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FOCHUV STRATEGICKY USTUP l VYSEKU NOYON 
Y. 

OPDSTll NEBEZPEČNÝ TRO JDHElNtK 
A ZABRAL NOVOU OBRANNOU LINII. 
FRANCOUZI ZÍSKALI V CENTRU, 

ZAJAVŠE 400 NEPŘÁTEL VÝ
CHODNĚ OD MONTDIDIER. 

GENERÁL HUTIER NA POSTUPU K NÍŽINÁM 
ŘEKY OISY. • ' h ; 

• *- V 
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- Maršálek Foch stáhl svá vojská z ohroženého výseku u 
fttista Noyon a zaujal nové postavení dále na západ, na kte
réžto posici hodlá čelit přívalu nepřátel. FocKův ústupbyl stra 
tegickým úspěchem o němž Němci zvěděli teprv, když Fo-
chovy síly byly již na nové, před tím upravené obranné čáře. 
Francouzi ustoupili na frotně sedmimílové a do hloulbky pěti 
mil, kterýžto ústup byl nutný následkem obchvatnýcb mané
vrů generála Hutiera. 

Francouzské posice O Noyonu tvořily úzký trojhran, jehož 
i krajní výběžek opíral se o zmíněné město. Pokud Hutier ne-
! probil se ku jižní linii trojúhelníku, bylo dobře. Včera však Hu 
tierova německá vojska, pozůstávající z nejlepších brandebur-
ských pluků, pronikla podél jižní hranice trojhranu a hrozila 
obklíčením tamnější francouzské armády. Generál Foch vy
stihl Hutierův plán v čas a nařídil ústup z celého sektory kte
rýžto ústup-vyřízen byt v noci tajně, tédy ?Í>eR'|nejíhěnáích 

'ztrát. • v:-. • • 
Němci východně od Oisy dostali m do revirt> rozkládají-

ef*k se u západního říčního břehu. 
Dnešní pařížský bulletin přiznává menší postup Hunů ve 
u bitevní čáry ve výseku Soissons-Retneš « to n$ rovinu 
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ni straně dotčené fronty Némci nedosáhli žádného úspěchu. 
Plánem Němců jest narovnati svou linii od Montdidieru k Cha 
teau Thierry na Marnb. Fochovým včerejším stategickým ú-
stupem od Noyon Němci získali &ic jednu překážku ku narov
nání dotčené linie, nyní potřebovali by však ještě město Com-
piegne, nedávno Američany dobyté a dosud americkým voj
skem obsazené, jakož i městečka Villers-Cottre, aby zbavili se 

linie obloukovité a svou frontu napjali od Montdidier až ku 
Marně v přímém směru. Pokud obou zmíněných měst se ne
zmocní, německá fronta bude prodlužována záhybem, táh
noucím se od Carlepont u Noyon až ku Villers-Cotterets, kte
rémužto středu záhybu čelí Compiegne, našimi mariňáky há
jené.— 

Včera pokračována bylo ve strašných bojích a Montdi-
rier, zvláště u městeček Belloy .i St. Maur, kde Němci opako
vanými útoky chtěli se zmocnit posic před tím ztracených. By
li odraženi, načež Francouzi přešli v protiútok. V místech 
těch Němci na dvoumílové frontě měli 4 divise pěších, asi 
50,000 mužů v semknutých řadách, kterážto massa dostala se 
do křížového ohně spojeneckých děl a hrozně bylarozstřílena. 
Po křížové kanonádě vrhli se na zbytky německých divisí 
Francouzi pažbami, bodáky a ručními granáty, kdežto eska-
drilly spojeneckých letců zasypávaly trosky nepřátelských 
sborů třaskavinami. Na včerejších zápasech u Montdidier po
díleli se též američtí dělostřelci a celkem 400 Hunů bylo 
poza jímáno. — 

' Dále k jihu v dosahu Chateau Thierry v řeky Marný Fran 
couzi dobyli zpět vesnici Montcourt jakož i části osady Brussia 
res. Pět německých divisí vrhlo se včera na městečko Bou-
reches u Mamy, Američany střežené, kterýžto nápor zlomen 
byl americkými a francouzskými děly i kulomety. 

Jinde na záoadním bojišti nedošlo k žádným zvláštním 
změnám a Francie, ústy svého premiéra, vyslovuje důvěru, že 
Němci za nynější ofensivy daleko se nedostanou. Celkové ně
mecké ztráty ve výseku Soissons-Remeš od počátku výboje až 
d<> včerejška odhadují se na 600,000. v 

• ~ Berlín prostřednictvím ministra války udává, "že v bojích 
těch značná část francouzských armád byla1 prý potřena a Fo-
chovy reservy že jsou téměř již vyčerpané, kteréžto tvrzeni 
Berlína ovšem na pravdě se nezakládá. 
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DALŠÍ OMEZOVÁNÍ SPOTŘEBY MASA. 
Washington, 12. června. — Velká spotřeba masa pro ar

mádu Sp. Států i spojenců jakož i civilní obyvatelstvo Francie, 
Velké Britanie a Itálie vyžaduje, aby sobě americký lid uložil 
újmu v požívání masa hovězího a sice ode dneška až do 15. 
září letošního roku. ' < 

Hspodyňky jsou žádáany, aby %% Žádných okolností ne
kupovaly více jak jednu a čtvrt libry hovězího masa týdně pro 
každou osobu jejich domácnosti. Hotely a restauranty podob
ně se vyzývají, aby vařené hovězí předkládaly jen dvakrát tý-
dníji, steaky a roastbeefy jen jednou za týden. 

Žádá tak federální administrace a uvádí svrchu uvedený 
důvod. Dále však poznamenává, že masa vepřového jest do
statek á že není třeba omezení rozšiřovati na tento druh masa. 

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA 150,000 
MUŽŮ SE BLÍŽI SIBIŘSKÉ DRÁZE. 

NĚMCI OBNOVUJI TAŽENNÍ NA RUSI. 
JAPANSKÉ PROHLÁŠENI STRAN ZAKROČENÍ NA 

DÁLNÉM VÝCHODE. 

DEN VLAJKY. 
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V pátek dne 14. června při
padá výroční den, kdy před 
142 roky prvně americký pra* 
por byl vztýčen a Spojenými 
Státy přijat. Každý rok na te* 
den se pořádá slavnost tak zva 
ná Flag Day, při které hlavně 
dítky účinkují. Zítra večer bu
de uspořádána velká slavnost 
ve Wade parku, kde se očeká
vá shromáždění na 100,000 o-
sob. Na uspořádání slavnosti se 
bude podílet na 1500 osob. Na 
2000 zpěváků bude zpívat a 
o 100 mužích hudební kapela 
bude účinkovat. 

Mayor Davis vydal památ* 

MY 
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lý, Slovák Jos. Horvath, Oldřich Spaniel a Jan Niederle. 

ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ MI
SIE PŘIJEDE SPOLEČNĚ S PROF. " 

MASARYKEM. 
£#k z dhe&tlelt zpráv vysvítá, česko-írfoveTwJcá vojenfeká 

misie, prodlévající přítomně v New Yorku, přijede do našeho 
města společně s prof. Masarykem, tedy nikoli snad dnes neb 
zítra, jakž původně bylo naznačováno. Pakli na věci se cosi ne 
změní, důstojníci československé armády, nadpručík Ant. Ho
lý a poručíci Španiel, Niederle a Horvat přijedou tudíž do Cle 
velandu v sobotu ráno v 7:35 vlakem New York Central drá
hy a budou rovněž v Hollenden hotelu ubytováni. 

Vyjmenovaní česko-slovenští důstojníci jsou vesměs voji* 
ní, kteří do Francie přibyli prvou výpravou z Ruska, kde byli 
rovněž členy česko-slovenské armády. Do Spojen. Států byli 
vysláni jako misie za účelem rozvinutí naší vojenské akce. 
Česká obec new yorská uchystala naším hrdinům srdečné uví
tání a důstojníci podíleli se v New Yorku na večírku ku rozlou 
čení a poctě s kapitánem E. V. Voskou, nově« jmenovaným 

# členem generálního štábu amerického a osvědčleným pracov
níkem ČNS. K vůli tomuto večírkj misie odjezd do Clevelandu 
dle všeho odročila, takže přijede k nám současně s prof. Ma
sarykem v sobotu ráno a to na Union nádraží. | t 

Jsou to veskrz velice inteligentní muži, jako 0aví vojacf na 
slovo skoupí sice, leč z očí září jim láska a andšení k naší sva
té věci Jíž jsou cele oddáni. Na červeném jejich baretu je od
znak českého lva s příslušným nápisem, kdežto na ramenou 
mají iniciálky "Č. S." 

Ze sdělení členů této výpravy možno souditi, fce českoslo 
venská armáda ve Francii jest skoro již vycvičena a právě v 
této době odešly dva pluky na frontu, aby pod vlastními pra
pory vrhly se proti nepříteli a bojovaly za svobodu českoslo
venského národa. Z části byli naši hoši již na frontě, a sice 
vždy na několik dní na zkušenou. Několik hochů bylo také 
zrapěno. — 

Družina důstojníků vykoná cestu po česko-slovenské A-
merice, navštíví Washington a vládní kruhy vojenské a není 
pochyby, že i Cleveland půjde ochotně ji ve všem vstříc. 

SPOJENÉ STÁTY DOSUD V OPOSICI 
PROTI JAPANSKÉMl I 

NASIBÍŘI. 

Londýn, 12. června. — Ruská bezdrátná depeše s ponděl 
ním datem ohlašuje, že německé vojsko obnovilo v Rusku po
znovu ofensivu na frontě 100 verst ( 60 mil) široké, mezi Va-
lujkou a Zhukovkou, kde silné vojenské oddíly ihned zahájily 
vojenské akce. Ruský bolševický zahraniční ministr M. Cičerin 
zaslal do Berlína notu, kterou se požaduje odvolání německé
ho vojska. — 

Kabelové depeše za posledních 48 hodin vypravovaly o 
výbojné akci československé armády v počtu o 150,000 mu- nou resoluci, z které vyjímáme 
žů, která operuje v samé blízkosti Sibiřské dráhy. Jak se pra- důležité úryvky. • 

'Po mnoho roků na 14. červ 
na oslavujeme náš prapor. Dtik 
ležité dějiny v našem národÉ 
byPy psané od 14. června 177(1. 
Mnoho bitev bylo bojován® 
pod hvězdnatým praportem. 

Ani jeden skutek v našicK 
dějinách nepoškvrnil naši vlaj
ku. Kdekoliv náš prapor zavlál 
všude přinesl odvaho, rovnost 
spravedlnost a mír. 

Z malé skupiny obětavýcfc 
vlastenců, kteří roku 1776 prv-

hvězdnatou vlajku vztýčífl. 

hrozí berlínská vláda dle zprávy Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung Rusku "trestem, "jestliže sověty nadále hleděti budou 
oznamovanou válečnou akci československé armády přecháze
li úplným mlčením. 

Washington, 12. června. — Boris Baehmětev, zdejší ru
ský vyslanec oznamuje státnímu departmentu, že propustil 
Dr. F. V. Lomonosova, náčelníka ruského železničního posel
ství, vyslaného do Spojených Států, poněvadž jistým pojedná 
ním, vydaným v pondělí v New Yorku, se stavěl proti zakroče
ní spojenců na Rusi a stranil bolševické vládě. Bachmětěv po
znamenal, že jedině on sám je oprávněnou osobou mluviti za 
Rusko a že není nikomu dovoleno bez jeho vědomí podobná 
prohlášení uveřejňovati. i 

Dle zprávy * Tien Tunu očekáván jé^ výsledek poslední 
Japonské konference, která má vyvrcholiti v proklamaci, v . 
které by vláda japonská konečně prohlásila stoje-stanovisko, vyvm se ^ocny napo"- ^afi 
jakého hodlá vůči Rusku zaujmouti. ^ předkové přísahali věrnost j#* 

Anglický zahraniční ministr Balfour dnes v domě zástup Praporu, který nemá být 
ců prhlásil, že zpráva jakoby Spojené Státy a spojenci přistou i zneuctěn doma ani v cizině. Nai 
pily na dohodu, aby opuštěno bylo na Rusi od každého zakro^ vojíni přísahali i v těchto 
čování, nezakládá se na pravdě. těžkých dobách čest naši vlaj

ky uchránit. 
Prvně v dějinách fe nalf 

V míchanici různých zpráv z bojišť k velkému překvape 
ní avěta zhusta se nyní vyskytují zmínky o armádě českoslo
venské a největší úžas budí telegramy z Ruska, kde české jVÍajka objevila na evropském 
vojsko zahájilo samostatné operace v oblasti uralského poho-j bojišti. Účel za kterým naši va
ří na hranici, která dělí oba díly světa, Evropu a Assi. Benja-jjíni pod hvězdnatou vlajkou # 
min Karr píše v posledním News, že Češi a Slováci stojí v otev Evropě bojují, jest ten samfv 
řeném boji proti bolševikům a že se zmocnili již několika dů- jako byl v době americké revo* 
ležitých měst a transsibiřské dráhy v povážlivé délce. Proč Ce ]Uce. Jest to ten sa mý boj WŠ' 
ši a Slováci z Uher bojují proti straně bolševické? Jak se octlo pr£Va a spravedlnost. 
pojednou 150,000 neb i více československých vojínů v tomto Naše mg8t0 věrně stálo při 
zapomenutém kraji Ruska, v těchto vzdálených končinách? vlajce a máme příčjjl být 

Autor článku vysvětluje tyto otázky americkému čtenářstvu hr(J. na ty tisíce našich hochů následovně: — 
Jsou to zajatci váleční —; ponejvíce dobrovolní — kteří 

se lapsali v celých desítitisících do služeb vlasti pod ochra
nou Ruska, zejména po vypuknutí ruské revoluce, jež učinila 
konec despotickému panství ruských carů *z rodu Romanovců. 
Tito Čechoslováci jsou tělem i duší pro svobodu a naplněni ne 
návistí prti všemu rakouskému. Jsou si vědomi, že v očích ka-

kteří v Evropě pod hvězdnatoií 
vlajkou bojují. Naše město vjp 
konalo vice než vláda požado* 
vala ! i * • 1 

A proto žádám ohyvateltf 
města Clevelandu, aby oslavili 

ždého Rakušáka isou psanci a považováni za desertery a zrád , výročí naší vlajky a každý do* 
ce, následkem čehož se neodvažují domů a také si nepřejí ni
kdy více žiti pod habsburským panstvím, ktéré je politicky i 
národně utlačuje. ' ' 

Poněvadž ale strana bolševická uzavřela s Německem a 
Rakouskem mír. jsou tito Slované z Rakouska Uherska nepřá
telští Leninovi, Trockému a* celé této chásce. A protože bolše
vici se snaží zraditi Čechy a Slováky a vydati je na pospas 
habsburské dynastii, odhodláni jsou tito zoufale boiovati pro-!m§gté# Každý nechť se okrášlí 
ti Dvčstným bolševickým rudým gardám. Hodlají pomoci j vlajkou, každý nechť se súčart 
zavésti na Rusi novou silnou vládu Jež bv obnovila spravedl- nf Zpgvu Freedom for all For-

mov i obchod vlajkou okrášlili. 
Zároveň vyzývám všechny ob
čany, i přiobčenó přistěhovat* 
ce, aby se v pátek večer připfri 
lPi k oslavě ve Wade parkft* 
kde se budou zároveň oslavo
vat výsledky činnosti v našem' 

4i 

nost a svobodu, ale jen. po boku snojenců a pro potlačované 
národy v černožluté říši, zejména Čechy v Čechách a na Mo
ravě a Slováky v některých částech Uher. 

Američané by měli těmto bojovným Slovanám přáti plné
ho štěstí a úspěchu. 

ever a Star Spangled Banner. 
Dokažme v této kritické dobS 
co pro nás znamená .hvězdu# 
tý prapor. 

Program pro zítřejší šla#* 
nost jest bohatý a zajímavý. 
Na 2000 zpěváků bude zpívaČ 
vlastenecké písně. Hudba of 
100 mužích bude hrát amerh 

Dítkv z různýcK 
tance ť 

Washington, 12. června. — Vláda americíÉ dosud n< 
změnila svoje stanovisko v ruské otázce na východní Sibiři. J 
Vzdor všemu ohlašování spojeneckého vojenského zakročová-j 
ní na Sibiři za americké pomoci, iest jisto, že jest Washington . 
s£ále ještě na vážkách. Vláda zdejší čeká na dftl&í vývoj rui 
ských událostí. '% 

••v til., 

Rus>é vyslanectví předložilo státnímu departementu vý
zvu. aby Spojené Státy spolu se spojenci vyslaly do Ruska vo
jenskou výpravu, aby odraženo bylo neustálé vnikání Němců 
do vnitřního Ruska. Žádost jest podporována ústředním vý
borem strany kadetů. Dle náhledu zmíněného výboru po- skladby. 
dobná výprava pod mezinárodní kontrolou by měla velký vliv škoí budou provádět 
na utužení demokratických zásad v zemi. |hry. Dítkv z Kennard školy 

Poslední ruské události, jak v Ukrajině tak I • ostatní představí Belgii, Itálii a Srbsktf 
zemi. vzmahající se duch nepokoje v Číně i Japansku, vyža- v národních" krojích. 
dovati budou dříve nebo později podobné zakročení a proto 
by ruské poměry vyžadovaly bezprostřední pozornosti. 

Největší vadou rozuzlení jest spletitost ruských poměrů, 
které nemálo stěžuje jasné porozumění. Očividné jest, že se 
nynější bolševická vláda setkává s velkou opoaieí nejen sla-

(Pokračování na straně 3.) 

Jiné skupiny národů Spojek' 
ců v jejich krojích budou t>ře4T 
stavovat Srbsko, Itálii, Ch'oi* 
jvatsko, Litvínsko, Slavonii, ja* 
iké utrpení následkem válký* 
[musejí prodělávat. " * 
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