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ZPRAVODAJ.

VLAST

Zástupci naši organisace popřáli ve
svlaštni audienci panu presidentovi
dr. .Rudolfu Kirchschlagerovi k jeho
op« narozeninám a předali mu na upo
mínku panenku v českém národním kroji.

č.1-3
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PROTI OLYMPIÁDĚ
V MOSKVĚ
OTEVŘENÝ DOPIS
VLADIMÍRA ŠKUTINY LORDU
KILLANINOVI
Spisovatel Vladimír Škutina, žijící ve
Švýcarsku, poslal nedávno otevřený dopis
lordu Killaninovi, předsedovi Mezinárod
ního olympijského výboru. Škutina, držitel
zlaté olympijské medaile za literaturu z
Mexika 1968, kritizuje rozhodnutí trvat na
uspořádání Letních olympijských her v Mo
skvě a mimo jiné v dopise uvádí:
„Pocházím z Československa, malé, Sově
ty okupované země v srdci Evropy. Žiji
nyní už rok jako emigrant ve Švýcarsku,
když jsem předtím strávil skoro pět let v
komunistickém vězení jako politický vězeň.
Stejně jako dalších dvacet milionů emigran
tů z komunistických států Evropy s hrůzou
sleduji, jak SSSR postupně okupuje další
země naší modré planety. Naposledy Afga
nistan. A Mezinárodní olympijský výbor
pojede v létě do Moskvy a bude vzdávat
hold rudému caru Leonidu Prvnímu (nebo
Iljičovi Druhému — jak chcete) a bude
předstírat, že to je nepolitické gesto. Musíte
trpět ztrátou paměti, když vám neční před
očima rok 1936, kdy vaši předchůdci „heilovali“ a potřásali pravicí hromadnému
vrahovi Adolfu Hitlerovi.

V těchto dnech, pane prezidente, je tomu
právě třicet let, kdy těsně před odletem na
mistrovství světa v hokeji 1950 do Londýna
bylo zatčeno celé representační mužstvo a
odsouzeno k dlouholetému vězení. Víte
proč? Sovětský svaz se právě chystal vstou
pit do světové hokejové arény. Českoslo
vensko bylo stávajícím mistrem světa a
Evropy. Sověti nemohli připustit, aby jeho
„sborná“, aby „Stalinovi molodci“ prohráli
se satelitem, s kolonií. Proto přikázali čs.
státní bezpečnosti, aby celé hokejové muž
stvo poslala do GULAGu. Aby všechny ho
kejisty zavřeli. DŮÝod zavření ponechali la
skavému rozhodnutí čs. orgánů. V této ma
ličkosti se nevměšovali do vnitřních záleži
tostí. Když se po mnoha letech čs. hokeji
sté vrátili z kriminálu s podlomeným zdra
vím, byli rehabilitování. Sport přece není
politikum a nikdo nemůže zavřít sportovce
jen proto, že umí lépe hrát hokej než sovět
ský sportovec!
Vám, pane prezidente, nikdo neřekl, že
hrdinka mexické olympiády, Věra Čáslav
ská, byla umlčena a nesměla závodit jen
proto, že nebyla členkou Komunistické stra
ny? Vy nevíte, že tisíce a statisíce nadaných
sportovců v komunistických státech nesmí
sportovat jen proto, že si to totalitní re
žim nepřeje? Vám nevadí, že část letní
olympiády má probíhat v Talinu, hlavním
městě Estonska, které je spolu s Litvou a
Lotyšskem od roku 1939 okupováno Sovět
ským svazem a kde bylo zavražděno nebo
odvlečeno na Sibiř přes 5 milionů obyvatel?
Nevíte to skutečně nebo jen předstíráte, že
nevíte? Anebo vám to nevadí? Sport je pře
ce nepolitický, jak voláte do světa ...“

ČS. SOKOLSTVO V ZAHRANIČÍ
PROTESTUJE PROTI OLYMPIÁDĚ
V MOSKVĚ
Ústředí čs. sokolstva v zahraničí jménem
vojsk v Afganistánu nelze sloučit s olym
ivých členů v jedenácti zemích zaslalo lorpijskou myšlenkou míru, mezinárodního
ju Killaninovi, předsedovi mezinárodního
bratrství a přátelství. Sokolstvo od založení
olympijského výboru, důrazný protest pro
v roce 1862 má blízký vztah k olympijské
ti pořádání letních olympijských her v
myšlence a může s hrdostí poukázat na
Moskvě. Protest je odůvodněn invasí do
úspěšnou účast svých příslušníků na olym
Afganistanu, předcházejícím přivtělením
pijských hrách. Olympijská myšlenka by
valtických států do Sovětského svazu, oku
pořádáním her v Moskvě byla zneuctěna.
pací Maďarska v roce 1956 a Českosloven
Protest za Ústředí čs. sokolstva v zahraničí
ska v roce 1968. Přítomnost sovětských
podepsali Jan Waldauf, starosta a Zdeněk
M. Dobrovolný, jednatel.

"NÉMEC" DR. STROBINGER ?
V čísle 5» 5« ročníku přináší INFORMAČNÍ ZPRA
VODAJ na strane
a 5 zprávu Vídeňských svobod
ných listii v císlech 42 a 43/1979 kde se snaží
redaktor VSL strašit panem dr. Strobingerem.
Jsem přesvědčen, že pan předseda Menšinové rady
pana dr. Strobingera vůbec nezná a taktéž velká
většina čelných funkcionářů MR, ale to ’'záhadné'*
UPOZORNENÍ bylo jimi podepsané - možná, že do
konce bez jejich vědomi.
To ale redaktorovi VSL ještě nestačilo a proto
strašil dále ve VSL dr. Strobingerem a sice v
císlech 49 a 5o/1979» kde pro dr. Strobingera
vnašel název "Němec z Moravy".
Je všeobecne známo, že na Morave žilo mnoho Něm
ců a jméno Strbbinger je německe jméno, proč by
tedy žurnalista dr. Strbbinger nemohl býti "Ně
mec z Moravy", podle jeho jmena je to možne.
Chci ale k tomu dodat, že jsem znal ještě jedno
ho žurnalistu "Němce z Moravy", který byl ale
pravý Moravak a měl ryze česke jméno. Když se
ale z něho za Protektorátu stal "Němec z Moravy"
musel si nechat jeho jméno poněmčit a byl z něho
Joseph Johnas. Je to divné s těmi Němci z Mora
vy» jeden by mohl být pravým a druhý se musel
poněmčit.
L. Kolín

K MAFII
00000.
Na žádost mnoha naších vídeňských krajanů a funk
cionářů Menšinové rady, jakož na žádost mnoha
exilových krajanů, abych vysvětlil, kdo byl čle
nem MAFIE 00000, t. zv. "Československý proti
komunistický odboj ve vlasti a v exilu, dal jsem
z písemnosti MAFIE, které jsem dostal z pozůsta
losti zemřeleho člena Mafie Josefa Herodese, ma
lou část k disposici našemu listu k uveřejnění.
/viz přílohy/

-Ů-

TÍrn snad bude jasné a to jednou pro vždy, kdo
byl členem této l-lafie, - která rozesílala vý
hružné anonymní dopisy, -,a nějaké výmluvy jak
n. př. "já ne, to ti druzí", pak již neplatí,
když si pořadně všímáme psaní v naších vídeňs
kých svobodných listech tak musíme konstatovat,
ze VSL slouží i nadale MAFII 00000, která úmrtím
Josefa Herodesa ztratila svojí tajnost.
Lituji velice, že v posledních letech vídeňské
svobodné listy dostaly mezi krajany a v exilu
název "Vídeňské Rudé právo" a to proto, že VSL
nadavaji na vše, nacož nadava pražské Rudé ^rávo, jenomže styl VSL je ještě horší než pražské
ho Rudého prava.
V teto souvislosti je snad úěůné zmínit se o člán
ku, který byl uveřejněn v "LISTY - Časopis česko
slovenské socialistické opozice" č. 5 z října 1979
a kde se sděluje nasledovne:
Der Spiegel'ještě v té době uvádi-nyní zvlášř
vyšperkovanou- dřívější versi: "Laušman byl v
posledních letech ve spojeni s českými komu
nisty m.j. prostřednictvím redaktora zdánlivě
protikomunistických Vídeňských Svobodných Listů,
vycházejících ve Vídní, Jaroslava Bendy, křes
tuto spojovací cestu nabídla pražska vlada
svému někdejšímu vicepremierovi nejen svobod
ný návrat, ale pro pozdější dobu i vysoky
vládní úřad...............
Z moji spolkové a menšinové činnosti je mi známo,
že Laušman si pozval - za jeho pobytu v Salzburgu krajana JÍravu a požadal ho, aby tento uplatnil
Jaroslava Bendu /alias Kýbl/ a Josefa Jonáše ve
Vídni. Toho času vídeňské svobodné listy patřily
Československé socialistické strane v Rakousku
a krajan JÍrava ve výkonném výboru této strany,
přes námitky mnoha soudruhu, prosadil, že Jaros
lav Benda byl přijat za redaktora VSL, neboř v
té době právě odcházel- redaktor Petrů. Po Jaroš-
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slavovi Bendovi pak nastoupil na místo redaktors
ké dnešní redaktor VSL Josef Jonáš.
Zajímavá je zpráva v Listech tež i proto, poně
vadž byla v roce 19^8 prozrazena "Ilegální mlá
dežnická skupina Československé sociální demo
kracie”, založená dr. Radomírem Luzou a v teto
souvislosti jsou jmenováni tež Jaroslav Benda
a Josef Jonáš.
Skutková podstata této zrady byla v srpnu 19^9
prošetřovaná v Innsbrucku, Salurnerstrasse 2/IV.
Doufám, že nám krajan dr. Radomír Lůza, při je
ho příšti návštěvě v Evropě, která se ma usku
tečnit v květnu t.r.» řekne více.

Mám v úmyslu, že z písemnosti, které jsem dos
tal z pozůstalosti Josefa Herodese, uveřejním
’’čestne jednání” členů MAFIE 00000, když tito
byli? čelnými funkcionáři exilových spolku, kde
psali protokoly s průklepy a tyto rozdávali pak
lidem, kteří tyto zprávy zneužívali. A když poz
ději byli z těchto spolků a organisaci vyloučeni,-,
pak se snažili přes jiné členy těchto organisaci
získat dalšíb' materiál -.. Píši to proto, poně
vadž jsme se mohli ve VSL dočíst, že tito ’’za
sloužilí, čestní funkcionáři” byli přijati do
čelných funkcí v naší vídeňské-české menšině
a s velkou slávou ve VSL bylo sděleno o poctěj
které se naším spolkům dostali, když tito lide
přijali funkce v menšině.
Pro dnešek končím a budu pokraČovati v příštích
číslech Informačního zpravodaje. Snad pak, když
uveřepnim dalši fakta o MAFII 00000^ může Men
šinová rada zjistit, kolik peněz stala MAFIE
00000 Menšinovouradu, případně České.
srdce..
I. Kolín

r
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z kanady rias došla smutná zprava, že náčelníkovi
našich exilových skautu, dr.Velenovi Fanderlíkovi
nečekaně zesnula jeho milá choř a obetavá spolu
pracovnice, paní Velenka x‘anderlíková.
Všichni kdož jsme ji znali budeme na ni s láskou
a vděčností stále vzpomínat.
Bratru Fanderlíkovi zasíláme do Kanady náš úprim
ný projev hluboké soustrasti.

CS SKAUTI V RAKOUSKU.

Skautská oblast Ilěmecko -JIH spolu s oblastí
Rakousko pořádají v Rakousku nedaleko města
}ornu v srpnu 19^0 třitýdení skautský tábor.
Chlapci a děvčata ve věku od 10 ti do 18ti let
pokud mají o účast na táboře zájem mohou se
informovat- eventuelně přihlásit u br.Radka
ravlovce ml. do konce dubna 19&0 a to na telefoním čísle 65 12 805.

Vzhledem k značně zvýšeným nákladům na tisk a
poštovné musíme přechodně vydavat nás ZPRAVODAJ
pouze čtvrtletně.
Liáme však přislíbeno, že v nejbližsi době dosta
neme na vydávání časopisu subvenci, takže se
nam jistě podaří zajistit pak jeho měsíční
vydávání. Děkujeme za pochopení našich členů a
předplatitelů.
Zahájili jsme pravidelné půjčování čs exilových
novin, časopisů a knih.
iiísto a čas schůzek sdělí našim členům a předpla
titelům IZ funkcionáři naší or^anisace.
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I N S E R A T :
JAK SE ZA 10.000.- ŠILINKU MŮŽETE MAJITELEM DOMU A PARCEL S1W7 !

Již 10.000.- 88.(nebo 500,- 8S.
mesičné) štaci k tomu,aby se z Vás
stal nájemce domů, a parcel v nejlepšich částech Rakouska.
Který jiný systém Varn múze za

jistit lepši peněžní jistotu
pred stale stoupajici Inflaci.
Zaručujeme Varn roóni vzrůst
Vašeho kapitálu o nejmene
12%.V poslednich 10ti letech
ale byl tento vzrůst z pronájmu
a hodnoty majetku okolo 22%.
Při jednorázovém vkladu si
můžete jiz v prvním mesici
nechat vyplácet procenta z vkla
du a nebo,rocni vyúčtováni

vložit do nových objektu a tak
si zvýšit stale stoupajici
kapital.
Následující tabulka je jenom
jeden z mndiha přikladu.
Jednorázový
Celkový kapitál

vklad

po 10ti letech

Pro který program se rozhodneme
netajme na Vas.Dúlezite je,aby
jste ješté dneska zaslali
kupon.Ľalši podrobne, informace
Varn zdéli nas zástupce osoune
j v terminu na kterem se dohonete
| Veskere informace a navsteva
; našeho zástupce jsou pochopit^ne'

zdarma.i-iluvine česky. Uvedoi^e
/
i sve známe, piati jenom^pro
Rakousko.

p-isnansí

g.ejrychle jsi cesta
Ek prvnirau milionu.
Lu
□--------------------------------------------------------^Zajímam se o vas program
„a
zadam o bližši informace
□
□__________
□

^Jfoeno___
□

□ Ulice
□

SBydliště
□

□Telefon
E3
Ľ
Ei

Naše adresat
8

188.000,-

s 100.000

s

576.000.-

s 500.000.-

s 1r128.000.-

s

50.000.-

**

Immo-Bautreuhand
2500 Baden
Breitner Strasse/35

Kupon nalepit na Postkarte
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Při návštěvě Vidně ubytováni u rod. BIL E K
1CÓC Wien Gumpendorf erstr. 1^á-/9 toi.56 53 325
lokoj c možnosti ubytováni až 5ti osob öS 320,Dovolcnou v Zoll am Sec v pensionu M I L A N
našeho krajana H.Frkala. Adresa: A 57’00 Zeli
am See Zellermoosstr .75 tel. o65á2 2C2á6.

i ri návštěvě Schönbrunnu stánok s občerstvením
naší krajanky L.Rejdovó-naproti kina TIVOLI,

nakup českých knih a časopisu v knihkupectví
’.íLJiZ h 0 L I S C H 1010 0'ien Kathuusstr. 13
PŘEDPLAŤTE SI A ROZŠIŘUJTE NOVINY CS EXILU:

ČESKÉ SLOVO - 8 MÜNCHEN 86 POSTFACH 86O6O^
NÁRODNÍ POLITIKA -8 MÜNCHEN 90 Scharfreiterpl.12
DEMOKRACIE V EXILU -8 MÜNCHEN 19 Winthirstr.33/11
PRÁVO LIDU -Stichting PL,Sonsbeeksingel 2o-5
EL -68l4 AB Arnhem, Holandsko.

Informační zpravodaj - IZ - vychází měsíčně,
kajitel a vydavatel - Nová Vlast, Rada národnostní
skupiny v Rakousku usedlých Šechů a Slováků.
Adresa: N.VLAST A 1061 Wien - Postfach 39
Za redakci zodpovídá: Kolín Ludwig, 1160 Wien,
Thalheimergasse 32/ 2/1/4
Informační zpravodaj - IZ - erscheint monatlich.
Eigentümer und Verleger - Nová Vlast, Volksgruppen
rat der in Österreich ansässigen Tschechen und
Slowaken.
Adresse: N.VLAST A 1061 Wien - Postfach 39
Pur die Redaktion verantwortlich:Kolin Ludwig,
1160 Wien, Thalneimergasse 38/ 2/ 1/ 4

Podepsané články nemusí vždy vyjadřovat názor
redakce.
Artikel die von den Autoren unterzeichnet sind,
drucken nicht immer die Meinung der Redaktion aus.

S ~ W
Vídeň, y.j.lyVu

Pan
Josef Herodes
Eriksbergs Mek. Verkstads AB
S -

40270

Goteborg
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Milý Josef 1
Posílám Ti mnoho srdečných pozdravů .
Do našeho " kroužku " jsme přijali dalšího " člena " , takže
i nás je nyní 5. Pátý je můj doury přítel z Francie p. Vojtěch
-GRUBER, 1, rue des Chailles, F - 92!>uu Rueil- Líalmaison,Frence .
Zná se taky výtečně s Jožkou Pejskařem, který ho navštíví
;v Paříži o *elikonocích. Je přirozené, že naše dohoda a

i vzájemné dorozumívání je pouze mezi mámi pěti a mimo nas 5

o naši
nikdo neví.
Prosím Tě, pokud píšeš na někoho z nás závažné věci, uvědom
současně průklepem pro jednoduchost ostatní.
'Posílám Ti část dopisu přítele Grubra a dále zápis z posledního
—BKglMnwmrarwcjiinww
—mm
^uriww i «»lili a—wi—i r r
n\iůabtriM*IIMIT gWITBl»
ízasedání sekretariátu Por. oboru ve Volketswiiu ve Švýcarsku«
^Prostuduj si vše a budu rád, když se zase někdy ozveš»
wiiwjmuj

xjk

Mnoho srdečných pozdravů Tvůj

co/ J. Staněk
V.Gruber

Haarleir 15.kvetná 1976.

■'il'' Ivo,
sr L’šn-': dík za ácnir. ze •!.t.r". i za všechny přílohy,
kcor ' jsem ~i ncčlivě nročctl. Díkv Toho se mi dost začí
nají r.-?sv” t] ov-ať. obzor”. Bulu dnes Stručnější nežli jindy.
?íhi, tak < jer. "’obr a neposílím tentokráte konic ostatním.
n• í* rh'k.a ri i.istě hlíze vysvětlí”:, ar se sejdeme.
Í?C' nřnvd” ■" i :-jf>ím nansat, ”o jsem ho viděl jednou a neudělal
lna mne r; íli.ř syrnatický dojen, ^lovck se ov.žon m .ze mýlit.
’sou tu ježte ostatní, o kterých nevír, vlastně pranic:
!>r!'c Li z ’Úrodní Folitikv, Dr. Vclinkkv, Pannbeim 'mám řidv
"hroz? j" r* 1 ', Gruber. !’'”hys nasol oas, napiš mi o nich neToT”’
*r i ^ÚTeid ) o , rr> js<->r jak ”nrák sv^ho času: "Jožínku,
bv.c
• z ”>i ; mi to, mne tn moc zajíma. . . . Jenže
“".'“‘s“ ““”<žu'7a'úvTv'nc'vír:.

Silně souhlasím s tím, řc jo třeba se sejít. A tak jsem
přcorca.nizoval všechno, co jsem mel a toho 1.července bychom
Jo Zurichu nřijeli. Podrobnosti mi jistě ještě naníšeš. Já
si tak'' musím zorganizovat nocleh., jistě tam bude plno, když
je tam ten slet. Ale určitě tam budu. HT, ABYS TO ZASE ODLOŽIL!
Sešli bychom se tam tedy; Ty, já, Gruber, Herodes a Jonáš.
Souhlasí- to?
Omluvím se na ten sjezd Concnia, Grandtner jode na tábor
skautský a taká tam nepojede. Sice mi slíbili v dopise, že
by chtěli něco nro CCC udělat... Ale voda se pije a řeči se
mluví nebo nír.í. Oosbn.ě tam nemám zájem, snad jen trochu pronacace nro CCC i pro mne. To ale oželím.
Pejskařovi přijedou, Herodes taká, s ním to domluvím a
s Jožkou budu jednat v '’’vd instrukci. Kdyby bvlo něco ještě
nováho, naniš mi, prosím m-as.
Doufámt ž.c jsi již zase chlapík. Pozdravuj srdečně Tvoji
paní ”oťi*nás obou. I Tebe mnohokrát pozdravuje

00000
IRS

•íl'

1.8.1977

.■:?'! ubo.ioyn-*'ci

1

I když VF i nám všem nadává, že nic neděláme a jsme na dovoleně,
asi přitom přohlíž-*’ mou 5 ti stránkovou zprávu z 13.7« a nerca-

juje nft ni. ••ysKr, 2o je už nezbytně nutné, abychom si to
• ■“«— .-'«'-w,
w« ----------- ----- ‘"“TTrTr^TrTlTfll—
všechno rokli <’o oč-*’ n proto
■aMiíMíirBJHmíTiiwrr-iiinmrrmr
.-■■»-■*■--- ■
wav. ioo,- j
n a v r h u ,i i

^7r

abycko.: s.c sesli k poradě v sobotu 3« září a v neděli 4r
v'
MMRfiUKzaUMA^rk^MXXxMkaKMCMAMAMawXdUMaxujw.iaMCMrAXiKMs^MUMMHťww—rr•trwr^mx^uciirvinwc*r.<«vnex.TOj> tací v^i"-rľt»ir-rť‘tíi—ww w iM WJLLflf**
Po.cv. oy v půtek 2.*?. nebyla v Mnichově schůze sekretariátu,
přijel bych, do Paříže už v pětek, večer« Jinak ale se budu
všemožná snažit, abych byl v Paříži nejpozději v sobotu v polo.ne.
rros'm tedy našeho přátele VFG, aby po uváženi svých možností
ibjbi

poradu svolal a pozval00000 , t.J. JHS,JRJ,ISP,IRS a se-bo i t!
P o /-ý '•
,?.... s oul il a su VFG ze dne 28.7. so stává ISP pl nopr á vným
c 1 e i. c:: 00000 nn

JJéast

JRJ ncn<

mí s t o JSH.

zat^m jictá, nebude to ale vadit, nebol před

oc!je; d10 Paříže bych 3 ním vše .potřebné prodiskutoval, stejné
_po: tupí, jeme vždy shodná.
TProsem proto našeho milého a vysoce agilního VFG , aby všem
I pokud no~no co nejdříve sdělil, kdy a kde má zájem nás vidět a
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jmy se budeme snažit se v plném počtu a v dobré náladě objevit.
I ledy - těžím se na shledanou a na Vaše zprávy
Váš
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(JosefHolandskoStanek)
Josef STANEK, Holandsko
(JosefRakouskoJonáš)
Josef JONAS, Rakousko
PITTNER, švýcarsko (11ja^výcarskoPit tner)
Ilja
V
/
(IvoRakouskoSafář)
SAFAR, Rakousko
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(VojtěchFrancieGruber) 4
Vojtech GRUBER, Francie
HERODES,
Švédsko
(zemřel
v květnu 1977 ve Vídni)
Josef
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Šafář píše Oskarovi
Vzdeň,

Milý

Oskare

30.10.1977
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JDěkujetne Ti společně s Vlastou za noční telefon, já už bohužel
__tvrdě spal, ale to na věci nic neměnz. Jak asi vzš, došlo k
t naprostému rozchodu 3 Mnichovem, myslzm tzm Pejskem a Por. Sbor.
—Jejich kolaborace se sudetskými pěnici je toho druhu, že v této
politice nelze pokračovat. Ilja Ti povz vzce, je dobře infor
mován. Spojil jsem se proto r novou or~ani sr-.cz v Evropě, je
to t.zv. Ca. protikomunistický oř oj a vedom.v nvnz válku
s mnichovskými M politiky ”. Je to vzce méně nechutné a došlo
’k tomu, co jsem Čekal už dávno, Šu jeden špiní druhého. V poslednz době Jsi asi nic nečetl, přečti si proto Jonášovy Vzdeňské
listy , budeš vViét více. .b-.er rád,
Jsi se postavil ns naši

stranu, už toho svinstva byl..' trochu moc . Já byl na tor. zle,
protože mě všichni až do poslcdn' chvzle považovali za člověka
s praženého s Mnichovem, ačkoliv tomu tak už delšz lobu není.
Posílám Ti současně no vědom' dopis, který jsem poptal před
♦ valným zasedánzm p. Holme.novi. Podle něho poznáš vzc, než Ti
Imohu xu-.p;>at * n.J»to :&<.urca..
KdvbY^s^j^náhodoy:^dor[tal k P/j'ftybéy u materi ál u z Hoech3t.u / zprávy
činovnzku , at ;/ bvl ;.v-l. T’. povč'< <.n rn fotokopii.
‘Mně už nic neposz 1 ■• j', r.-.koliv ~Č .e rr-ču dal.; zch zatím nevyhodí
li.
proti komunisti'ckému. odboji n-J / 1' ’•* z-enř. Herodes,
Staněk, Jonáš, Jrubcr , ja a další-. Sa?c. sn toky ječnou

Pokud jde o Tvůj k> len ;ář, předal .: ?m jej Jonášovi e myslím,
že uč dokonce něco o nčm napsal, Pudu s nzm zztra mluvit,
připomenu mu to.
Bylo by krásné, kdyby ses zase jednou podzva'j do Vzdně.
Aspoň bychom to vše probral i.
Pejskař už v C-.»své". slov* pí$p o svob. spi lačnosti veřejně a

dokonc otiukuje vl? .'* .j»'e 1'1“
Pokud jde «? ony •■k'c, r.jr $>i - .-.i
nedělej. V Mnichové mě
taky íiynz ozn.?''..vz _zr spolubojovníky p. Minr>.říkat ačkoliv t.o^
byli oni, kteřz s ním sz: bratříčkovali o chodili po hospodách.
Napiš , co nového r nner
tok horkou jak se uvaří.
Moc pozdravů od núr- obou Ažj

