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Pád a pokání soudruha XY
B O L Š E V I C K Á
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K O M E D I E

V Moskvě bylo sehráno ani už nevíme kolikáté
představení nej známější bolševické komedie "Pád
a pokání soudruha XY" . V hlavních rolích vystou
pili tentokrát Georgi Malenkov/zlý Dětřich/ a
maršál Bulganin/hodný Frydolín/. Režíroval mist
rovsky Eikita Chruščev. Kompars obstarali čle
nové Nejvyššího sovětu, kteří po pečlivé pří
pravě jednomyslně přijali resignaci i pokání
soudruha Malenkova. Zkroušený Malenkov se po
korně přiznal k omylům v zemědělské politice,
za něž je zodpovědný Chruščev, který zase byst
ře přikročil k ''zvýšení zemědělské produkce"
podtržením významu těžkého průmyslu.

Přehlédneme-li sedm hu
bených let exilu,najdeme
na straně aktiv;

— přes 60.000 čs.uprchlí
ků, kteří odchodem z domo!va prokázali nesouhlas s
komunistickou vládou
— akci dr.Papánka ve Spo
jených národech a resignace čs.diplomatů
— ustavení Rady svobodné
ho Československa jako
nejvyššího politického
orgánu exilu
— zapojení čs.zástupců v
prozatímních sborech příš
tí federované Evropy
vost Zapadu je pro nas
Moskevská komedie má
— zřízení a činnost vysí
daleko bezpečnější, je-li
své dozvuky na Západe,
lače Svobodné Evropy a
Někteří státníci si stí jím někdo,kdo tříská pě
práci uprchlíků v Hlasu
rají krokodýlí slzy nad stí dc stolu, než ten,kdo
Ameriky,BBC,CBC,pařížském
pádem "liberála:iMalenkova, se příjemně usmívá.
a římském rozhlase
Momentálně není pochyb
s nímž by se to bývalo
— práci zaniklých časopi
o tom,kdo je pánem Sovět
tak krásně koexistovalo,
sů Svoboda,Svobodný zít
Chruščevú.v nástup do slá ského svazu.Oddaná Bulgařek ,Skutečnost a prvních
vy se přijímá jako těžká ninova řeč / " ...mé vláda
čísel Návratu
se bude pevně držet linie
rána světovému míru.
— práci časopisů Sklizeň,
nastíněné soudruhem ChrušDaleci jakéhokoli zá
Tribuna,Čechoslovák,PCI,
č e v e m . V mluví docela jas
rmutku se domníváme, že
Nový život,Husův lid a jsme si za dané situace né ně. To však neznamená,že
anglických a čs.publikací
se boj o moc definitivně
mohli přát něco lepšího
Výboru svobodné Evropy
než toto kremelské řešení. skončil.Generální tajem
— nakladatelskou činnost
ník KSR Chruščev je ještě
Cesty bolševismu mohou
jednotlivců a organisací
býti rozličné,cíl vsak ne+ na hony vzdálen neotřesi
a práci Kulturní rady
odvratně týž,Proto na tomj telné posici,již kdysi
— vědecká,kulturní a pro
vůbec nezáleží,je-li ná- jdržel Stalin.Hlavní nebez
pagační činnost- našich
celníkem Malenkov,Chruš- pecí mu hrozí se strany
básníků,spisovatelů a věd
armády,která byla na čas
čev nebo Žukov.Ale s oců
ihledem na naivní důvěři- iukojena jmenováním Žuko— snahu o udržení čs.dopl
va ministrem obrany/ny
ňovacích škol
nější ministerský předse
Published by E.Váňa,4
— hospodářské úspěchy e~
da Bulganin je/Pokr.s .2/
Erin St o,Richmond, Vic
xulantů.
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Přehlédneme-li sedm hu
bených let exilu,najdeme
na straně pasiv;

Chceme a je pro nás samozřejmostí,že budeme bo
jovat a potírat vždy každý komunismus, aí má ja
koukoliv formu nebo strukturu ideovou či organisační. Nebudeme se vměšovat do vnitřních záleži
— selhání šedesáti tisíc
tostí jiných exilových skupin a rovněž si nepře
československých uprchlí
jeme, aby ony se vměšovaly do vnitřních záležito
ků vytvořit a účinně kont
stí našich. Uznáváme nutnost existence vedení čs.
rolovat jednotné politické
exilu, chceme jej podporovat a v rámci možnosti
ústředí
s ním spolupracovat - bude-li ovšem složeno z li
— selhání Rady svobodného
dí politicky a národně spolehlivých, nezatížených
Československa po všech
žádnými kolaboracemi z minulosti a charakterově
stránkách
čestných. A to bez rozdílu politické příslušnosti,
— činnost Rady svobodného
stavu či stáří. C h c e m e
d n e š n í
s t a g 
Československa;
n a c i
e x i l u
p o s t a v i t !
na
p e v 
n ý
z á k l a d , a b y
e x i l
s p l n i l
s v é
ú k o l y .
— existenci pomyslných
stranicko politických organisací a stranické sváry
— selhání téměř všech uprchlických klubu,jež vy
kazují jen papírovou čin
nost
— vzájemné udavačství,kte
ré kvete mezi našimi poli
tickými pracovníky
— existenci časopisů,které
by se mezi slušnými lidmi
neměly vyskytovat
— nezájem exulantů o čs.
kulturu
— případy rodičů,jejichž
děti už zapomněly nebo se
ještě nenaučily česky ne
bo slovenský
— ostudy,které robí jednot
livci z řad politických uprchlíků v zemích asylu.

Z článku :Co chceme'' v časopise NÁŠ CÍL/informačn:
oběžník čs.živnostníků,obchodníků,volných povolán:
a příznivců v Austrálii a New Zealandě/, 30.1.1955
B O L Š E V I C K Á

K O M E D I E

/Bokrač./

je jen politický voják.
nafty se nikdo nenají.Z
Stalin ši vytvořil svoji tohoto hlediska nám tedj
protiváhu armádě v Berio- dává Malenkovův pád mále
vě MVD. Moc MVD však vza- důvodů k jásotu,
la za své Beriovou iikviBolševická komedie nedací.Chruščev má ještě
ní ještě zdaleka skončedaleko k absolutní dikta- na.Malenkov,jako náměstuře.
tek ministerského předVýznam změny v sovětskémsedy a ministr pro enervedení je mezinárodní i ígetiku udělal teprve
vnitropolitický.Mezinároděprvní krok k hrobu.Vyně je pro nás z důvodů,jež skytl se názor,že by
jsme uvedli, příznivá.Ji-.ho snad mohl zachránit
nak je těžké ubránit se o-fjeho bývalý příbuzenský
bávám o ty, jež jsme ne- ?poměr k Chruščevovi.Ale
chali doma. V posledních :aí už to s prvním Staliměsících jsme pozorovali novým nástupcem dopadne
v Československu určité
-jakkoli, další Bucharizmírnšní politického tla- nové,Beriové a Malenko~~VLÁDA'VELKÁ BRITANIE 0- ku a také hospodářská si- vové budou následovat
známila,še se začne s vý tuace se alespoň trochu
dřív, než si jednou s
robo hydro genových, bomb.
zlepšila.Do budoucna se :konečnou úlevou budeme
Austrálie odmítá propůjčit dá téměř s určitostí oče- moci říci, že pochmurná
Anglii zkušební prostor ve kávat nové přitažení šrou-sovětská komedie dooWoomeře.
bu. Ocele,železa,uhlí a pravdy skončila.
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<— SOVĚTSKÝ SVAZ NAVRHL
konferenci,která by řeši
la krisi na Formose.Navr
žení účastníci*USA,Anglie,
Francie,SSSR,Rudá Šina,In
die ,Burma,Ceylon,Pakistan,
Indonésie.Příznačné je opomenutí čínských nacionaiistů.

Admirál Pride a jeho 7»americká flotila eva
kuovali civilisty a nacionalistickou posádku z ostrovů Tačen.Komunistické oddíly se vylodily o 24
hodiny později.Sotva kdy v dějinách stály proti
sobě v míru'v tak napjaté situaci tak značné vo jenské síly,aniž by to vyústilo v otevřený vojen
ský konflikt.Tentokrát se nestalo nic.Američané
sestřelili dvě komunistické stihačky.Jedinou od
— AMERICKÝ SENÁTNÍ VÝBOR
povědí byly pekinská nadávky.Komunisté sestřeli
pro zahraniční záležitos
li americké letadlo.Jedinou odpovědí bylo prohlá ti schválil pakt s Čankajšení, že letadlo bylo tam,kde být nemělo.
škovcu Čínou.
Proč ta náhlá umírněnost?Odpověá možná najdeme
— KOMUNISTICKÉ POBŘEŽNÍ
v několika číslech amerického'nukleárního vědce
dr.R.Lappa.Radioaktivní prach,vzniklý výbuchem je baterie zahájily znovu ostřelování Quemoje.
dné vodíkové bomby,by podle něho učinil na něko
lik týdnů neobyvatelný prostor v rozloze 10. 000
— SOVĚTSKÝ NÁVRH,KTERÝ ŽÁčtverečních mil.Každá osoba,žijící v tomto prosto dal označení USA za útoč
ru,by dostala dvojnásobnou smrtelnou dávku radio níka, byl v Bezpečnostním
aktivity.Škoda,způsobená radioaktivním zářením,
výboru Spojených národů
by daleko přesáhla fysickou destrukci samotného
poražen 10:1 hlasu.Další
výbuchu.S takovou vyhlídkou ovsem každá vláda,
jednání o příměří na For
třebas nerada,sleví ze své důstojnosti a přehléd mose bylo odloženo na ne
určito .
ne letadlo nebo dvě.
Dáme-li si dohromady nezvyklé chování protiv— JAPONSKÝ MINISTERSKÝ PŘEných stran při evakuaci ostrovů Tačen s čísly dr.
dseda Hatojama řekl,že je
Lappa,lekce z Formosy se nám zaostří.Válka prostě
ho vláda uzná,bude-li zvo
přestala být řešením.AÍ je v čele Kremlu kdokoli,
lena v příštích volbách,
koexistence bude pokračovat.3 hlediska Západu to
Rudou Čínu.Hatojama prosa
však nesmí být koexistence mírová,nýbrž soutěživá.
zuje koncepci dvou Čín.
A pro soutěživou koexistenci jsme měli dříve vý — ČANKAJŠEK VYSLOVIL ODHOD
raz "studená válka".Aniž bychom chtěli odvracet
pozornost od nutnosti'vojenské pohotovosti Západu láni bránit ostrovy Quemcj
/nic není nutnějšího/,jedno si musíme ujasnit;
a Matsu za každou cenu.
studená válka nebude vyhrána ani prohrána vojen
— J.F.DULLES POPŘEL,ŽE BY
sky. Bude vyhrána nebo prohrána politicky.
Američané naléhali na vy
Nukleární zbraně zůstávají ve světovém zápase
klizení Quemoje a Matsu .
důležitým činitelem.Ale jsou činitelem pasivním.
Neřekl však,zda by Spoje
Důležitým nroto.ž e 'zabraňují výbuchu "horké válné státy pomohly nacionaky".Pasivním proto,že samy o- sobě nikdy nevyhra
listvm k jejich obraně.
jí válku studenou.
Předpokladem politického vítězství je hospodářská prosperita svobodného
světa,především těch částí,které jsou komunismem bezprostředně ohroženy.Zá
padní demokracie zatím nemají státníka,který by měl do.st p r o z í r a v o s t i za
ložení velkorysého plánu hospodářské pomoci.President Eisenhower,který ztravil dva roky smiřováním republikánu,se probudil s demokratickým senátem._sá
vají mu dva roky,aby vyvodil důsledky lekce z Foraosy.

HIAS DOMOVA
— ŠEST OZBROJENÝCH RUMIMských antikomunistů obsa
dilo rumunský konsulét v
Bernu.Při tom byl zastře
len šofér koňsulátu,o kte
rém se tvrdí,že byl ve sku
tečnosti kapitánem tajné
služby.Účastníci přepadu
se nakonec vzdali švýcar
ské policii.Švýcarská vlá
da oznámila,žě nebudou vy
dáni Rumunsku,ale že bu
dou souzeni švýcarským
soudem.
— JIHOAFRICKÁ VLÁD a VYSTÝhovala všechno barvné oby
vatelstvo ze západní čás
ti Johannesburgu.
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JJe G-aúlle/21,11.45-20.1.46/jGouin/29-1 . 4 6 1 1 .6 .46/ ,Bidault/1 3 ..6 .4 6 .- 1 3 .1 2 .4 6 ./ ,Blum/ 16.
1 2 .4 6 .-16.1.47./,Hamadier/2 1 .1 .4 7 .-1 9 .1 1 .4 7 ./,
Schuman/24. Il.4 7 .-i9 .7.48./,Marie/26.7.46.- 28.
8.4 8 ./ ,Sciauman/2. 9.48. - 7-9.48./,Queuille/ll.
9.43.-4.10.49./ ,Bidault/25.1 0 .4 9 .-2 4 .6.50./,
Queuille/2.7.50.-4.7-50./,Pleven/13.7-50.- 28.
2 .51. / , Queuille/10.3.5 1 . - 1 0 ,7.51./,Plěven/ll.8.
51.-7.1.52./, rauře/20.1.52.-29.2.52./, Piňnay/ 8.
3.52. -22.12.52./,Máyer/7.1.53.-21.5.53./,Laniel
/27.6.53.-12.6.54/.

H R O B A Ř I

Z celé úrody jmen poválečných francouzských mini—,
sterských předsedů vystupují jen'tři,která vůbec
něco znamenaj í »De Gaulle,Schuman,Pinnay.De Gaullúv
význam spadá, spíš do válečné éry.Schuman zaslouží zmínku za konkrétní formu
laci myšlenky evropské federace.Pinnay zaznamenal určitý úspěch'při stabilisaci franku.Jinak je to hromada nul,jejichž jedinou snahou bylo,aby se udrže
ly v úřade tím,že nedělaly skoro nic.
Po nich přišel Mendea-France.Jeho nástup do francouzské politické tržnice
nebyl zrovna nejslavnější.Je smutnoů ukázkou dnesné Francie,že z ně$ > jeho
ne jnemravnější čin,ženevské příměří,udělal nejpopulárnějšího muže.Nezájem, s
jakým se stavěl k původní podobě Evropské federace,značně přispěl k její po
rážce.Teprve potom se ukázaly Meňdesovy lepší stránky.Nejěn,ze dovedl roze
znat příčiny francouzských úbytí,ale měl také dost odvahy,aby se pokusil o
jejich odstranění.Je zase typické pro poválečnou Francii,že právě tyto snahy
přivodily jeho pád.
Mendesová vláda byla'poražena/319:2 73 hlasům/ ve chvíli,kdy teprve začala
s uskutečňováním nového,liberálního programu,který dával Arabům v severní Africe vetší samosprávu.Ale to byl jenom jeden z mnoha důvodů,proč Mendes mu
sil jít.Na smetišti hrozilo velké zametání.Připravovaná reforma volebního zá
kona byla prvním drastickým krokem ve vnitřní politice.Poměrné zastoupení mě
lo být zrušeno.Vysloužilí političtí žraloci by ztratili zástěrku partajní 14»
deologie a musili by se ucházet o hlasy osobními kvalitami.Stranické rozvrst
vení by se zjednodušilo přirozenou smrtí zbytečných stran.Společní kandidáti
demokratů by mohli při trošce dobré vůle značně snížit počet komunistických
mandátů.Mendesovo počínání naznačovalo,co by následovalojútok na korupci,spra
vedlivější rozdělení daní a sociální reformy.Hrobaři v pařížském parlamentě
rozhodli,že jim mrtvolu s lopaty nikdo nevezme.Mendes udělal správnou diagno
su, ale musil jít,když prvně blýskl skalpelem.
0 sestavení nové vlády se zatím/do uzávěrky HD/pokusili bez úspěchu Pinnay,
Pflimlin a Pinneau.Pád Meňdesovy vlády neznamená, jeho konec.Dřív nebo později
/spíš dříve/ko znova uvidíme jako ministerského předsedu.Zametání francouzské
ho smetiště bylo odloženo jenom dočasně,nikoli na trvalo.
- n —
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1.února 1955 jsme se dozvěděli z pražského rozhlasu,že senát nejvyššího
soudu vynesl tři rozsudky smrti,jeden trest doživotního žaláře a třináct
dlouhodobých trestů nad skupinou mladých lidí,obžalovaných z aktivního od
pore. proti komunistickému režimu.Celý proces byl tragickou douškou k drama
tickému útěku bratru Mašínú a spol.,který zaměstnal po celý týden východo
německou lidovou policii.Všichni obžalovaní byli obviněni z toho,že patřili
ke skupině,k níž náleželi i oni tři uprchlíci,kteří sťL prostříleli cestu na
západ.Mezi odsouzenými byli dva jejich společníci,kteří byli při útěku po
střeleni východoněmeckou.policií,Václav Švéda a Zbyněk Janat ci /HD II1/24/.
Obžaloba viní skupinu,že "plánovala teroristické akce,vyhození vlaku,elektrerny,rafinerie,významných veřejných budov a rozhlasových vysílačů".To
je ovšem typické komunistické přehánění,stejně jako tvrzení;že ve skladu tá
to protistátní Skupiny se našlo;"dvá kulomety,sedm samopalů,čtrnáct'pušek,
patnáct pistolí,pět ručních granátů,na 6.000 nábojů,100 kg donaritu,střel
ný prach,pekelné stroje,jedy a ničivé chemikálie".Takhle přesně vymyšlená
čísla nemohou imponovat.Zajímavější je,že žaloba viní tuto skupinu ze dvou
nájezdů na stanice SNB,jež se prý udály v roce 1951.Bratří Mašinové a Milan
Paumer prý přepadli 18.3.1951 policejní stanici v Chlumci nad Cidlinou,při
čemž zastřelili policistu Oldřicha Kašíka,a zmocnili se "většího počtu zbra
ní" .Janata,Mašin a paumer pak přepadli policejní stanici v Čelákovicích,kde
prý přišel o život příslušník SNB Honzátko,a'kde se zmocnili zbraní a stře
liva. Je přirozeně na oněch třech uprchlících,aby podali skutečný obraz o tom,
co se stalo.
Citujeme zprávu londýnského ČECHOSLOVÁKA.;"Další akce měla opatřit finanč
ní prostředky.Podle žaloby Václav Švéda navrhl přepadení pokladníka závodů
"Kovolis",až poveze výplatu zaměstnanců.Plán prý pomohl vypracovat Janata,
který byl v podniku zaměstnán a znal místní poměry.Toto přepadení bylo pro
vedeno v uniformách lidové milice v lese před obcí- Žleby.Pokladník Rosický,
který se bránil se zbraní,byl zastřelen a útočníci se zmocnili 900.000 Kčs
a dvou pistolí... Skupina se prý chystala k otravování dobytka,zapálila až na
Hané 17 stohů,při čemž došlo k pronásledování,jež vedl náčelník požárního
sboru Jan Lecián,který byl zraněn".
Rozsudky«Václav Švéda,Zbyněk Janata a Ctibor Kovák trest smrti,Zbyněk
Roušar doživotí,V.Hradec,E.Plech,F.Mnůk,J.Cukr,VI.Švéda,L.Horáček,?.Švéda,
L.Švédová,Z.Švéda,J.Hradec,Jiří Hradec,Milada Hradcová a B.Cukrová žalář od
Č/FEP
4 - 22 let.
— ČS.VĚDEČTÍ A KULTURNÍ
pracovníci podepsaii pro
ODKLON SOVĚTSKÉ POLITIKY OD HAlEUKOVOVY. .
hlášení proti ratifikaci
"spotřebitelské linie" pravděpodobně ovlivní
pařížských dohod.Mězi poi styky uprchlíků s domovem.Zdá se proto na
depšanými:Hromádka,Téyrovmístě varovat dvojnásob důrazně všechny po ~
ský,Přecechtěl,Kubka, Ne
litické uprchlíky,aby byli v korespondenci a
zval ,W iřth,Charvát,Le x a ,
.jakémkoli styku s Československem velmi a ve!
• ^^ i _/
Pragner,Petržilka.
Č
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--Do vzoru Sovětského svazu a Polska
zastavilo také Československo váleč
ný stav s Německem.— Byl zahájen pro
voz v nová tepelné elekktrárnš v Zemjanských Kostolanech,která je jedna z
největších v ČSR. — -Pracovníci ekonomi
cko-právní sekce Čs.akademie věd měli
v Liblicích u Mělníka celostátní kon
ferenci ”o úkolech v oboru zemědělsko
-družstevního práva".— -Do Prahy při —
jela devíticlenná vládní delegace
z
Burmy,vedená ministrem pro znárodnění
pudy,která má sjednat obchodní doho
du.— Filmový režisér Bořivoj Zeman na
táčí film ANDĚL N a HORÁCH,který bude
pokračováním veselohry DOVOLENÁ S ANLĚLEM/promítán nedávno v Austrálii/.
Hlavní úlohu kontrolora pražských elektrik hraje zase Jaroslav Marvan.
— V brněnském závodu "Chromotechna"
začali letos vyrábět pendlovky,bicí
hodiny,baterky s ručním dynamkem a me
chanické hračky.— Autorská práva na
vydávání Dvořákových skladeb se uvol
nila a Státní nakladatelství krásné
literatury,hudby a umění začíná vy dávat jeho souborné dílo.— Od 1. zá
ří 1955 má vycházet měsíčník mladých
autorů "Mladá kultura".— Nová výsta
va v Praze v "Myslbeku":"Máš právo
na zdraví".Ukazuje péči o zdraví Pra
žanu .— Švýcarský film režiséra Lundberga HEIDI se teá hraje v pražském ■
kinu "Hvězda",které promítá nepřetr
žitě od 9.30 do 22 hodin.— Sjezd ko
munistické strany Slovenska byl svo
lán na den 22.dubna do Bratislavy.—
Zfousatělý Jan Werich slavil v Praze
padesátku.— V Praze byla podepsána
obchodní smouva s Argentinou-*— Franti
šek Marek vedl os.obchodní delegaci
do Titovy Jugoslávie.••— Delegace Sva
zu č s .skladatelů,vedené V.Dobiášem,
byla přijata na Hradčanech Zápotockým^
— Zemřela vdova po J.Kvapilovi,Zdena
Kvapilová-Rýdlová.
L .K./JVS

21.2.1955
STATISTIKA O PLANU 1954

Státní statistický úřad vydal za
šátkem února zprávu o plnění hospodář;
ského plánu v roce 1954*Eodle ní sě
program hrubá výroby splnil na 102,5c
/b>
ale "nebyl zcela splněn v těchto obo
rech «výroba elektřiny,těžba ruď,výro
ba stavebního materiálu,motořových vo
zidel ,rozhlasových přijímačů,kovového
nádobí*'a ovšem mléka,másla a vepřové
ho masa.Počet obyvatelstva překročil
loni .13 milionů.
jes

ŘÁDY A T ITULY
Dvojitý oslavenec«Antonín Pele,ma
líř a karikaturista,který dostal Stát
ní cenu a Cenu míru.Zasloužilí umělci:
pěvci J .Konstantin,O .Kovář,M.Tauber0vá,herci L.Pešek,T.3rzková,M.Rýdlová,
spisovatel V.Martínek.
jes
SJEZD SVAZU MLÁDEŽE
V Praze se konal I I .celostátní
sjezd Svazu československé mládeže.
Odbyl se bez překvapení.Předsedou byl
"zvolen" M.Vecker,dosavadní tajemník.
NOVÍ P OLICISTÉ
Komunistický režim zavedl nový druh
policie.Její příslušníci nosí vojen
skou uniformu s modrými výložkami a s
.odznakem,ukazujícím kolo s rudou hvěz
dou.Noví policisté jsou prý "nejnověj
ším druhem orgánu vnitřní bezpečnos
ti", je jichž úkolem "je chránit průmys
lová centra a zaručovat klidnou prá
ci v továrnách."
FEP
MLČENÍ O

AMERICKÉ POMOCI

Zatím jsme se nedočetli aňi slovo
o zásilkách amerického obilí,jež bylo
nabídnuto vládou USA Československu
po loňských záplavách.Noviny mlčí ne
jen' o tom,že je už 20.000 tun obilí v
ČSR,ale i o oficielních dících ČSR.

Q í-
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El Campesino měl štěstí,Stal se v
sibiřském táboře stachanovcem,jehož
úkolem bylo získávat stachanovce,kte
ří by opravdu stachanovčili„Románská
krev se dá těžko,zapřít.I ve Vorkute
/viz HD ;VV./je slabší -pohlaví, slabší
D í k y svým konexím, mohl se pokusit o
útěk,při kterém byl opět hanebně při
stižen.Ale do třetice všeho dobrého i
zlého .Nakonec se přece ze ’Sovětského
svazu dostal,, jak tomu jako nezviklatelný dokaž svědčí kniha,napsaná jed
noduchým a zhusta naivním styl:m.Va
lentin' Gonzalěs,bývalý bandido,El Gam
pěšino,bývalý generál a bývalý komi
sař Petr ant o nov byl vždycky slabj' v
psaní.
vm
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Prof.V.Hlavatému byla udělena pro
rok 1954/55 ,!putovní”cena Indiana Uni
versity v Bloomingtonu "za zásluhy o
vědeckou prestiž university5'.Byl dele
gátem universaty na slavnostním otev
ření Ústředí matematiků v N.Yorku,před
néšel v americké Společnosti nauk o
struktuře prostoru a j«.— Dr.Juraj
Slavik slavil 28.1.65.narozeniny.—
Dr.Robert Vlach byl jmenován lektorem
češtiny na universitě v Lundu ve Švédsku.— Starostou T .J.Sokol.Londýn se
stal ár„E.Toufar,místost.Bouška a Titěra,jedn.Urbanovský,náč.Novák,Titěrová.— V Montrealu zemřel ve věku'68
let býv.čs.generální konsul v Miláně,
Karel Trpák.— R.Firkušný byl sólistou
na koncertě"The American Chamber Orchestra"v N.Yorku.— Dr.J.A.Baía byl
SBÍRKA ŠATSTVA' A PRÁDLA PRO ČS.UPRCHjmenován Správcem/papežského/Řáďu Nejlíky v Německu, organisováná CML Me l 
světějšího Spasitele pro Brazilii.—
bourne, vynesla 221 kusů dětských,
Koncem ledna vyšlo 1.číslo časopisu
1 3 1 kusů dámských-a 180 kusů pánských
NOVÍ SVĚT,který vydává evropská kance
věcí, celkem 532 kusů. Zásilka byla
lář Amer.fondu pro čs.uprchlíky v Mni
v těchto dnech odeslána.Všem dárcům
chově.— Pree Europe Press tvrdí, že je
srdečně děkujeme.,
CML
již zjištěno,že byl Laušman do ČSR uŘÁDNÁ VALNÁ "HROMADA ČS .NÁRODNÍHO SDRU- ■nesen.— Plk.J.Slezák se vzdal funkce
žení ve Victorii se konala dne 19.2.
stát.podtaj.ministerstva US armády. Č/F
v Melbourne.za daleko nejmenší účasti
členů od počátku činnosti Sdružení
FESTIVAL NÁRODU SE BUDE KONAT V NEDĚLI
/19 z vykázaných asi 350 členů/. Na
27.2.odp.na St.Kilda Cricket Ground v
valnou hromadu se bez omluvy nedosta Melbourne.Program obstará asi 500 ta
vilo i několik funkcionářů.Jako důvod nečníků různých národů,členové JUDO
'malé práce minulého výboru byl udáván klubu,vedoucí hráči austr.footb.klubů,
nezájem čs.veřejnosti o Sdružení. To basketballisté,tři dechové kapely a j.
'platí ovšem a naopar. Za zvláštní
Výnos ve prospěch Austr.Červeného kří
zmínku z minulé činnosti stojí
jen
že. /Mrs/P.M.Steel,Public Rel.O.
přednášky o komunismu v praksi,pořá
dané na pozvání australských církev TRAGEDIE A OSTUDA. Rvačka dvou řezníků
ních a jiných organizací,Tuto doořou v Melbourne - snad v opilství - skon
čila pro jednoho z nich tragicky. 52
práci lze ale přičíst k dobru spíš
letý
Fr.čapek,dříve majitel řeznictví
jen jednotlivci,který ji koná,než crpo
ganisaci.-Na další období byli zvole z Prahy-Holešovic,podlehl 14.2.
osmidenním bezvědomí utrpěnému zraně
ni ; reds.S .Čermák.místopř.J .Viola,
ní. 30 letý Josef Vohlídka byl po slo
j edn.O.Mikuloák,pokl.J,Štross,dále
Volný,Nekvapí.1 a Kalina/3dod.atečně/ , žení kauce ponechán na svobodě.Soudní
hd
revisory dr.Dobeš a Daněk.
hd přelíčení bude v březnu ť.r.

HJjiiiJ DUiiO VA

MOJMÍR ZACBAR:

'•úvodní reportáž
Hlasu domova

Ranní sluníčko opět zachránilo si
tuaci.Z poledni,když přišel Bili s no
siči, jsme se už stěhovali do nového
stanu s pit-pitovou rohožkou na podla
ze .Následuj ící den přišel John s dal
ší karavanou a práce se rozběhla napl
no. Tábor byl rozšířen o další stany a
i komfort -sprchu,kterou jsme za týden
použili sotva jednou.

hy se nám ztratili v mracích.Když
jsme pak s Johnem slezli vrcholek
číslo čtyři,poslední,slezený před m
m i 'bělochem,čekali jsme dobrou hodi
nu,než dorazil bývalý předvoj.Na ski
le jsme našli vytesáno "Mt.Michaele
13-000 stop,Neilson a Robertson 1.5.
4 1 .",ale náš barometr a výškoměr uka
zovaly jen 11.800 stop!

Konečně byly všechny triangulační
body postaveny a natřeny.Pro čtverec
2 0 'krát 2 0 % sloužící jako orientační
značka na letecké fotografii byla
trojí barva,neboí se do po
slední envíle nevědělo,kterou použít.
Nasbírány kytičky,ptáci postříleni,
kameny nadolovány a uskladněny,žížaly
uloženy do bedýnky s mechem,hvězdy na
měřeny. Práce šla pomalu.Kyslíku neby
lo ve vzduchu nadbytek,u státu se tak
jako tak nikde na světě nepospíchá, a
pětasedmdesát procent osazenstva neu
stále sedělo u radia a bedlivě naslou
chali, místním zprávám,budou-1i se je
jich jména prohánět etérem.Malé letad
lo ”Dragon” s distriktním komisařem
přeletělo nad táborem a zakroužilo,a—
le toužebně očekávaný bochník chleba
nebyl shozen.Posel nám přinesl krátkovlnou vysílačku, jenomže G-oroka a Mo
resby marně natahovaly uši.Baterie
přišla vybitá a tak bylo o ostudu víc.
Konečně bylo všechno hotovo a byl ur 
čen den k slezení nejvyššího vrcholku.

Zvěčnili jsme pod nápisem naše'jména/podle starého českého přísloví,že
jména hloupých na všech sloupích/,pro
kterýžto účel jsme s sebou nesli dlá
to, kladivo a barvu.Pokračujeme pak dá
le po hřebenu v nové roli pionýrů a
většina z nás je štastna v této úloze,
neboí to bude všechno v novinách'a v
rozhlase.Vítr fučí,mřaky se honí,rty
nepříjemně vysychají,pořád nahoru a
dolů a nejvyšší vrcholek je stále da
leko před námi.

'Nemohli jsme se vypravit časně rá
no, protože v půl deváté jsou zprávy ,
ale po nich vyrazili Bili s Brianem
jako na přespolní běh Stromovkou a zá

Obědváme čokoládu,psí suchary/dali
je nám na cestu omylem místo pořádných,
a vodu.Konečně po dalším hodinovém
pochodu sedíme s Johnem několik metrů
pod špičkou,kouříme a čekáme na opoz
dilce ,abychom to slezli rukou společ
nou a nerozdílnou.Ve dvě hodiny jsme
na nejvyšším vrcholku masivu Mt.Mi chaele.Brian se okamžitě hroutí a
chroptí:"Por Christ's sake,dear God,
when you make this bloody earth again,
please,make it flat..."Neboli{Panebo
že, proč je ta matička země tak hrbatá.
Narovnali jsme z kamenů malou pyra
midu, opět zvěčnili svá. jména a slav
nostně vztyčili australskou vlajku.
/Pokr.str. 10/
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Pak přišlo zklamání.Výškomar■uká-' ’ }*kupu je' při .htýmenším na tucty. Vybrané
zal pouze 11 „..950 stop.Tak
se rá jzboží se srovná ha jedno místo a začzem octli... míst o:na. druhé nej vyšší ho ;ne lov na prodavačku.Třikrát oběhnete
ře Nové...Guine je at na čtvrté/Lé jvyšjkrám,při tem potkáte nové známé a zaš í .Podnikli 'jsme Love měření,;;alě ru - jse se povídá při chlazené limonádě.Než
oička výškoměřu ne a ne skočit-přes • íulovíte prodavačku,zakopnete pravdě dvanáct tisíc. Ještě dělárné narychlo
ípodobně o nějakou zapomenutou bednu,
poslední fotografie,neboí se nezadr
Iporazíte pečlivě srovnané kufry,došlé
žitelně blíží tmavý hustý mrak.Je oas Iprávě z Hong-kongu a převrátíte na semyslet na návrat.Opouštím vrchol jako Ibe kupu klobouku.Když se vám konečně
poslední,a malá československá vlaječ Ipodaří prodavačku sehnat,pravidelně
ka vlaje dneska na'čtvrté nejvyšší ho i zjistíte,že vám někdo mezitím rozebral
ře na Nové Guineji,na hoře,jež byla
Ipolovinu vybraného zboží v domnění,že
27.6.54 prvně slezena bělochy.
(nebylo urovnáno za účelem nákupu,ale
iprodavačkami za účelem prode je.KonečEPIŠTOLA PATNÁCTÁ-OBCHODNÍ BÍLÁ
Ině se všechno vybrané zboží sepíše a
Itím nákup končí.Firma dopraví zboží
Největším obchodem v Port Moresby
j
je Steamships Trading Co.Pty.Ltd.,kde bud do domu nebo na loú zdarma.Téměř
se dostane všecko od zavíracích špen jnikdo neplatí v hotovosti,nakupuje se
dlíku přes škuner a mast na vši po ži na úvěrní konto,které je otevřeno kažvotní pojistku.Obchodní místnosti té !dámu bez ručitele nebo složení záloto společnosti se trochu liší od nor (hy.Zboží se kupuje na podpis.Platí se
málního krámu.Je to něco mezi venkov (jednou měsíčně,stačí-li totiž kance(lář do té doby vyhotovit a odeslat úským hokynářstvím ve velkém měřítku,
jčet.Lidé si tu věří.Jedině v kancelásynagogou,skladištěm,bludištěm,Luna
parkem, smetištěm, bursou, klubovní míst (ři se zeptají na jméno a adresu.
ností a obchodním domem za války těs
Když jsem přijel do Portu Moresby
ně po zásahu bomby.
ipo dvou letech nepřítomnosti,nepoznal
Zmatek,shon,rámus,haldy beden,kupy I jsem starou Steamships Trading Co.Služ
zboží,věčně plné pulty zboží,haldy bot ba zákaznictvu je stále stejně dobrá,
(ale to tam je milé prostředí,které zmi
a maminky s kočárky,propocené hubené
(zelo s přestěhováním do nového a moder
prodavačky,zarostlí busrneni,sahibové
;ního obchodního domu.A tak dnes v mísv bílém a v tropických helmách,lovci
jtěch,kde
ještě nedávno byl živý ruch,
■krokodýlu s pušnami obrovských kalib
(leží
tiše
pytle s koprou,čekájící na
ru, a mezi tím kupci,pronásledující
i transport do Austrálie.S likvidací sta
prodavačky jako čs.pohraniční stráž
rého krámu zmizelo i kus života Portu
politické uprchlíky.
;M or 6 s dy •
Nákup je sám o sobě dobrodružstvím,
EPIŠTOLA ŠESTNÁCTÁ-OBCHODNÍ ČERNÍ
kupující,když si popovídal v příjem
ném chládku se známými a vypil něko
Někdo má rád holky,jiný vdolky,nělik chlazených limonád přímo z lahve
(kdo hodinky,jiný holinky.A každýímá
/'skleničky se nepv jčují/,si vybere
svůj vlastní společenský život.Někdo
zboží sám,při čemž si v krámě počíná
(se
vybíjí pěstěním rajčat,jiný chodí
jako doma.Pravidelně se tu kupuje ná
:
mezi
svobodné zednáře,
v . , ,,
bedny.Kupuje-li někdo něco v malém ,
/Pokračovaní/
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CoakarOdložilík*. POCTA ADAMU MICKISWICZOVI,BÁSNÍKOVI A VĚŠTCI 1855-1955
Desátý svazecek "Národní klenotnice",kterou rediguje a z převážné části
vydává profesor Otakar Odložilík,je věnován památce stého výročí úmrtí pol
ského národního pěvce Adama Mickiewicze/1798-1855/ .AÍ si nikdo nepředstavu
je, že "Národní klenotnice" je nějaká pravověrná a representativní knihovna.
Tuhletu sbírku začal vydávat profesor Odložilík v šerých dobách našeho tře
tího exilu jako cyklostilované listy,spíchnuté obyčejnou sponkou.Ale aí ji
vydává v jakékoli formě,vždycky rádi přiznáme,že čekáme na jeho svazečky
strašně hladově.Otakar Odložilík,který je povoláním historik'a ne filolog,
má dar od Pána boha;dovede vždycky vyhmátnout ten pravý verš,tu pravou řád
ku, na niž exulant,hladový po kultuře,vždycky čeká.I z veršů polského roman
tického klasika/který je nám,mladším,hodně neznámý a cizí/ dovede vyhmát nout tu notu,která se nemůže minout účinkem;
ó,chtěl bych minout'jako ptáček malý
pruh bouřných mraků,z nichž se liják
valí,
a hledat sobě milostného stínuj
ach,věku dětství na domova klínu...

j překlady/Vrchlický,Krásnohorská,Slá
dek a dokonce ti starší/mají spíš pro
nás cenu dokumentu než básnického zá
žitku.

Dnes—pro nás,pro nezvané -v světě
hosti,
i v dávnu všem i v celé budoucnosti
jen jediná již krajinka jest drahá,
v níž pro Poláka ještě trochu blaha;
toí kraj let dětinných!
iidam Kickiewicz byl celý život exulantem.Když umíral roku 1855,roz viral se před ním zapovězený obzor
domova,po němž neustále toužil.V ur
čitém smyslu byl nešíastný a staletý j
polskjr exil šíastnýjjak kickiewicz,
tak Paderewski dali své umění do slu-i
žeb politické myšlenky,která se nako-j
nec stala skutečností.

Ale copak vlastně záleží na tom,
jak si kdo zažije Mickiewicze.Tento
krát bychom rádi napsali hlavně to,
že děkujeme za první desítku "Národ
ní klenotnice" a že se těšíme na dal
ší chudé svazečky.
Otakar Odložilík je zvláštní tvor.
Na kousku cyklostilovaného papíru do
vede vykouzlit z ničeho něco.Nepotře
buje k tomu ani'-bubny a činely, ani
vytrvale uhlazenou žebrotu ve formě'
tiskových příspěvků.Netajíme se tím,
že pan profesor Odložilík je vlk sa
motář podle našeho gusta.

Ještě doma jsme si přečetli výbor
nou knihu esejů,kterounapsal profesor
Odložilíkův svazeček,vydaný Masa- j František Chudoba o "Básnících,bojov
rykovým ústavem v New-Yorku,oživí nám: nících a věštcích".Necht aspoň tato
všem první polovinu devatenáctého sto j stránka platí jako uznání neokázalé'
letí,kdy každý český verš a každý česj a užitečné práci Otakara Odložilíka,
ký překlad byl opravdovou literární
který už tolikrát dal roztroušeným
událostí.
I exulantům tolik pěkného čtení.SmíméSíto času už zatím vykonalo svoji j li pozměnit text' profesora Chudoby,
práci.Nelze popřít,že nám nejlépe 'a [ rádi bychom za všechny poděkovali O—
takaru Odložilíkovi,vědci,b-.jovníku
nejblíže znějí Mickiewiczovy verše,
a
věštci lepších zítřků.
jun
přeložené Františkem Halasem.Ostatní j
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Únor očima Angličana
T H E' 'S P E C T A T
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Je třeba, hluboce litovat,že komunis
tická revoluce mohla dosáhnout- i jen'
počátečních úspěchu v Československu,
v zemi s demokratickou tradicí Kasaryk a :a Beneše.Účel,proč se komunisté mu 
sili: pokusit o uchvácení moci,je jas
ný.V květnu měly být volby a bylo veře.jným. tajemstvím,že komunisté, ve vol
bách ztratí hlasy.Československo není
komunistickým státem.Na to bylo příliš
hluboko spjato s demokracií ode dne
svého zrodu.Od onoho dne jsme se také
na.ně dívali jako na jediný stabilní
element ve střední a východní Evropě.
O d .roku 1945 se zdálo,ze slouží velmi
účelně jako most mezi Východem a Zápa
dem, a tato naděje byla potvrzena jeho
okamžitým rozhodnutím připojit se k
Marshallovu plánu.Příčiny pozdějšího
negativního rozhodnutí jsou známy.Vněj
š'í nátlak byl nezastřený a nikdo nemů
že Československo vinit z toho,že se
mu podvolilo.Jeho vztahy k Velké Bri
tanii a Francii v letech 1958 a 1939
nebyly zrovna štastné,byí i nedávalo
na' jevo žádnou hořkost.Na druhé stra
ně to bylo Rusko,které zachránilo ze
mi z-německého područí.mohla to být Amerika.Generál Fatten,postupující od
západu,mohl být v Praze dřív než Ruso
vé,ale zastavil se,poslušen rozhodnu
tí na Jaltě,padesát mil před Prahou.
A tak se stalo,že to byli Rusové,kteří
byli vítáni jako osvoboditelé...Proto
měl komunism všechny výhody v obnove
ném Československu.

2 7 , 1

9 4 8

:
■výhodě oproti menšině,jež je připrai vena vládnout násilím.Nicméně je vý| znamný fakt,že prozatím nebyly hláše{ ny žádné nepokoje.Neméně významný je
apel pražského arcibiskupa,o němž je
i všeobecně známo,jak trpěl za nacistů.
• Pražské studentské demonstrace mají
j už jen menší význam.Nelze se kojit-faI lesnými nadejemi.Komunism pravděpodobj ně získal dočasné vítězství.Má v moci
i policii,armádu.Ale bude tam tužší odi por pod povrchem než v kterékoli ji—
I né zemi,které se komunisté zmocnili.
I Důsledky revoluce m o h o u 'přivést komu: nisty do rozpaků.Jestliže sé Če.skoslo| vensko obráíí k Západu zády,obrátí se
: zády také k jediné naději na hospodář; skou záchranu.Jeho první reakce na
i Marshaliův ,-plán byla nevyhnutelná. Be Z
j něj se bude Československu dařit tak,
: Mak by se bez něj dařilo Velké' Brita—
:jnii.Celý puč byl nepochybně plánován
i Y rámci všeobecné kampaně proti' Mar —
; shallovu plánu.Jenže Rusko není v staj Vu upokojit všechny hospodářské potře| by Československa.Tato země má velké
j možnosti.Její těžký průmysl může naj hradit německý .ve východní Evropě.A—
le prozatím nestačí poptávce.Potřebu—
[ je stroje a zařízení z mmeriky a An—
I glie,avšak není pravděpodobné,že je
: dostane...Obyvatelstvo je stále ještě
omráčeno a nedá se říci,jaká bude je; ho reakce.Možná,že se zmůže na odpor,
který by znamenal krveprolití...V tomi to okamžiku se zdá,že komunisté beze
....Většina československého lidu si ! zbytku triumfují.Ale Československo
i je poslední zemí v Evropě,kde by mohli
přeje pořádek a demokratickou vládu.
Tato většina je dnes bezpochyby v ne- ; komunisté počítat s trvalou vládou.
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Karel Čapek

Rodný kraj je kraj dětství,kraj prvních a pro- :
to nejsilnějších dojmi,objevů a poznatku.Člověk
se tam nemusí vracet,protože tam vlastně nepřes
tal žít,aí se octne kdekoli.Rodný kraj je jako
rodný jazyk;i kdyby někdo mluvil nebo psal jiným
jazykem,nepřestane myslit a snít jazykem sváho
dětství.To není vliv,nýbrž něco původnějšího a sil
nějšíhojto je kus vlastní duse a osobnosti.
;==============:
Člověk si ledacos myslí o národech,
a nejsou to vždycky věci,které by si
ten národ mohl dát za rámeček.To už
je takový zvyk,že člověk jaksi ztotož
ňuje zemi a národ s jeho politikou,re
žimem, vládou, veřejnými míněním nebo jak
se tomu říká.
Ale něco jiného je si ten národ ně
jak názorně představit,to si nemůžete
nikterak vymyslet nebo umínit.Sama od
sebe se vám vynoří vzpomínka na něco,
co jste viděli,na něco docela nahodi
lého a všedního.Bůh ví,proč zrovna ta
a nejiná drobná zkušenost se vám tak
přěsilnš vtiskla do paměti.Prostě sta
čí,že si vzpomenete dejme tomu na An
glii, a v tu chvíli vidíte Já vím,dnes je hrozně daleko od ná
roda k národu,a člověk si myslí leda
cos .Pravda, na mnohé se zlohí a říká
s i ,nikdy,nikdy nebude zapomenuto,co se
stalo.Prosím vás,co si do té nebývalé
délky a cizoty můžeme říci?
A pak si člověk vzpomene třeba na
Anglii,a najednou vidí před sebou čer
vený domeček v Kentu*starý pán ještě
pořád stříhá nůžkami keře a děvče si

to rovně a bystře
šlape na kole.A vi
díš, chtěl bys je vla
stně pozdravit.How
do you do?How do you
do?Pěkné počasí,že ?
Yes,very fine.

Tak vidíš,to by
bylo odbyto , a je
ti lehčeji.Teá bys
mohl vystoupit po ka
menných schodech do té švábské hospody
pověsit klobouk na věšák a pozdravit;
G-rtiss Gott,meine Herren.I'poznali by,
že jsi cizinec,a mluvili by u stolu
trochu tišeji ,chvílemi se po tobě zkou
mavě dívajíce.ale když by viděli,že
otíráš dno svého džbánku o červený ubrus stejně jako oni,byli by méně ne
důvěřiví a ptali by se :Woher,woher ,
mein Herr?--_us prag.-3o,so,aus Prag, '
divili by se,a jeden z nich by řekl,
že byl jednou v Praze.Před třiceti le
ty.Sine schbne Stadt,řekl by, a ty by
ses přece jen trochu zaradoval. Nebo
by ses zastavil Au rendez-vous de chau
ffeurs;ten sedlák v modré haleně prá
vě dopíjí svou sklenku bledého vína a
otír-' si dlaní kníry.Pait chaud,řekl
bys.A votre santélA la votre,povídá
sedlák,dál vlastně není co povídat.

Co dělat,je hrozně daleko od ná
roda k národu.Všichni jsme čím dál tíir
víc sami.Už bys raději nikdy nevytáhl
paty ze svého domova.Mně po nikom už
nic není.A teá můžeš zavřít oči a ti
še,docela tiše říkatjKow doyou do?
Gruss GottlA votre santé!
1938
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Koma/DC/USA
Na to,jak vznikly "Dopisy ze Spojených států",se čtenář jistě pamatuje.Té
ma bylo přesně dáno takto;naše inteligence je v USA špatně placena,kdežto ře
meslníci a technici výborně.Češi', staro- i novousedlíci, jsou většími rasisty
než průměrní Američané.Mládež zralá pro šibenici.Tak k věci.
S o c i á l n í
z ř í z e n í jPřisnávám7zi_idě_ňěňi~tákove_šóčTriňí Zří
zení a takové zajištění pracujících, .ja
ko bylo na př.v ČSR nebo jako je dnes
v Austrálii.Není však pravda,že je tak
primitivní,aby se nemajetný člověk bál
onemocnět... ;,Kraj an" z Chicaga muže
klidně spát.Jsou zde městské,státní i
odborové nemocnice a kliniky,kde dosta
ne každý nemajetný člověk/tedy i DI/
ošetření a vzornou péči zdarma.Příklad:
dcerka mého přítele byla zle pokousá
na psem.Odvezl jsem ji do "General H o 
spital", kde jí byla ihned poskytnuta
první pomoc.Operaci,drahé léky a léka
ře zaplatila městská správa.Má manžel
ka potřebovala naléhavou,nebezpečnou a
nákladnou operaci... Byla pojištěna u
soukromé pojišťovny "Blue Cross",jež
celý náklad operace hradila.Asi před
•dvěma lety jsem utrpěl úraz na oku.V
nemocnici jsem dostal 48 penicilinových injekcí a operaci prováděl nej kvalifikovanější lékař z města.V nemoc
nici jsem, byl 16 dní a doma ještě dva
měsíce.Úrazová pojišťovna platila ce
lý náklad léčení a ještě jsem dostal
polovinu svého normálního platu.Zamést
navatel mi vyplatil plnou mzdu/což po
chopitelně nemusi1/ .Jinak je tomu při
porodujpojišťovna platí v plné výši
pobyt i porod/pokoj,operační sel,léky,
ošetření novorozeněte/.Soukromý účet
lékaře platí rodička.Má-li však rodič
ka dvě pojišťovny,v tom případě ta dru
há platí celý účet lékaře.V městských
a státních nemocnicích nestojí porod
nic.Není tedy pravda,že " nemoc a ope
race v rodině s malým příjmem"může zna
menat bídu po léta.

L i_d_s_k é r u i n y :"Krajan",
žijící věršíiněčE_USÁr7zjisíuje, že
za čtyři roky pobytu v Austrálii vi
děl dva žebráky a několik lidských '
vraků.V "nejbohatší zemi světa",USA,
jich viděl za noc několik set...Sou
hlasím s 'oním soudcem,který se vrátil
z Evropy,a prohlásil:"Něco takového,
jako je Skid Row,jsem v Evropě nevi
děl.Kusí být zjednána náprava."....
Kdysi jsem dělal pro "Národní politi
ku" denní události,reportáže z Velké
Prahy.Někdy ve dne a jindy v noci.Co
bych vám měl napsat o těch našich "ru
inách a vracích"?3yla by to trilogie:
Staré město,Žižkov,Košíře.Tehdy měla
Praha necelý milion obyvatel, a Chi
cago má nyní skoro pět milionů.Berte
v tomto poměru všechny ty "vraždy a
krádeže" a můžete soudně dojít k zá
věru, ž.e Chicago proti naší zlaté Pra
ze je neviňátko.Na závěr této smutné
kapitoly;souhlasím,že si nikdo nebere
s sebou na procházky mnoho penez/to
se mi stát nemůže/,a že se vyhýbá o—
puštěným a temným ulicím.To dělají
všichni slušní lidé.Já jsem se v Pra
ze vyhýbal Konviktu a Vejvodovům.
A m e r i c k á
m l á d e ž : . . .
Víc~ýaK~Jva~roky_ýsěm.přáčoval^na
High School jako správce.Byl jsem te
dy v každodenním styku s mládeží.Ame
rická mládež má své chyby,jako je má
mládež australská,anglická,francouzs
ká atd...Pravda je,že se ve škole i
mimo školu chová víc volněji,že je ve
svém mládí víc nedisciplinovaná.Pro
část mládeže začíná život ne v jedna
dvaceti, ale v patnácti.
/Pokr.s.16/
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K změně politiky Sovětského svazu
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Sovětsky rozpočet na rok 1955 ,který byl schválen těsně před Malenkovovým'
pádem,je návrat na starou cestu leninsko-stalinškého komunismu.Když Malenkov,
u příležitosti vyhlášení rozpočtu na minulý r o k ,oznámil,že pětiletý plán v úseku spotřebního zboží bude splněn o rok dřív,t.j .koncem roku 1954,mnoho zá
padních pozorovatelů se domnívalo,že životní úroveň lidí za Železnou oponou
konečně stoupne, a že éra tvrdého "budovatelského socialismu" skončila Stali
novou smrtí.
Malenkov svým "přiznáním" přivedl tyto dohady na správnou míru.Nový rozpo
čet klade opět důraz na rozvoj těžkého průmyslu a na zbrojení.Z celkových vý
dajů,které jsou prakticky stejné jako loni -téměř 363 miliardy rublů
připa
dá letos na zbrojení 112 miliard/20/°/ oproti loňským 100 miliardám.Statistic
ká čísla nepřicházejí ze Sovětského svazu právě na běžícím pásu.Proto jsou
důvodem,když už ne k oslavě,alespoň k tomu,abychom se pokusili srovnat hospo
dářskou a vojenskou sílu komunismu se silou demokratických zemí.
Běžné rozpočty Anglie a Spojenj'ch
států ukazují,že v anglii připadá na
zbrojení přibližně jedna,a v Americe
asi dvě třetiny,z celkových vydání
státu.Tato čísla ovšem'není mošno sro
vnat se sovětskými 20%,poněvadž stát
ní rozpočet má zcela jinou váhu v ho
spodářství marxistickém a kapitalis
tickém. V SSSR kryje státní rozpočet
pravděpodobně 85% veškeré hospodářské
činnosti.V Anglii kryje jen 30/- a ve
Spojených státech asi 20/.
Správnější představu o poměrném
zbrojním úsilí si můžeme učinit porov
nánímvýda jů na zbrojení s celkovou
hodnotou výroby v tom kterém státě.
Taková čísla byla nedávno předložena
americké sněmovně vědeckými pracovní
ky kongresní knihovny.
Podle odhadu těchto odborníků bylo
v roce 1953 vynaloženo v USA i v SSSR
15% národního důchodu na zbrojení.Americký časopis TIME srovnává sílu so
větského bloku se Západem/USA.Kanada
a svobodná Evropa/, a ukazuje,že Zá
pad vyrábí víc než čtyřikrát tolik
než Sovětský svaz s evropskými sate
lity dohromady. Zpráva v TIME dává,
bohužel, jen několik čísel,z nichž si
však můžeme udělat dobrou představu

o poměrné hospodářské síle uvedených
zemí. S pomocí aritmetiky a informací
z jiných pramenů si můžeme na základě
těchto čísel sestavit zajímavou tabul
ku.
1 9 5 3
Obyvatel. Výroba Zbrojení
y 5 ^
milionů miliard$miliard$
Čína

583

S33R

210?

112

Satelit©
USA
nanada a
svcc.Evropa

91
160

43
340

311

35?

350

5?

17
?
51
14
/jenNATO/

Počet obyvatelstva je v této sou
vislosti velmi důležitý, poněvadž uka
zuje na nepoměrně nižší produktivitu
na osobu v komunistických zemích.Zvý
šení výdajů na zbrojení nezvětší pod
statně sílu Sovětského svazu v poměru
k Spojeným státům, ale zato podstatně
•sníží životní úroveň. Spojené státy
mohou zaměřit na zbrojení 40/ veškeré
výroby /jako v roce 1944/, aniž by
tím ohrozily potřeby obyvatelstva. V
Sovětském svazu jsou na tom lidé za
dané produktivity špatně, i když jen
151° výroby jde/oficielně/ na zbrojení.
/Pokračování str.16/

HLAS DOMOVA
ZBROJENÍ A ŽIVOTNI ÚROVEŇ /Pokračov./
Uvedené číslice jsou sice potěšitétné, ale nesmějí nás svést k nero
zumnému optimismu. Hospodářská síla
státu je možné rozhodující v dlouhé
válce, ale v dnešním atomovém veku mu
síme vzít v úvahu i jiné činitele,kte
ří mohou mít stejnou váhu.
Pokud se týče satelitních států mů 
žeme předpokládat, že se hodnota zbro
jení pohybovala mezi čtyřmi a osmi mi
liardami dolarů. Nemusíme se vydávat
za proroky, abychom předpověděli, že
satelité budou následovat příklad své
ho vzoru.
První náznak'k tomu dal soudruh Rékosi v Madarsku, který prohlásil,
že
obrana státu vyžaduje, aby byl urych
leně vybudován těžký průmysl. Maáarsko
bylo první ze zemí za Železnou oponou,
kde.před 18 měsíci oznámili komunisté
s fanfárami, Že se začne se zvyšováním
životní úrovně obyvatelstva. To bylo
v době, kdy se pozornost lidově-demokratických režimů obracela k domácím
nepokojům. Chruščev a spol. dnes mají
za to, že se už není čeho bát.
-écPrvotřídní
kontinentální a česká
! E E
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JÍ0 3 ,Commercial R d . ,South Yarra, Vic.
j|
Večeře se podávají denně,
j| obědy v sobotu, v neděli a ve svátek
5 LACINÉ OPRAVY VŠECH ZNAČEK AUT !
|| 0000000 00 ooooo oooooooocooooo 00 00
Motory * Karoserie * Dukování

21.2 o1055

JAK SE ŽIJE VE SPOJENÝCH STÁTECH .
/Pokr.se str.14/
To není vina ško
ly,ale rodičů.Když na př.chodí tatí
nek rovnou z práce do hospody a ma minka za nějakým tím "part-time jobem",
•tož nemůžete předpokládat,že se synájček stane policejním presidentem a dceiruška jeptiškou.To všechno bylo v Prajze taky,ale zase vezměte měřítko.1 :5.
To není pravá americká mládež,jako
jnemůžete nazvat Chicago Amerikou.Abyjste poznali Ameriku,jejího ducha a jejjí mládež,to musíte ven z města.Až tu
!budete žít pět let a až projedete alejspon třetinu Unie,potům poznáte Ámeriku a americkou mládež,rostoucí na ariejrických hřištích a trávnících,u řek,
■jezer a u moře.Americká mládež je zdra
ívv
\ KJ a tvrdá
O základ americké demokracie
a záchrana celého umírajícího a dege—
jnerováného světa.Americká mládež do(kázala,že zná cenu svých demokraticj-kých ideálů,že ví,co je to svoboda i
1volnost a že za tyto ideály dovede boj jovat i umírat.Chyby,jež se jí vytý—
ikají,a které i já přiznávám,pominou
dřív,než lze uhodnout.Usiluje o to
ohromné a zdravé jádro národa,usiluje
o to vláda,a co hlavního,usiluje c to
americká mládež.
Budeme-li ve výměně "Dopisů z USA"
ještě Kdy pokračovat,chci v zájmu
pravdy a skutečného obrazu dnešní Ameriky věřit,že bude-"Krajan" své ná
zory korigovat.Neboí není všechno čer
né, co se černými na první pohled zdá.
Zbavme se předsudků,které omylem na
zýváme objektivitou,neotročme včerej
šku, který omylem nazýváme "stíny Ame
riky” .

'Prodej a montáž radiopřijímačů do aut
MILOŠ

F R I E D R I C H

47 Henry St„, HAWTHORN, Vic.
ODBORNÉ PORADY A ZKOUŠKY ZDARMA

Doporučujeme
NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

" R E V U E”

27 Edmonstone St.,SOUTH BRISBANE,QLD.
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/Cd našeho zpravodaje JT Mnichov/
— v KREFSLDU BYLO VYLOSOVÁNO HOCKEYová mistrovství světa.Zúačastňí se ho
těchto devět států:Kanada,USA,SSSR ,
Č3R,Švédsko,Švýcarsko,Německo,Finsko,
Polsko.Další'účastníci - Maďarsko,Italie,Belgie,Holandsko,Francie,Rakous
ko a druhé mužstvo Německa - budou
hrát zvláštní Skupinu.Vylosování ČSR;
25.2.Švýcarsko,26.2.Kanáda,27.2.SSSR,
1.3. švédsko,2.3 «Německo,3.3.USA,5 .3•
Polsko,6.3.Finsko.Sovětský svaz hraje
2.3. s U S A a 6 *3» s Kanadou.Zápas s Ka
nadou byl zařazen do posledniího kola
předem.
— POČÁTKEM ÚNORA SEHRÁL'NĚMECKÝ HOCkeyový klub E.V.Krefeld,který je v ta
bulce na druhém místě,dvě přátelská
utkání v ČSR.K prvnímu nastoupil v
Praze na štvanici proti representačnímu mužstvu Prahy.Zápas skončil po
slabém výkonu vítězstvím čs.hockeyistů v poměru 4:2/2:1,0;1,2:0/ Ve vítěz
ném mužstvu hrálo 12 internacionálů.
S es tava: Hanzl/ Jendek/—G-ut,Bací lek,
Václav Bubník,Lidral,Nový,Kaszper.
Z útočníků národního mužstva hráli
Ha jšrnan, Bar toň, Danda a Rej man. V dru
hém 'zápase prohrál Krefeld v Kolíně
s ligovým mužstvem Spartak Praha Mo 
torlet 4:7— DO FINALE HOCKEYOVÉHO MISTROVSTVÍ
republiky se -probojovala tato mužstva:
Spartak Praha Sokolovo,Baník Chomu tov,Rudá hvězda Brno a Tankista.Fina
le se hraje každý s každým.Sestupují
cí kluby;Tatra Smíchov a Baník Ostra
va.
— V BUDAPEŠTI SE KONALO KONCEM LEDNA
mistrovství Evropy v krasobruslení.
Československo bylo zastoupeno velmi
početnou skupinou .V' dámské' soutěži
získala mistrovský titul patnáctile
tá Rakušanka Eigeiová před Angličan

I

...
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C

I
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kami Sudgenovou a Batchelorovou.Šs.
representantky'skončily v tomto pořa
dí :8. Náchodská.,10. lerchová/ let osní mi
stryně/ ,10.Tůmová,2 0 .Kladrubská.Sou
těž mužů vyhrál patnáctiletý Francouz
Grilleti před Angličanem Bookerem a na
ším Divinem.Mauer byl jedenáctý a Kutina dvanáctý.Dvojice;1.sourozenci Na
gy ovi/Maďarsko/ ,2.Suchánková-Doležal
/druzí v letošním mistrovství ŠSR/.
Mistři ŠSR ,manželé Balunovi,byli až na
7.místě.

— MISTRYNÍ KANADY V KRASOBRUSLENÍ SE
stala letos naše exulantka Jarmila
Pachlová.Loni byla druhá.Páchlová bu
de startovat za Kanadu na letošním mi
strovství světa ve Vídni.Juniorskými
mistry ve dvojicích se stali rovněž
naši exulanti sourozenci Jelínkovi.
— VE ŠVÉDSKÉM MĚSTĚ FALUNU SE KONALO
mistrovství Evropy v rychlobruslení.
Po delší době startovali i Čechoslo
váci Kolář,Jauris a Doubek.Ani jeden
z nich nepostoupil do závěrečného zá
vodu na 10 km.Mistrovský titul získal
překvapivě švéd Eriksson,který vyhrál
soutěž na 5 a 10 km.Další dvě místa
obsadili Rusové Sakulenko a Gončarenko.Dosavadní držitel titulu Rus šil kov se mezi posledních dvanáct nekvalifiKOval.Světové championáty se ko
nají letos v Sovětském svazu.
— NÁŠ'EXULANT,AUTOMOBILOVÝ ZÁVODNÍK
Jaroslav Juhan,který žije v Buatemalé,
se zúčastnil Velké ceny Buenos Aires,
v soutěži sportovních vozů.Ve své ka
tegorii do 1.500 ccm bezpečně vyhrál.
Startoval na německém stroji Pcrschi.
V celkové klasifikaci skončil na 4.
místě za dvěma vozy značky Ferrari
/'obsah 4.900 ccm/ a jedním Kasserati
/4.500 ccm/.
— ČESKOSLOVENSKÉ D a VIS-CUPOVÉ MUŽSTVO
nastoupí k prvému
/ Pokr.s .18/

18
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Specielní výroba prvotřídních
pánských nylonových košil

R . P R I N C E
282 Peisley S t . , ORANGE /Sydney/, NSW
Cena s dlouhými rukávy 53/-'
" s krátkými rukávy 49/V š e c h n y
m í r y
i f a z ó n ?
Objednávky jen ve velkém
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
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle.
Velký výběr
M. C H R P A , . o d b o r n ý optik
mmmmmmmmmmmmmmimwmmmmmmmmmm
257 Elizabeth S t .,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale St./ * Telefon MU 2601
/dříve Praha II.,Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky také poštou
NEHAZ a RLUJIE 3 BUDOUCNOSTÍ !
Přišlo Vám nekdv 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, 36 TORBAY S T » ,MACLEOD,
___ Melbourne» Telefon JF 184-1

SPORT DOMA I V CIZINĚ/Pokr./
zápasu proti Portugalsku.Vítěz utká
ní bude hrát ve druhém kole s Belgií.
Československo se nezúčastnilo Davis
Cupu od r o k u '1949.
MEZISTÁTNÍ KOPANÁ:ITALIE-BELGIE 1:0,
Bulharsko-Egypt 0:1 a 0;0 ,Egypt-Řecko '1:1.
— HOCKEYOVÉ MUŽSTVO SPOJENÝCH STÁTU
se připravuje v Evropě na mistrovství
1 světa.S národním mužstvem Anglie vyIhráli 8*2 a Francii porazili 7:1.V dáxjším zápase porazili mužstvo Kanadami,
jkteří hrají za evropské kluby,6:5 ,ale
; s londýnskými profesionály Harringay
1Racers 2:6.
| — Č3.ČRUŽ3TVC ŽEN VYHRÁLO TURNAJ HÁ4EI H9_Y_5éE§9ním_Německu_!__
SPORTOVNÍ KLUB PRAHA, SYDNEY
dovoluje si Vás pozvati na
T A N E Č N Í

Z Á B A V U

kterou pořádá
v sobotu 26.2.1955 v 8 hod. večer
v Sheridanu,80 Oxford S t .,Woollahra
K tanci i poslechu hraje oblíbený
cs. soubor "Taboo” .
Objed. stolů; p. K. Rodný, tel JVIA 2184

R A D I O P Ř I J Í M A Č E
přenosná radia,autoradia, gramorádia,
LEDNIČKY, PRAČKY A OSTATNÍ
elektrické přístroje dodá neb opraví
za hotové či na splátky
J. P H I L I P, Radio-Electrical
¥r ¥ r¥ r¥ r :6r

¥r

¥r Mr

¥r %r

¥r ¥ rXr

vc & d f

-'£■v f ¥ r

119 Gardenvale R d . ,GARDENVALE, VIC.
/1.stanice za s t .Elsternwick/
'el.XM 2542 * Dříve závod v Praze XII
26 LETÝ ČECH by si chtěl vážně dopi
sovat s krajankou.Zn."Venkov-Vic.WHD
KDO PUJCI KEBO PRODÁ linguaphonový
kurs angličtiny? Nab.na zn.j"Nebo 'se
to do smrti nenaučím" do HD»
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— Porovnání národních důchodů, jak bylo uvedeno v
článku "Zápas o Asii"/HD 3/V. ,p.r./není tak docela
obrazem životní úrovně toho kterého státu a uveřej
nění bez podrobnějších vysvětlivek může zkreslit
skutečnost» Tak na př. americký důchod,uvedený prů
měrem 1„525$, podstatně zvyšuje výnos z US investic
v zahraničí,který v nynější době různých mezinárod
ních omezení nemusí mít žádný vliv na životní úro
veň amerických občanů...Lépe snad porovnat ceny
úhlavních životních potřeb a průměrné výdělky a pod
nikatelské výnosy v jednotlivých státech. L.V.,Syd.

19 LISTÁRNA
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V.E.,Morwell;Díky,uveř.
snad příště.— V.L.,St.Cal.:
Ukázk.čísla jsme z SISl.Dík.
— F.B.,Adel.;Požádejte Amer
Fund for Czechosl.Re f .,
1775 Broadway,Room 607,
N.York 19,USA.Udejte podr.
— J.Š.,Well.*Dik za adr.a
zaj.inform..Píšeme.— J.P.,
Coburg;Do Švvposíláme,předpl.stejné jako v Austr,—
K.J.,Mt.Park;Dík
za výstř.
— Posledně ma velmi zaujaly dopisy z Ameriky.Nakola
adr..
HD
ko som stále nakloněný verií,že by som sa cítil
lepšie v USA,sú také priame zprávy člověka,ktorý
tiež šil tu,krajné cenné...Bylo by dobré,dozvédieí
HLEDÁME ODESILATELE
sa detailně o rozdieloch medzi Austráliou a Ameri
kou a Kanadou.Mali by ste uviesí praktické veci,ako Dopisem ze 7»2.z Melbourne
bytové problémy-,chovanie obyvateístva,kultúrne pod došlo v hot.10/- a útržek
letáku z Glaciarium.
niky.
H . S .,Glebe
- Dopisem ze 14.2.z Geor
— To,čo sme viděli v tomto předměstí USA,je niečo,
ge town, TAS. .došly POSTAL
čo si vy v Austrálii neviete představil.Je to iný
NOTES na 19/-.
svět,člověku sa'úplné oči otvoria.A to je iba začia-rV obou případech nebyl utok!
M.Š»,Hawai /na cestě lodí do USA/
veden odesilatel.Přihlaste
se laskavě dodatečně.
HD
— Jako začátečník/v továrně svého strýce/mém nejnižší plat a to 1$ za hodinu.Dělám od 7-30 do 17 hodin
s půlhodinovou přestávkou vpoledne. Dopoledne je 10 ODBĚRATELŮM Y ADELAIDE;
minut na kouření,odpoledne si můžete dát jednu ci Pan J.Dostál předal "Arca
garetu ve 4 hodiny.Ale i při tom se musí pracovat.
de Newsagency"jRundle St.,
Jinak se nesmí v podniku kouřit vůbec.Ke proto, že City, do austr.rukou.Jed
by vyhořel, ale že by se nedělalo. A tady se dělá!
notlivé výtisky HD dosta
Dělám,jak nejrychleji dovedu a stále jim nemohu stanete u;
čit. ..Nezdá se, že je tu vše o 100% dražší,ja k a u s - p . E .Lajnera,4 Kings St.,
tralani pomlouvá li. Dš,co je dražší a něco lacinější PROSPECT, S.A. ,' nebo
J»,tři týdny v USA/dř.Melbourneý
v č s .restauraci PRAHA,Ade— Pisatel článku "Falešná.hra"./č*2/V. ,p.r./by měl
=laide-City.
pro změnu napsat,co by měli Američané vlastně dělatJ
Ovšem rada musí být,jak válčit proti 90% celého svěi
NA SPODNÍ STRANĚ NOVINO
ta...Nikdy nezapomenu na Trumanův výrok;"Kdyby měli
VĚ PÁSKY ZJISTÍTE VÝŠI
lidé možnost vidět to,co' dostávám denně na stůl o
EVE N T .NEDOPLATKU A PŘED
nových zbraních, přestali by mluvit o válce.Není oPLATNÉHO ZA HLAS DOMOVA
soba,která se rozhodne udělat,co mohu já jako pre
DO KONCE POLOLETÍ I DC
sident USA svým podpisem.Já si to na sebe nevezmu!"
KONCE LEIOŠ.ROKU. DÍTUJZSprávně znalci říkají,že k válce může dojít jen 0~'E Z- VČASNĚ Zá F U ~I"“
mylem.
J.Z.,Fremantle
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levně a prvotřídně provede
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se vrátil ze zahraničí
a ordinuje opět vždy v
pondělí a v pátek od 10 do 12 h.dop
v Harley House
71 Collins Str., Melbourne - City
Telefon MP 5263

SPOL.

43 Williams R d . , Windsor,Vic»
'Telefon; Win 8228
Volejte laskavě mimo pracovní dobu.
BRITANIE HOTEL

V I N Á R N A

D.

"U P E P Í K A ' ’

¥?¥:¥r¥r¥r$r¥r¥r¥r
¥r¥rm
¥r^¥r
roh Bourke & Queen Sts.
M E L B O U R N E - C I T Y
Telefon MU I4O8 , MU 1323
Alkoholová licence * Kontin.pečivo
a káva Mr Česká kuchyně pod vedením
p.M.Krunt oráda/dř.kuchař”Moravia"/

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 Swans ton St ./9. posetu/, Melbourne
/proti Melbourne Town Hali/
Telefon;Cent 1819
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský
Ušetříte mnoho liber, když se při
koupi, prodeji nebo výměně auta
obrátíte na firmu

Otevřeno do 10 h o d „věčer/mimo neděle/
Srdečně Vás zve
Pepa Blahovec
PEDICURA JAKO U BATI NA S T . KILDES
Kuřích ok,otlačenin, tvrdé kůže a
jiných potíží zbaví Vás
ZDENA P O S . P Í Í I L O V A
26 Charnwood Cresc.,ST.KILDA, Vic.
Volejte předem na 5. LA 3504

V .
J 0 K i
***************
" P o r c a r s "
241 High Str., S T „KILDA, VIC.
Telefon 1A 7750,po prod.době BJ 5393
TAKÉ MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET

PŘEDÁM VÝHODNĚ PEKÁRNU,CUKRÁRNU A MILK BAR.Nab„na zn."NÍZKÝ DEPOSIT-MELB."
' 0O O O O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 oooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo
PŘIJMEME V Í C E 'TRUHLÁŘ# pro výrobu kontinentálního nábytku.Ideální podmínky,
dobrý plat. AIP *S FURNITURE CO., 195 Commercial Rd„, South Yarra, Vic.

KUCHAŘE /neb kuchařku/ hledám. Pondělí - patek. 40 hod.. Výhodné podmínky.
Nabídky na zn."Kuchař Melbourne" de HP.

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ íA loise Mikulu,Martu Šimkovou/přijela v lednu 51/»Švidroně
/Melb.? - nutná/, Penii Rosenbergerovou/M e l b .?-manž„optika neb pod./,Pavla
Peressinyho a Oldřicha Pelcla.- Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim,
kdo se na n ě dotazuje.Tazatelům přímo zjištěné adresy nesdělujeme.Upozorněte .
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 37/-?na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

