje sě sta
le výrazněji,že nejzásadnějšími,nej aktivnějšími a nejvytrvalejšími bojov
níky proti komunismu jsou právě zkla
maní komunisté.Tuto skutečnost teá zno
vu potvrzují dvě nové knihy/'Neviditel
né písmo" Arthura Koestlera a "Vorkuta"
Josefa Scholmera.
Koestlerovo "Neviditelné písmo"/The In
visible Writing/uzavírá řádku svéživotopisných knih tohoto typického před
stavitele mladé evropské inteligence'
z doby mezi dvěma světovými válkami ,
který se narodil z židovských rodičů
v Maáarsku,žil a pracoval v Německu a
v e 'Francii,cestoval po Blízkém Výcho
dě, Sovětském svazu a Španělsku a nako
nec našel úkryt před bouřlivým zmatkem
dvacátého století v Anglii,v zemi,kde
"policisté hrají se stávkujícími kopa
nou" ./"Neviditelné písmo" je přímým
pokračováním knihy "Šíp v azuru"-Arrow
In the Blue
doplňkem této autobiogra
fické serie je pak starší dílko "Vyvr
helové" - Scum of the Earth-,které za
chycuje Koestlerovy trpké vzpomínky na
Francii v letech 1939—1941*
Jako každý- poctivý intelektuál na
šeho "humanistického" věku ucházel by
se Koestler u úřadů marně o vysvědče
ní zachovalosti.Byl vězněn a interno
ván ve Francii a v Anglii,vyslýchán
snad všude,kde se nějakou dobu zdržel
. jeho rodnou zemi nevyjímajíc/ a ve
Francově Španělsku byl dokonce odsou
zen na smrt.
Fo všechno proto,že hledal pravdu,
podle které a pro kterou by myslící a
cízící člověk mohl žít.Na začátku "Ne
viditelného písma" je ještě zapálený
komunista a jako takový odjíždí v tři-

jcátých letech do Sovětského svazu.
(Vrací se ovšem ročarován sovětskou
iskutečností,ale jeho marxistická ví
k a ještě žije.Nástup hitlerismu v Ně(mecku mu ostatně vyžene z hlavy všeIchny kacířské myšlenky.Ale pak při—
:chozí doba apokalyptických čistek ,
(které nelikvidují jen Radka,Buchari;na,Tuchacevského a spol.,nýbrž i řa
du Koestlerových přátel.Před rozcho
dem s komunistickou stranou ho však
zase zadrží fašistická agrese,tento
krát ve Španělsku.Koestler,který pra
cuje v Paříži pro Kominternu/zde se
často stýká S Otto Katzem vulgo An
dré Simonem/,odjíždí s legitimací
britských nóvin na povstalecké úze
mí, vrací se,pak zase jede k vládním
a při jejich'ústupu padne Francovcům
do ruky.Zatím co čeká ve fašistickém
vězení na smrt,vrcholí v jeho nysli
účtování s komunismem.Když je vymě
něn za nějaký čas za jakéhosi promi
nentního Francovce,vrací se do Paří
že a brzy oficiálně vystupuje z ko
munistické strany.Když v srpnu 1939
uzavírá Stalin pakt;s Hitlerem, je
(Koestler už dávno v pilné práci na
(svém slavném románě "Temnota o poledInách"/Darkness At Noon/.Po pádu Franjcie se dostává přes Lisabon do Anglie
(a tam až dodnes zoufale vyzývá západ—
(ní svět,aby si konečně uvědomil,exi(stenční význam dnešního nesmiřitel—
,ného zápasu mezi světem sovětů a svě|tem člověka.Za ztracené komunistické
(náboženství nenašel ještě Koestler
;jinou,stejně živou víru.Občas vsak
vidí "neviditelné písmo"/odtud název
knihy/ a zakouší jakýsi "oceárický
pocit",kterým se mu zřejmě hlásí Bůh.
Josef Scholmer je be:- 1 "’■'sky lékař
(a také bývalý komunista.F o v : lee se
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dal do služeb východoněmeckého režimu :kém červnovém povstání.Jak začala,ni—
a postupně ztrácel iluse.Když už byl
(kdo pořádně neví,ale rychle se roz s komunismem vnitřně celkem hotov,při■(rostla po všech táborech v okolí a tr—
šli si pro něj sovětští policisté.Po
Ivala několik týdnů.Vojsko á policie
několik měsíců vzdoroval Scholmer ne jji ovšem nakonec potlačily,dokonce bez
smyslným obviněním ze špionážní čin
Izvlášť drastického teroru.Stávkující
nosti, ale nakonec si dal poradit od
(byli prostě sami tak překvapeni úspězkušených spoluvězňů a "přiznal se".
chem své akce,že najednou nevěděli,
Nahlédl totiž,že svých naplánovaných
ico dál,a tak se vedení tábora nakonec
25 let dostane v každém případě a že
■podařilo podlomit jejich odhodlání a
tedy bude lepší,když co nejdříve skon■; jednotu.Sotva se však začalo zase pra
cuje se všemi formalitami a dostane
c o v a t ,zahájily tajné skupinky v tábose do koncentráku,kde se žije přece
;ře přípravy na příští příležitost.
jen o něco snesitelněji než ve věze
Koncem roku byl Scholmer propuštěn
ní .Ejhle ,j edno z tajemství záhadnj/ch
stejně bezdůvodně,jako byl před čtyř
komunistických vyšetřovacích metod!
mi lety zatčen.Jakmile se vrátil do
(Berlína
-tentokrát už ovšem západního—
Tak bylo Scholmerovi dopřáno po
Jchtěl s několika spolunavrátilci naj —
znat na vlastní oči - a na vlastní ků
jmout nějaký hodně veliký sál,aby mohl
ži - pověstné sibiřské koncentráky ve
(povědět veřejnosti pravdu o Vorkutě.
vorkutské uhelné pánvi.V 'pásmu,kde je
(Měl však smůlu.Právě v té době byla
pouhá existence utrpením,zkusí vězni
iv Berlíně konference Velké čtyřky a
ažaž,i když nejsou tak soustavně mu- tak mu spojenecké úřady zakázaly předčeni jako v nacištickčých táborech.
(nášku,aby se Molotov neurazil.
Sibiřské podnebí,hlad,těžká práce a
Scholmer tedy své dojmy alespoň
zoufalá hygiena naprosto stačí k to
(poctivě vypsal.Kniha vyšla nejdřív
mu,aby si uhájili život jen ti nej
(německy a brzy nato anglicky.Vyznívá
zdatnější .
(v palčivou,naléhavou otázku;je Západ
Scholmer zde našel pravou meziná
(opravdu
ochoten pomoci národům za Že—
rodní společnost;bývalé nacistické
(leznou oponou,až se příště pokusí segenerály,kteří i na táborové latrine
(třást komunistické panství?Jak sved—
si onikají a dodnes rozbírají své sta
(čí Scholmer,věří v to sovětské obyva
ré slavné i neslavné bitvy,příslušní
ky zdedrnovaných baltských'národů,kte telstvo i dnes,po smutných zkušenos
ré ani hlad nesvede k tomu,aby špiclo t e c h z východoněmeckého povstání a
(vorkutské stávky.Věří v to jistě tavali pro vedení tábora,Ukrajince,kte
ří stéle vzpomínají n a 'bohatýrské do (ké československý lid i po zkušenos
t e c h z plzeňských májových bouří ro
by hitlerovské okupace,kdy mohli vraž
t u 1953,ale Západ by neměl s přesvěd
dit Židy podle chuti,a konečně komu
J.S.
nisty všech'národností a ras,kteří sa čující odpovědí dlouho otálet.
mi sklidili,co seli,a z nichž někteří
- zejména Rusové -zůstávají věrnými
NA ÚÁDirí VALNĚ HROMADĚ T.J.SOKOL V
straníky i za ostnatým drátem.
Melbourne 21.1.1955 byli zvoleni;sta
Těch je ovšem velmi málo,jak uká
rostou B.Kalina,náčelníkem J.Matys,
zala generální stávka,která vypukla
;náčelnicí J.Kubešová,jednat„Chaloupv létě 1953,několik měsíců po Stali (k o v á ,pokladníkem E .Svob oda,vzd ělavat.
nově smrti a krátce po východonemecGrossmán,knihovn.Matysová.
F.Z.
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Svodní reportáž
Tlasu domova

Marná však tyla moje snaha.Tak'jsem; čtyř tisíc čtverečních mil,kde šije
potom pana doktora nechal při tom, že j skoro čtyři tisíce bělochu/z toho je
jsem člověk geniální,který se minul poj pět Čechu/ a dvě stě devadesát tisíc
voláním.Prožil jsem s dr.Capellou hez-j domorodců..Tento kraj byl objeven ko
ké tři dny,ačkoli to někdy bylo horší | lem roku 1934,tedy 16 let po převzetí
než při screening, v Luitpold Kaserne | koloniální správy od Němců,ale trvalo
v Mnichově,zvlášt když jsme narazili j dalších 11 let,než zde byla ustavena
na nepravidelná francouzská slovesa.
I první stálá vládní stanice v Bena Litoval jsem pouze,že jsem
pana
Bena.Po válce,když byly zjištěny'ze
doktora nepotkal,když mi bylo šest- j mědělské ■možnosti v tomto údolí ,osa
náct let.Tankrát bych byl lépe obstál jmělé vládní stanice téměř přes noc
v latině a rozhodně bych se ho nesna- i vzrostly v malá městečka jako hříbky
po dešti.Goroka - horská metropole žil přemlouvat.Ale tenkrát,"Když nám
bývalo šestnáct",jak praví dnes už
má dnes páté nejživější letiště na
zastaralý šlágr,jsme žili slastně do- í jižní polokouli,nebol není spojena s
ma a o Nové Guineji se nám ani nesni- ; pobřežím silnicí,a tak letadla a do
morodé stezky jsou jediným pojítkem
lo.
se světem.Klima je z d e 'mírné,netro P A P U Í N S K Á
M E Z I H R A
pické,a život nákladný,nebol na vše
je tu příplatek 11 penny za leteckou
Epištola čtrnáctá - Cesta do hor
dopravu.čili chléb na pobřeží stojí
1/7 a v Goroce 3/5 - to je láce!
Oblast Východní vysočiny se svými j
kávovými plantážemi,trochou zlata a
Dneska zbývá už jen prozkoumat pás
osmiridia,produkcí burských oříška
mo kolem papuánských hranic,které je
a zeleniny je dnes jedním z nejdále- j stále ještě na mapě označeno bílým
šitějších okresů na Nové Guineji.Go- | flekem a slovem NEPROZKOUMÁNO.Upro roka,postavená v širokém údolí pět a j střed tohoto pásma se zdvihá mohutný
pul tisíc stop nad mořem,sídlo kolo— j horský masiv M t .Michaele,vysoký 12.300
niální správy,je dnes největším bě
stop,jak uvádí oficiální mapa,který
lošským městem v tomto okrsku/180 li- j je viditelný téměř z každé části okrs
dí/a je
živým střediskem jak ob- j ku a je proto ideální pro kontrolu
chodu tak drobného průmyslů.Bohaté
při mapování.
gorocké údolí má budoucnost,zcela od- j
Hřeben Mt.Michaele byl prvně na
lišnou od budoucnosti "Land of Tomoř- )
vštíven pionýrským distriktním komi
row",jak jsme čítávali na plakátech, (
sařem J.Taylorem v roce 1936 a potom
rozvěšených před emigračními kancelá-j
znovu pány Neilsonem a Robertsoněm v
řemi IRO lágrů.
j
roce 1941,ale jeho nejvyšší vrcholek
Východní vysočina má rozlohu asi
nebyl dosud slezen vůbec. /P.str.10/
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V poslední době si dvě výpravy zlot r o l o v á n o ,mnohé konference svolány a
mily vaz ve snaze Slézt Mt.Michaele. (přednášky o nebezpečí v nekontrolova
Proto v červnu 1954,aby byla naprave ných částech Nové Guineje vyslechnuty.
na reputace australské správy,byla u- (Členové slavné patroly byli výzbroje
stavena nová výprava s posláním'utá m i karabinami,brokovnicemi i revolve— '
bořit se někde na hřebenu masivu,pro ;ry a Australani byli částečně dotčeni,
vést jeho zaměření pomocí hvězd a ur (kdyžvjsem požádal o prak jako osobní
čit jeho zeměpisnou délku a šířku,vy :zbraň.
stavět triangulační body,nasbírat geo
Když už bylo všechno,-ale všecičko,
logické ,živočišné a botanické specipřipraveno
.a, počasí bylo -.nádherné,bymenty,zjistit pověsti a legendy domo
rodců a udělat "big show",aby bylo o (la výpráva odložena,nehoň bylo usou- '
čem psát a povídat v radiu,ovšem míst_zeno,že 'bude; lepší .Strávit "long week
-end" v.hospodě"než v buši.V důsledku
ním. Jelikož prestiž administrace byla
mohutné
Oslavy královniných narozenin
v sázce,všechno bylo naplánováno sku
tečně pečlivě,takže výprava byla jis australským způsobem jsme vyrazili za
ta úspěchem už před tím,než opustila (kuropění v pul desáté jeepem po silniici Bená-Kainentu a aspiriny šly velmi
Goroku.
(silně na odbyt.
Týdny před odchodem se výšily kopy
a s í
po patnácti mílích cesty,která
zásob,výbavy,přístrojů a táborového
(se mot/'mezi kopečky anebo se šplhá
náčiní do nemožné výšky v novém,ale
nedostavěném skladu.Konstrukce trian (přes ně,když už jsme minuli kávovou
(plantáž,která, patří jednomu čs.uprchgulačních byly vyrobeny,přesně očís
;líkovi,jsme odbočili na zarostlou céslovány ,natřeny karbolkou a pak zase'
(tu,jež nás dovedla k řece Dumantina,
rozebrány,svázány do nákladu o váze,
[kde také logicky skončila.
kterou zákon předpisuje pro dva nosi
če. Jako vedoucí výpravy byl určen.J.
Domorodý policista s nosiči čeká.
L.Thyer,zkušený Patrol Officer a ne- (Přecházíme po lanovém mostě a za půl
dostudovaný geolog,který před rokem
(hodiny docházíme k domu pro bílé ole
navštívil kraj Lufa,zvolený jako vý jny' vládních patrol,kterým se říká rest
chozí bod expedice.Jemu na pomoc byl |housy,kde je slavnostně nastoupen domo
přidělen Cadet Patrol Officer W. Ke
rodý policejní oddíl,skládající se ze
Grath,který dělá pro administraci ma čtyř dobře urostlých jinochů,dlouhá
py s přesností jedné míle,sbírá kytic řada místních luluvajů/starostové ob
ky a pilně prohání děvčata bez valné cí, dosazení administrací/ a čtyřicet
ho úspěchu...Lands Department/austral [nosičů, z kraje Bena,kteří byli vybřáské vydání našeho katastrálního a mě- [ni pro výpravu proto,že byla obava,že
řičského ústavu/ určil jako zeměměři (Mt.Michaele může být- sídlem zlých duče B.H.Bridgese a mne,jelikož jsem,
:chů pro kmen Lufa,a ti že by pak .od—
jak bylo uvedeno v místním tisku;"an jmítli vystoupit nahoru.Zbytek ohromné
experienced mountaineer,having climb (plochy před rest housem tvoří haldy
ed many peaks in Europe"/slezl jsem
[balíků,jež sem byly dopraveny přeaešŘíp,vyjel- lanovkou na Lomnický štít
jlý den,a stovky místních čumilů.John
a na motocyklu na Gross Glockner/.
ipřijímá hlášení a.na místě urovnává
(některé menší kmenové spory,zatím co
Všechno bylo nesčíslněkrát zkon
jse přepočítávají balíky.
/lokr./
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lieni možno s e 'domnívat,že se nebezpečí komunismu zmenší. Ale právě pro
to můžeme doufat,že jádro komunistického světa nezůstane zdravé a silné.
Jestliže ano,pak všechny naše teorie o nezákonitosti tyranie a zákonitos
ti svobodné vlády by byly vyvráceny.Tyranie má krátkodobé přednosti před
demokracií.Po delší době však musí zajít,při nejmenším jako jednolitá im—
periální struktura,i když je třeba dokázáno,že se jednotlivý národ nemůže
vyprostit'z totality bez pomoci zvenčí.
Krátče,náš problém je zabránit katastrofě tím,že vezmeme na sebe těžká
břemena,tím,že zůstaneme klidní a rozvážní,tím,že budeme rozhodní v dobách
krisí,a tím,že budeme koexistovat s odporným systémem ve stísněném světě.
Naše hlavní potíž je,že jsme'si ještě nezvykli na tak malé a ošklivé al
ternativy .Beznadějně doufáme,že je tu nějaká jiná skrytá.cesta.Ale není.
Reinhold Nietuhr,THR FREE SPIRIT,prosinec 1954
[sejde v New Yorku.USA navrhnou,aby
V prosincovém čísle amerického ča
[byl odhlasován zákaz užívání atomosopisu U.S.NEWS AND WORLD REPORT uve
!vých a hydrogenových bomb.SSSR oznařejňuje dr.Gerhart Niemeyer,profesor
university v Yale, pesimistickou uto ičí americký návrh za podvod.SSSR bu[de žádat rozpuštění NATO a nahrazení
pii s názvem "Peset let koexistence".
I"fašistických"režimů v západní EvroJeho proroctví je časováno takhle;
1 9 5 5 ;jednání s Ruskem povede k men jpě režimy"přátelskými".V Polsku vyším dohodám,ale napětí potrvá.Zbrojit
|pukne prctisovětské povstání,které
se bude s ohledem na technologickou
[Rudá armáda potlačí.
kvalitu zbraní,nikoli na kvantitu.USA
( 1 9 6 1 - 6 3 :SSSR požádá Norsko,ase budou snažit udržet si přátelství
iby vystoupilo z NATO a nabídne mu 25:letý pakt o neútocení.Jakmile Norsko
spojenců.
1 9 5 6 - 5 7 : porostou naděje na mír ,;svolí,bude podobná nota poslána Dán
sku,které přijme podmínky okamžitě.
ale nebezpečí konfliktu potrvá.Občané
Vlna stávek v Itálii bude předehrou
USA si uvědomí strašlivou tvář příští
ke
vstupu komunistů do vlády.Ve Fran
atomické války.
cii se dostane k moci nová Lidová
1 9 5 8 ;Malenkov oznámí,že Rusko má
teá dostatečné množství hydrogenových
fronta.Německo začne vyjednávat se
a atomových bomb.Rusko také vyrobí do i Sovětským svazem.
statečný počet řiditelných bomb,proti [ 1 9 6 4 : v tomto roce bude americ
ký lid stát osamocen v nepřátelském
nimž bude civilní obrana nemožná.
1 9 5 9 : bude se jednat o zákazu uží [ světě,Sovětský svaz bude stát na pování atomických zbraní.Zmizí všechna
jbřeží Atlantiku.Americké veřejné mí
možnost preventivní války proti SSSR.
rnění se rozdvojí.Jedna strana si bu~
[jde přát válku co nejdříve,druhá ji
1 9 6 0 : v presidentských volbách
toho roku bude'jeden kandidát hájit
[nebude chtít riskovat,protože by če—
isolacionismus,druhý odzbrojení.
jkalo Spojené státy strašné ' zpustc—
íšení.
vm
1 9 6 1 ; konference o odzbrojení se
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DAI'S1 DOPIS ZE SPOJENÝCH STÁItf/Pokr./
V
Domnívám se,že částečně je vinna
škola,pro velikou volnost,kterou tam
žáci mají.Skutečně velmi nerad se o
cele věci zmiňuji,protože jsem si vě
dom,že v Americe vyrůstají miliony
krásných mladých lidí.Ale činnost té
špatné části americké mládeže je ta
ková,že ji nelze přecházet mlčením.
Cituji z CHICAGO - AMERICAN ze dne
16.listopadu 1954; "Leonard C.Mishkin,
ředitel'výchovy pro židovské školy v
Chicagu,řekl;"Mnoho žáku šesté,sedmé
a osmé třídy nosí nože.Učitelé a ře
ditelé škol se příliš obávají o svou
vlastní bezpečnost,než aby se pokusili žáky trestat."Toto prohlášení se
týkalo škol v okresu Lawndale.

M L Z E

Martin

Dennis

Umlkly všechny píšně,
slova jsou hluchá,
tóny hledí na mne nepřátelsky,
a vím už jistě,že jednoho dne
zemru.
Clona podzimní mlhy,
neproniknutelný mij budoucí
život.
Jen stěží tušený sluneční paprsek,
sotva slyšitelné mávnutí křídel
neviditelného ptáka,

a přece/spíš jen jako sám pro sebe/
si říkám ;
neboj se,neboí ten je s tebou,
který v beztvarý svit roztříští
CHICAGO - AMERICAN ze dne 5-prosin
jednoho dne zemi,
ce 1354 uveřejnil tuto.statistiku*
a vytvoří z ní šperk pro svou
světelnou korunu .
1.
Fočet mladistvých,kteří přichá
zejí před s o u d n ě za posledních šest
*
let zvýšil o 2 8 f°, ačkoli populační pří
— Pozn.red.Mártin Dennis je pseu
růstek je pouze 6%.
donym autora,který žije v Česko
2.
Z každých 100 ukradených aut by slovensku.
lo 71 ukradeno mladistvými pod 17 let.

5.V roce 1953 byli mladiství pod j KRÁLOVSKÁ KOMISE ZNOVU ZAHÁJILA
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxc
21 let odpovědni za 50.6% všech trest
ní ch činu proti majetku.
Po delší přestávce zahájila v Sydney
4 .V témž roce byli mladiství pod jdalší vyšetřování královská komise o
21 let odpovědni za 53% všech sexuál- {sovětské špionáži.Zdržení v řízení ko
nich zločinu.
)mise způsobila nemoc bývalého sovět
ského špiona Vladimíra Petrova.
A tak bych mohl citovat noviny kaž
dý den.Jsou tato suchá čísla stínem
Největší rozruch nezpůsobilo tentokrát
či světlem?Je možno je ignorovat?
nějaké sensační odhalení před komisí,
ale demonstrace přístavních dělníků.,
kteří se podle nej lepší komunistické
tradice snažili jednání královské ko
ČS.ZAHRANIČNÍ ÚSTAV V PRAZE rozeslal
řadě uprchlíků svůj časopis ČESKOSLO mise diskreditovat.
VENSKÝ SVÁT a cyklostilováný dopis s
Zdá se,že si soudcové přejí vyšetřo
výzvou:"Budeme'vám vděčni,napíšete-li
vání čo nejdříve ukončit.Prozatím je
nám,jak žijete,scházíte-ii se i s ji
jisté,že se při Petrovově aféře nedo
nými krajany...Poznáme tak ještě lépe
stalo na veřejnost nic světoborného.
krajanský život..."
Č
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3c je úkolem novin?Obvyklá stručná'odpověá zní náramně jednoduše:"Objek
tivně informovat."Informovat je celkem jednoduché,máte-li jednou potřebné
prameny.Ale informovat,a hlavně komentovat,objektivně je těžké a vvbec ne
jednoduché.Jak dobře plní noviny své poslání záleží v první řadě na tom,jak
ke své práci přistupují ti,kteří je dělají.
Informovat stroze o tom,co se kde hlédnou všechny křižovatky.Stejně do
stalo,nestačí.Jsou věci,ke kterým no padne náboženský nebo nacionalistic
vinář musí zaujmout stanovisko.ČIo — ký fanatik.Rozhled stranicko-politicvěk muže být někdy neobjektivní/ně - kého novináře je pak diktované jepičí.
kdy i zbabělý/ svým mlčením,a novinář Jeho "objektivní pravdu" pro něj vryl
se'jím může i provinit.Tady se dostá Ido kamene zlatou literou politický se
váme k úhelnému kameni dobrých novin, kretář. Proto byly doma v Českosloven
k hledání objektivní pravdy,ke kon - sku úplně bezcenné nejen komunistic
fliktu mezi objektivním a subjektiv ké, ale téměř všechny noviny,SVOBODNÝM
ním. Prvním úkolem upřímného noviná-'
SLOVEM počínaje a LIDOVOU DEMOKRACIÍ
ře musí být snaha,aby videi všechno,
konče.Nacpěte stranicko-politické no
o čem píše,s více hledisek.Vlastní
viny nejlepšími novináři,a co dosta
úzké hledisko nestačí.To je u každé nete ;vybroušené obraty,brilantní ar
ho z nás bezpodmínečně ovlivněno mi gumentaci ,čistý jazyk,ale pořád to bu
nulostí ,náboženstvím,politickým vy
dou špatné noviny.
znáním atd.Podaří-li se novináři ale
Dalším mlýnským kamenem na krku no
spoň částečně porovnat a zvážit hle
vináře jsou ty různé "pro" a "proti".
disko vlastní s hledisky ostatních,
Konkrétní příklady:zarputilý anti-Brit
přikročí k závěru.Při tom se přiro
je zcela neschopen minimální objekti
zeně neustále pohybuje na kluzkém ná
vity v posuzování mezinárodní událos
ledí relativity.Nemá-li být úplně
ti,na níž měla nějaký podíl Anglie.
ztracen,musí vycházet z nějakého zá
Podobně'je na tom skalní obdivovatel
chytného a pevného bodu,z něčeho ab
Ameriky,pro kterého má Washington pa
solutního,to jest obecné slušnosti.
tent na neomylnost.
Takový novinář sé stejně dopustí, a
bude se dopuštět,omylu.Ale'dostane
Bylo by mylné se domnívat,že jenom
se blíž k pravdě než někdo,kdo vy ten novinář je dobrý,který zasedne za
chází z jiné základny než morální.
psací stroj s hlavou prostou každého
To.není nějaký neomylný recept na do přesvědčení.To by byl po žad áve k 'ne spl
bré noviny.Rozhodně je to však něco,
ni telný. Ale píše-li o něčem,snaží-li
co pomůže dělat poctivé noviny.
se něco řešit,musí se postavit vně
svého přesvědčení a svých předsudků.
Těžkou přítěží novináře je rigid
Musí upřímně hledat.Novinář,jehož ce
ní závislost ideologická,nacionalis
lá životní filosofie stojí na katoli
tická, náboženská nebo ,Bůh nedopusť,
cismu,musí stejně odmítnout/anebo prá
ptranicko-politická.Zatvrzelý křes
vě proto/ McCarthyho nebo Franca.Stej
ťanský demokrat nebo socialista má
ně tak socialista musí odsoudit ne vtlučenu tendenci najet na každý pro
zdravou politiku takového Bevana neblém 'po své úzké a vyježděné koleji.
Výsledek je hrozná rána,protože pře

bo Henniho.

/P o fc r.str.1 4 /
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JAK DŘL a T NOVINY / Bokr./

| OD 3-DO 7-LEDNA SE KONAL V ST.XAVIER'S
College v Kew "Všeaustralský litur
Dobrý typ novináře se musí neustá gický sjezd" spojený s výstavou. Na
le snažit o vyhmátnutí průsečíku,ta
ní vystavoval též dr.Milan Zika a to
kového směru,kde se setkává dohré a
"Pražské Jezulátko",provedené velmi
slušné všech směrů a ideologií naší
zdařile v barevném skle a výzdobu kodoby.Takový průsečík jistě existuje. : stelních dveří ve skle/motiv;"Z růže
Vybroušené forma je hezká věc.Ale
j kvítek vykvet nám"/.Práce dr.Ziky,nokaždý novinář by měl mít stále před
j vá technika, vzbudily pozornost zdejočima jednu'zásadujnezéleží na tom,
l šího uměleckého světa. Kromě menších
j a k
píše,ale
c o píše.
| prací,vystavovaných v jednotném seřaj zení, bude možno objednat též kopii
I hlavního díla k výzdobě bytů.
Provádíme veškeré práce optické
í
Rev.P.Zdražil
přesně, rychle a za levné ceny
0 VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH SE UTOPIL PŘI
Sluneční brýle.
Velký výběr
koupání v Reservoiru /Melbourne/
M. C H R P A , odborný optik
25 letý Jan Janovský.
HD
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
VYLOSOVÁNÍ TENNI SO VÉHO MISTROVSTVÍ/)
257 Elizabeth St.,Melbourne-City
putovní pohár Čs.národního sdružení
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
ve Victorii /29.,30.a 31.1.55 na courLonsdale St./ * Telefon MU 2601
techLOYOLA v Kew/ bude provedeno ve
/dříve Praha I I .,Jindřišská 7/
I čtvrtek 27.1. v 8 hod.večer v kavárně
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
| KATHARINA, St.Kilda.Pro vítěze čtyřPřijímáme objednávky také poštou
i her věnovala putovní pohár firma CEN| TROSWISS,
M.V.
VYVOLÁVÁME-KOPÍRUJEME-ZVŘTŠUJEME
/ 7 hodinová služba /
K R Á T C E
Z
E X I L U
Opravy fotoaparátů všech značek
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrimmimmmm
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Výkonný výbor RSČ měl již dvě schůObjednávky též poštou
! ze v New Yorku.V debatě bylo výslovně
| konstatováno,že výkonný výbor vznikl
P H O T O R A Y
j politickou dohodou.— Rada socialisticmmmmmmmmmmmmmmTn
!jké internacionály,která zasedala v
257 Elizabeth S t . , Melbourne-City
\ Amsterodamu,vydala protest proti od
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
ii souzení sociálních demokratů v ČSR.—
Lonsdale St./ * Telefon M U 4488
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30 i University of Texas zavádí studium
::češtiny.— Čs.národní rada v nmerice a
jiné č s .organisace žádají o zákrok ve
BRITANIA HOTEL
prospěch č s .legionářů,zajatých v InV I N Á R N A
"U P E P Í K A "
dočíně.
Č/FEP
roh Bourke & Queen Sts.
D R. D. ¥ I S E
M E L B O U R N E - C I T Y
Telefon M U 1408, M U 1323
se vrátil ze zahraničí
a ordinuje opět vždy v
Alkoholová licence * Kontinentální
pondělí a v pátek od 10 do 12 h.dop.
pečivo a káva * Česká kuchyně pod
v Harley House
v e d .p. M.Kruntoráda / d ř ."Moravia"/
71 Collins Str., Melbourne - City
Otevřeno do 10 h o d .večer/mimo neděle/
Srdečně Vás zve
Pepa Blahovéc
Telefon MF 5263
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Oo je úkolem novin?Obvyklé stručná'odpověá zní náramné jednoduše:"Objektivně informovat.”Informovat je celkem jednoduché,máte-li jednou potřebné
prameny.Ale informovat,a hlavně komentovat,objektivně je těžké a vůbec ne
jednoduché.Jak dobře plní noviny své poslání záleží v první řadě na tom,jak
ke své práci přistupují ti,kteří je dělají.
Informovat stroze o tom,co se kde
stalo,nestačí.Jsou věci,ke kterým no
vinář musí zaujmout stanovisko.Člo —
věk mrze být někdy neobjektivní/ně kdy i zbabělý/ svým mlčením,a novinář
se jím muže i provinit.Tady se dostá
váme k úhelnému kameni dobrých novin,
k hledání objektivní pravdy,ke kon fliktu mezi objektivním a subjektiv
ním. Prvním úkolem upřímného noviná— '
ře musí být sňata,aby viděl všechno,
o čem píše,s více hledisek.Vlastní
úzké hledisko nestačí.To je u každé
ho z nás bezpodmínečně ovlivněno mi
nulostí ,náboženstvím,politickým vy
znáním atd.Podaří-li se novináři ale
spoň částečně porovnat a zvážit hlé■disko vlastní s hledisky ostatních,
přikročí k závěru.Při tom se přiro
zeně neustále pohybuje na kluzkém ná
ledí relativity.Nemá-li být úplně
ztracen,musí vycházet z nějakého zá
chytného a pevného bodu,z něčeho ab
solutního,to jest obecné slušnosti.
Takový novinář sé stejně dopuští, a
bude se dopuštět,omylů.Ale'dostane
se blíž k pravdě než někdo,kdo vy chází z jiné základny než morální.
To,není nějaký neomylný recept na do
bré noviny.Rozhodně je to však něco,
co pomůže dělat poctivé noviny.

hlédnou všechny křižovatky.Stejně do
padne náboženský nebo nacionalistic
ký fanatik.Rozhled stranicko-politického novináře je pak diktované jepičí.
Jeho "objektivní pravdu" pro něj vryl
do kamene zlatou literou politický se
kretář. Proto byly doma v Českosloven
sku úplně bezcenné nejen komunistic
ké, ale téměř všechny noviny,SVOBODNÝM
SLOVEM počínaje a LIDOVOU DEMOKRACIÍ
konče.Nacpěte stranicko-politické no
viny nej lepšími novináři,a co dosta
nete :vybroušené obraty,brilantní ar
gumentaci ,čistý jazyk,ale pořád to-bu
dou špatné noviny.
Dalším mlýnským kamenem na krku no
vináře jsou ty různé "pro" a "proti".
Konkrétní příklady:zarputilý anti-Brit
je zcela neschopen minimální objekti
vity v posuzování mezinárodní událos
ti,na níž měla nějaký podíl Anglie.
Podobně'je na tom skalní obdivovatel
Ameriky,pro kterého má Washington pa
tent na neomylnost.

Bylo by mylná se domnívat,že jenom
ten novinář je dobrý,který zasedne za
psací stroj s hlavou prostou každého
přesvědčení.To by byl požadavek'nespl
nitelný. Ale píše-li o něčem,snaží-li
se něco řešit,musí se postavit vně
svého přesvědčení a svých předsudků.
Těžkou přítěží novináře je rigid
Musí upřímně hledat.Novinář,jehož ce
ní závislost ideologická,nacionalis
lá životní filosofie stojí na katoli
tická, náboženská nebo ,Bůh nedopusí,
cismu,musí stejně odmítnout/anebo prá
stranicko-politická.Zatvrzelý křes
vě proto/ McCarthyho nebo Pranca.Stej
ťanský demokrat nebo socialista má
ně tak socialista musí odsoudit ne vtlučenu tendenci najet na každý pro
zdravou politiku takového Bevana neblém po své úzké a vyježděné koleji.
/Pokr.str.14/
Výsledek je hrozná, rána,protože pře bo Nenniho.

HLAS DOMOVA

2S

P

O

R

T

. B

D M

A

I

15
V

C

I

Z

I

N

Ě

:
Na mistrovství světa,které se koná
:od 2 5 -ledna do 5.února v Záapdním Ně
— ČZ3KOSLO VENSKÉ NÁRODNÍ HOCKEYOVÉ
meck u , s e přihlásila tato mužstva;SSSR,
mužstvo sehrálo několik dalších mezi
iČSR,Kanada/bude representována nejlepstátních zápasů.V Praze se střetlo
;ším amatérským mužstvem Penticon v s,
dvakrát se Švédském.V prvním utkání
ikteré vyhrálo’všechny kanadské pohá
se oba soupeři rozešli s nerozhodným
rové soutěže/,USA,Švédsko,Švýcarsko,'
výsledkem 2:2/1;1,0:0,1:1/.Vedení se
I Západní'Německo,Polsko,Norsko,Finsko,
ujali Švédové,ale Bartoň vyrovnal na
;Francie,Belgie.,Holandsko,Itálie,Ra 1:1.Ve třetí třetině vstřelil Sedlák
Ikousko a Maáarsko.Mistrovství se budruhou branku.Švédové vyrovnali v zá
|do hrát ve dvou skupinách.V první buvěru Blomquistem.Ve. druhém zápase vy
j dou hrát silnější mužstva,ve druhé
hráli Čechoslováci přesvědčivě 7:3 ,
i slabší.
když vedli ve druhé třetině 7:1.Čes
Náš bývalý tennisový a hockeyový
koslovensko hrálo oba zápasy v této
[representant Milan Matouš je nyní tresestavě:Jiří Hanzl-Gut,Nový,Lidral ,
j nérem italského ligového klubu AuronVáclav Bůbník—Vlastimil Bubník,Dandá
! zo v Cortině d 'Ampezzo.Italské úřady
/Bartoň/' ,Vidlák “Jan Hanzl,Zábrodský,
|mají v brzké době udělit Matoušovi
Bac ílek-Hajšman,Sedlák,Pantůček a
i státní občanství.
Švach.
Začátkem ledna hostovali Čechoslo | — MISTR. .REPUBLIKY. V KOPANÉ.. SPARTAK
váci v Západním Německu,kde sehráli
j Praha Sokolovo 'sehrál"‘v"'Jugoslávii
v G-armisch Partenkirchenu a Piissenu
I dva přátelské .zápasy.V prvním p.cradva zápasy s národním mužstvem Západ l zil vedoucí mužstvo jugoslávské ta—
ního Německa.První vyhráli 8:0/5:0,
’ bulky Dynamo Záhřeb 4:2/a Dynamo po3:0,0:0/ a ve druhém 7: 3/2;0,0; 3,5:0/ .; razilo v listopadu Honvéd Budapest
Z Německa odjelo mužstvo do Švýcar 3:2/.V druhém zápase podlehli Sparska k dalším třem zápasi-m.Dva zápasy ! takovci Hajduku Split 0*1.Sestava
sehráli se švýcarským národním muž - ! Spartaku*Houška-Senecký,Zuzánek-Hejstvem,třetí s posíleným S.C.Bern.Vše i ský,Koubek,Procházka-Jareš,Svoboda,
chny tři zápasy skončily vítězstvím
i Křižák,Crha,Pešek.
Československa ve stejném poměru 8:1.
I — JAROSLAV DROBNÝ SE ZÚČASTNIL POČÁTZápadoevropský tisk považuje dnes Čes
I kem ledna mistrovství Francie na kry
koslovensko za nejlepší mužstvo v Etých dvorcích,jež se hrálo-v Paříži.
vropě.Tento názor podporují výsledky
Ve Pinale- or ohřál se svým ■starým sou
ostatních mezistátních zápasů.Sovět
peřem B u ^ ^ 1¥ií;tym;::i6i:L 2:
^2:6 ,:S :11.
ský svaz sehrál -po dvou-mezistátních
Zápas trval víc než dvě hodiny.Drob
zápasech ve Švýcarsku a ve Švédšku.
ný s Američanem Stevardem prohráli
Ve Švýcarsku zvítězil 6:2 a 5:1» ve
ve čtyřhře s dvojicí Patty-Nielsen
Švédsku 3:0 a 3:2.Vítěznou branku v
4:6,4:6,4:6.
druhém zápase vstřelil Bobrov až v
poslední minutě.Švédové'oplatili Ru
— ČESKOSLOVENŠTÍ TABLETENNISTĚ ANDREsům návštěvu za týden.V prvním zápa
adis,Štípek a Tereba jsou na zájezdu
se prohráli 2:4'»ale ve druhém způso
v Asii.V Bombaji sehráli dvě mezi bili hockeyovou sensaci,když zvítězi ■ státní utkání s Indií.
li přesvědčivě 5:2!
/ P o k r .str.16/
Cd našeho zpravodaje JT Mnichov/
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ČESKÉ KNIHY
romány-beletrie-hudebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G. - English & Foreign Bookshop
28 Martin Place,Sydney, NSW.
nebo
A.M.P., Lane off Edward Street
Brisbane, QLD.
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
D o p o r u č u j e m e
koloniální a delikatesní obchod
J. & V. ' H A R T M A N
86 Foveaux St., SURRY HILLS, Sydney
Nové telefonní číslo: BA 4516
Dostanete u nás též
prvotřídní uzeniny, hrubou mouku,
____ různé druhy koření a j .
NEHAZARDUJTE S BUDOUCNOSTÍ

!

Přišlo'Vám někdy na mysl, jak se Vám
povede, jestliže náhle onemocníte
nebo utrpíte úraz ?
THE AUSTRALIAN PROVINCIAL
^ ASSURANCE ASSOCIATION,inc.NSW
Vám platí £10 podporu týdně a lékaře.
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstalí
£

1000.

Podrobné informace i o životním po
jištění Vám nezávazně podá
E.A.BAŠTA, 56 TORBAY S T . ,MACLEOD,
MELBOURNE. Telefon JF 1841
Evropský chléb - černý i bílý housky, rohlíky a pečivo všeho druhu
výborné jakosti dostanete u firmy
N E W
A U S T R A L I A
B A K E R Y
******a-*****»*-*****•»***-*********** *** **
majitel Z. Ashkenezer
589 Bay St., PORT MELBOURNE, Vic.
Telefon MX 2086
Dodáváme též ve velkém
do obchodů i domácností

24.1.1955

SPORT DOMA I V CIZINĚ /Pokr^/
V prvním zápase prohrálo Českosloven
sko zcela nečekaně 2;5.Druhý zápas vy
hráli Čechoslováci bez námahy 5:0.
— ČESKOSLOVENSKÁ TEMNISOVÁ ASOCIACE
podala po pětiletém odmlčení opět při
hlášku do evropského pásma Davis Cu—
pu.Československo se soutěže neúčast
nilo od té doby,co se naše daviscupová dvojice Drobný-Černík odmítla vrá
tit ze Švýcarska.S dnešním mužstvem
/ZábrodskýjKrajčík,Javorský atd./ ne
má Československo stejně nejmenší na
ději, ále při uzávěrce HD nebylo ještě
jisto,bude-li jeho přihláška vůbec při
jata.Maximální počet států,které se
mohou evropského pásma zúčastnit,je
24.Tento počet byl letos překročen a
nebylo ještě rozhodnuto,kdo bude od
mítnut .Vylosování bude provedeno ve
Spojených státech.
— BÝVALÍ MISTR SVÉTA VE STŘEDNÍ VÁZE
a jeden z nejlepších rohovníků všech
dob Sugar Ray Robinson se pokusil o
návrat do ringu.Již ve druhém zápase
byl přesvědčivě poražen v Chicagu a—
merickým černochem Jonesem.

Prvotřídní
kontinentální a česká
T H E

S U N S E T

kuchyně
G R I L L

105,Commercial Rd.,South Yarra, Vic.
Večeře se podávají denně,
obědy .v sobotu, v neděli a ve svátek
LACINÍÍ OPRAVY VŠECH ZNa ČEK AUT !

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Motory * Karoserie * Dukování
Prodej a montáž radiopřijímačů do aut
MILOŠ

F R I E D R I C H

47 Henry St., HAWTHORN,

Vie.

ODBORNÉ PORa DY A ZKOUŠKY ZDARMA

*2'-
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_jc-staviz se na stranu barevných,jak to činíte.v
B . H . ,Batchelor:Dík y ,uvěř.
čiánaa 'Barevná třetí síla!,/ffl) l/V.,p.r./ může být příště.— M.S.,Wagga;Dík za
rrc někoho líbivým gestem bílého člověka.Taková ge- adr.Ukázk.č.zasíláme.— J.
3 ta ielají ale obyčejně ti,kteří nemají v končinách T.,Hotham:Díky za dop. a
■’barevných"' co ztratit,kteří znají život, povahu a
výstř..Ozveme se později.
potřeby těch černých a žlutých lidí jen z vyprávění — M .S . ,Bankst. :Lituj eme ,
'..Rozhodněte se pro vyrovnání životní úrovně všech ale inserci balíčků. d o Č S R
obyvatel zeměkoule... ,ale bučíte pak připraveni vzdát; neuveřejňujeme.— B.A.,W.
3£ panoha.vymožeností,která činí náš život plnějším, Perth;Děk.za dopis,žádané
radostnějším,vzdát se pokroku,o který se přičinilo
vyřiz.a všechna přání opě
archo pokolení našich předků... Jsem pro opravdovou tujeme .— V . S .,Geel.;Díky
rcmoc barevným,ale pomoc rozumnou a postupnou.F.H., za výstř..— J.M.,P.Beach;
_:;ěco se mi ale nelíbí.Proč tak řežete do senátora Dík za adr.a zprávy.Část
KeCarthyho? Při tom to děláte velmi nešikovně.Je bo použ.příště.— P.B.,Kingst . :
Bohužel není nové.— R.F.,
jovnikem proti komunismu číslo 1 a proč zrovna emig
S t .KiIda;Díky za adr. HD
raiitský list ho má tak nemístně kritisovat?Doba uká
že, zda jednal dobře či špatně,ale konečně 10 mil.
umeričanů za ním stojí a možná i více.Příště buáte v
REDAKCI DOŠLO;
kritikách šetrnější,bude vám to lépe slušet.Nečtu
Otakar Odložilík;POCTA
jen HP.
J.T.,E.Keilor
ADAMU MICKIEWICZOVI BÁS
— Psal mi můj sponsor z USA.V dopise je i zmínka o
NÍKOVI A VĚŠTCI.Vydal
kadě, po níž vidím-definitivně černěcynicky'-neide- Masaryk Institute,lne.,
alisticky" v terminologii -jun-/HD 25-6/lV,p.r./Z.V New York.
— kdo je to Jiří Veselský,jehož báseň KOMENSKÝ V
CIZINÝ jste uveřejnili v minulém čísle? Nejedná se
spíše o ,...?To přece není báseň nějakého začáteč!
J.K. ,Adelaide
ou p . red.;Básník chtěl zachovat anonymitu.Snad k tomu
me vážný důvod.Proto jsme ani s Vámi shodný dohad o
3-Vděčném autoru neuveřejnili.
p-Doavěděl jsem se o otevírání nového krásného hotev Milford Sound,100 mil vzdáleného.Stálo to za
Ces~'d taxíkem.Šampaňské teklo proudem na státní útra
LM =motel je uznáván za nejlepší na celém N.Z.a slav-M ’3-TASMAN KOTEL v Aucklandu se posunul na drunísto.Takový hotel v místě,kde je sezóna jen pět
.nepostavili ovšem jen náhodně.Cestovatelé,
"~ e-"í toho už na světě hodně viděli,označují tamní
:-d,sousedící Mitre Peak a vodopády za "fantastic~-c~ nádhera,které se nikde na světě nic nevyrovná" .
L . B , ,Dunedin,N. Zealand
--naycy r k víc toliticky uvědomnělých Australanů.
7 - ý ° t e n , c o p í š e o v o lb á c h v 03R a v A u s t r a lii/H D
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Bedřich Svatoš;HRANOLEM
VZPOMÍNKY..Vyšlo jako 3« ■
svazek EDICE BOHÉMICA
VIENNENSIA.Povídky.Stran
26,cena $ mezin.pošt.odpovědek.Adresa; Wien XII/82,
Pach 8, AUSTRIA.-HD
PŘIJMEME 2 UZENÍŘE.L16
•týdně a přesčasy.LYONS,
Contin.Smallgoods,1316
Malvern R d . ,Malvern,Vict
tel.BY 1835-6.
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Pánský a dámský krejčovský závod
j

.&b.

n

e c h

.v í t a l

466 - 468, Bridge Rd. , RICHMOND,VIC.
Telefon JB 5841
Velký výběr prvotřídních -pánských
košil známých značek
. HOSTIA a ITAS,
dále: scampola, pullovery, vázanky,
ponožky a všechny pánské doplňky
AMERICKÉ MONIGOMERÁKY S VLOŽKOU
E A Í I O P f i l J Í M A Í E
přenosná radia,autoradia, gramorádia
LEDNIČKY, PRAČKY A OSTATNÍ
elektrické přístroje dodá neb opraví
za hotové či na splátky

24.1 o1955

Ušetříte mnoho liber, když se při
koupi, prodeji nebo výměně auta
obrátíte na firmu
V .
J 0 K L
X’X'X'X'X’X'X'X'X'X'X’X'X'X-XXrX" F o r ' c a r s "
241 High Str., ST. KILDA, VIC.
Telefon LA 7750,po prod.době BJ 5593
TAKÉ MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET
Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte
s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P T 0 "
109 Swanston S t . ,/9.posch./,Melbourne
/proti Melbourne Town Hali/
Telefon;Cent.1819

J. P H I L I P , Radio-Electrical
XXX-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XOfX-XX-X-XX-X-.fX-X-X-X
119 Gardenvale Rd.,GARDENVALE, VIC.
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13 h.
/1.stanice za st.Elsternwick/
Mluvíme česky i slovenský
Tel.XM 2542 * Dříve závod v Praze XII.
PEDICURA JAKO U BATI N a ST. KILDÉ!
PŘIJMEME VÍCE TRUHLÁŘŮ pro výrobu kon Kuřích ok, otlačenin, tvrdé kůže a
tinentálního nábytku. Ideální podmínky,
jiných potíží zbaví Vás
dobrý plat. ALE'S FURNITURE CO., 195
ZDENA P O S P Í Š I L O V Á
Commercial R d . , South Yarra, Vic..
26 Charnwood Cresc.,ST.KILDA, Vic.
HLEDÁM do podn.v M e 1b.půjčku £200 na
Volejte předem na č. LA 3504
dobrý úrok.Nab na zn„"Plná záruka”do Hi
PŘIJMU SVĚDOMITÉHO ŠOFÉRA na několik ho din denně k jízdě reklamním autem v
Kelb..Dotazy na zn.'Šofér" do HD.

PŘIJMEME MANŽELE.Muž práce v zahradě a pod. - přílez.řízení osob.auta by by
lo vítáno,ale není podmínkou, žena nejméně 4 hod.denně lehká práce v domác
nosti.Dům je moderně zařízen. Plat;muž poč.£ 11/15/- 2 a 40 hod. ,žena ,5/- za
1 hod..Kromě toho k disposici celý domek/2 lož.,přij.pokoj.kuchyň a přísluš./
Možnost pěstovat si drůbež a zeleninu.Rodina s dětmi vítána.V domě jest již
česká paní jako kuchařka.Podrobnosti na zn."LAKE' ENTRANCE,VI C ." v HD.
-KHE31H-M7Í MMTŽELÉ/lékaři/ hledají ženu k pomoci s dvěma malými dětmi a na
-ennen práci v domácn..Pěkný dům s moder.zaříz.všeho druhu.Zn."Výhodné podnh.
I-r^IZIZ I-HZZ.-.JI:D r .Michala Nováka/ dř. Li n e ,R a k .-ne c kde o nem něco ví/,Prant.
3-aekc.1 eseía krásu/dopis v red.//Karla Melmuka/dr.Brisbane-dopis/ ,Míru Liehpři;'el z Belgie,hledá př.z Norska/ ,J. Lorenc e/ d op. v red./a hnt.Kincla.
e-il adresy hledaných,oznámíme jim,kdo se na ně dotazuje.
HD
B— **5 DOMCTa. mronézí čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
- -tan St ■Hi o m e n u . 1.1.7ic. .Telefon -i.-. 33&C jen m i m e 'prac.dobu/.Předplatné
-t r:.£ sr J -.na půl roku sh 1? - ,na " čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

