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Hlamiii úce lem petileteho hospodářského 'ila.nu. je- na podkladě zvýše—
i±e produktivity práce dale podstatné zvýšit životni úroveň všech, vrstev
pracujícího lidu mest a venkovan1 /Zákon z’ 97.10.1948/
-Zkrátka řečeno: nevyrobili jsme v uplynulém roce tolik, kolik by
chom byli chtěli a mohli uložit a spotřebovat. Je to také hlavní příčina
oněch obtíží, které^jsme v uplynulém roce měli, zejména na širokém spot
řebním trhu a které jistě přinášely mnohé trampoty zvláště našim hospo
dyňkám.” /K1.Gottwald v novoročním nrojevu 1952/
'
"
PROGRAM
DEMOKRACIE”
Kdo bypvsříl číslům, zbytku ::vesnických bohá
které pražská vláda roz -čů a jiných, reakčních
_ S oalo se dvakrát v ne
klasuje o plnění pěti kapitalistických, eleme dávné době, že upřímní de
letky /překřtěné nyní
ntů a zrádců ve vlast- mokraté od srd.cc a vědomě
na Státní národohospo
/Pokr.na str.2/ zatleskali činům, zásadně
dářský plán"/ byl by a
vzato nedemokratickým :
si tímto Gottwaldovým
rozpuštění
egyptského pa
M03KEV3KÍ KOLÁČ
přiznáním překvapen. A 
rlamentu a umělému odda
ni omluvy, že"různé ne
lování nových voleb, or
příjemnosti působí dis
o.dubna uzavře-l cs, ganizování ozbrojeného od
kriminace a cástecnáministr z a h r . obchodu
poru proti rasistickému
blokáda, používaná pro Gregor novou smlouvu se zákonodárství Malanovy ji
.
ti naší zemí na rozkaz SSSR, ktc-rá zvyšuje so hoafrické vlády.
amerických monopolistů" větské dodávky potravin
_ Svědomí nám ovšem hned
nevyvrátí zjištění, že a vývoz výr obleů z ČSR
dává rozhřešení, hlavně
zklamal plán sám, že se o 25 L. To znamená’Ov pokud jde o dr.Malana,ně
nedostavila "z_výšená
sem. přiměřené zvýšení
hot dnen už víme, že de
produktivita práce"', že cs. výroby - ::závazky, mokracie není jen prostře
zklamal "lid měst i ven■které nás cekají v- r.
dek, jak poctivě zjišťo
kova" ,
1952?;j říká. Gregore
vat názor většiny, nýbrž
Nespokojenost se zá
Dr .Kadlec k" tomu ne prostě vládní systém, je
sobováním stoupla icon- přímo udává ěs.podíl na hož ničelem je hájit neza
cem minulého roku a le kolaci moskevské hospo datelná práva a svobody
tos tak silně-, že se ce dářské konference: ČJR každého občana, je-li nut
lý komunistický aparát dodá do Indie parní e- no, i proti mínění nějaké
k uklidnění pustil pl lektrárnu,‘zařízení pro náhodné či krajinské vět
nou parou do hledání
cukrovary a montáž roz šiny, jakou někdy může
hlasových přístrojů, do být i parlament jednotli
vinniků. Kampaň proti
Iránu zařízení pro tabá vého státu.
v
Appr.by Dept.cf Immigr. kové t ovárny, slčvárny, • Krise a katastrofy de
Canberra,Editor Fr .Váňa j
ipivovary a několik cuk mokracie v tomto století
' Č/FCI
14 Erin S t Richmond Yiórovarů.
■/Polo?.na str. if

Pr ogr am__demo kra cie/P ok/
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nám konečně daly odpo
:;V Piové Vsi na Česko Idudě jovicku zemědělec To
věď na tradiční otázku,
smí-li si člověk svobo máš Bauer žádal o povolení domácí porážky a k to
dně, zvolit otroctví.Ne mu potřeboval- příslušné doporučení MNV.
smi, zrovna tak jako mu
Doporučení z MNV v Nové Vsi dostal. Na kousku
izašpiněného,
papíru bylo tužkou napsáno: "Jmenovaný
zákoník nedovolí uzavřít,
smlouvukterá- je ”pro :má trochu větší výměr pudy, má 6 dětí malých, jak
jsou uvedeny v porážce. MNV v Nové Vsi podotýká,
ti dobrým niavŮTt, i
když jinak vyhotovena
že- mu byla domácí porážka povolena z četné rodi
podle, předpisů.
ny!5
' ZEl\fflDEL3IvÉ NOVINY, Praha
V egyptském případě
pak schvalujeme autoři
JEZTE KONSERVT /Pokrač,/
tativní postup krále.
'Faruka proti' vaidietic
paň, aby se zaměstnancům
kému parlamentu proto, nich. řaáách.:: velmi ze
všech masných -závodů ode
že; úplný, a náhlý odchod sílila.
Masa je největší ne braly naturálle, které
anglických vojsk se se
mají ve formě svačin a
rae /který avafdisté pro dostatek, proto se k
desátek, a vypočítává,ko
sazují/ by velmi -ohro němu upoutala největší
lik by tím' veřejné hospo
zil bezpečí demokracie 'pozornost kontrolních
ve Světě vůbec, protože :orgánů: "Pro neoprávně dářství ušetřilo. Zaměst
by pravděpodobně vydal né manipulace s masový- nanci Jednoty v Nymburce
Suezský kanál na pospas jmi lístky odsoudil stá- a''Přešticích se už těch
jthí soud v Traze 4 oso- to naturálií "jednomysl
SSSR (.
ným r oz-hodnut íni d obr ovol Tady se zase ukazuje íby k smrti a 8 dalších
ně vzdali",
jak je nutné, aby-svo fto žaláře o.d 8. .lot....až
’•Ale to všechno nesta
bodný svět 'měl společ |na doživotí... Při kon
čí.
K počátku letošního
trole
spotřebního
druž
nou mezinárodní autori
rolou
vyhlásil ministr
stva
jednota
v
Benešově
tu, která se dovede po
Krajčiř
novou úpravu vá
u
Prahy
bylo
zjištěno,
starat, aby řešení díl
čích problému mezi ná že chybí- 3.880 kg masa . zaného trhu potravinami,
která-znamená podstatné
rody a v národech neo a přes metrák sádla...
zhoršení pro všechny. Nej
hrozilo existenci demo Pro krádeže masa bylo
kracie ve světe vůbec. odsouzeno 15 zaměstnán- víc jsou- postiženi pens is;ců mnichovohradištských té,, důchodci národního
J.S.
:jatek. .".Podvodné- machi- pojištění a zbytky "ves
ni ekých boháčů"'a "podni
!nace
-s masem byly hlá
...NAR OZEN-INY_RPE
šeny též v Opavě a Orlo- katelů" .
Komunisté se také sna
1.května slaví pr vé...V obci Vrbátky měl
ží od základu změúit čes
vní; narozeniny mnichov vcsnicky boháč zásobu
ská vysílačka Svobodné 1S5 1 vy škvařeného sád kou kuchyň. Doporučuji se
■Evropy, ■me j-poslouchaně- la...Slovenští zeměděl- jednodušší -jídla, hlavně
z hotových potravin. Kne
jsí stanice v ČSR. Její, jCi jsou v plnění dodádlíky prý nejsou zdravé
účinnost ne jlépe1
’potvr jvek zvláště pozadu. .
zují útoky pražské pro to 'jo '-jen několik namá a potraviny "získávají na
jakosti konservováním",
pagandy :"Ameríckým age tkou vybraných zpráv z
ntům říká sebranka ze
■os.-Sisku. Dokazují, že 'I konserv je ovšem nedo
"-Svobodné Evropy" :Zapal, se -obyvatelstvo uchylu statek - nejsou prý ple
chovky-. Kovodělný průmysl
vraždil Jaké jiné rady je stále více k váleč
samozřejmě ale soustavně
je možno čekat od špio nému ”samozásobení"-.
překračuje plán... -svnů a vrahů ?"
r.
Tisk vede také kam
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KRÁTCE

AUSTRALE

Švýcarské ministerstvo války znova vyzvalo MINISTERSKÝ PŘEDSEDA KENzies odjede v levatnu do
občany3 aby měli potřebné zásoby potrávili pro
Washingtonu
a,Londýna k
připal války o /První výzvu vydalo před dvěmav
roky, krátce- před komunistickým útokem na Již rozpravám o hospodářských
a vojenských otázkách.
ní Koreu./
Tentokrát dává ministerstvo dokonce d o p r o 
deje balíčky, obsahující minimální dvouměsíční
dávky dovážených potravin pro jednu osobu. V ^ AUSTRALSKÝ DOLAROVÝ D E E Ip
každém balíčku jsou 2 kg rýže, 2 kg cukru a_li cit za první půlku finanč
ního rolou vzrostl na 9 5
tr oleje.
±/L
milionů dolarů, proti 26
milionům v minulém roce.
RADA BEZPEČNOSTI SPOJENÝCH NARODÍ?
#
odmítla vzít na pořad jednání žádost arabských
států o vyšetření drastických opatření fran
ZÁKLADNÍ MZDA PRO ^PŘÍŠTÍ
couzské správy proti tuniským autonom stům.
čtvrtletí byla zvýšena o
průměrně 5 sh /ve Viktorii
o 3 sh/. Někteří národo
GENERÁL EISENHOWER RESIGNOVAL
hospodáři v tom vidí prv
na úřad vrchního velitele spojeneckých vojskyv ní výsledek vládní proti
Evropě. Y červnu se vrátí do USA, aby byl k .disinflační politikyj ale
posici R epub 1ileanske straně pro kanciidaturu na prof,Copland povazuje ny
are sident ství. Ye volbo.ch delegatu ve state' New nější zmírněné stoupání ^
Jersey vysoko zvítězil nad senátorem Taftem.
cen za dočasné a 'předpoví
Demokratická strana ve státě New/York pro dá další zhoršení.
sazuje za kandidáta Trur&snova a kdysi Roosevel
tova poradce Harrímana, výborného znalce evrop
ských záležitostí.
BRITSKÉ ATOMOVÉ ZBRANĚ^ SE
nebudou zkoušet v Jižní
Austrálii, jak tisk refe
ANGLIE POSKYTNE VOJENSKÉ ZÁRUKY NĚMECKU
a Itálií pro případ sovětského utoku. Nahrazuje roval, nýbrž na neobydle
ných ostrůvcích Montebel
tím svou neúčast na Evropské armádo.
lo, ležících při ^severozá
+
padním’australském pohřeV fi
Zj 1 *

JEDNÁNÍ 0 TŇÍMĚŘÍ NA KOREJI v
.
' ý.
se zřejmě ještě protáhnou, aspoň bude—li po vů
li komunistů. Rudí vojáci totiž nasázeni kolem. PLÁNUJE SE ZEMĚDŘ LSKÁvPĚ konferenčního stanu v^Panxaunjonu stromky na o tiletka, která má zvýšit
chranu před úpalem příštího léta.
vývoz zemědělských výrob
ků o 100 milionů liber.
+
BOLIVIJSKÁ REVOLUCE
u ,
skončila vítězstvím povstalecké strany, která
LESNÍ KOMISE VE VIKTORII
je - trochu jako peronisté ry Argentine - k ř í 
/vládní podnik/ propusti
žencem mezi komunismem a fašismem. _Byla to 179. la na sto Nových Australe
revoluce v dějiiiách Bolivie /od r.1825/.
iíů, zaměstnaných při ká
cení dřeva. Jsou^prýyne
+
zkušení a nevyplácejí se,
KOMUNISTÉ DEPORTUJÍ Z BUKUREŠTI ^
, jal: řekl předseda komise,
na 200,000 '"nespolehlivých*5 občanů-a "kapitalis "
-n.
tů".
'
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Junir "i
Je tomu tri. alebo šíyri mesiace,
se noviny siria zprávy o nezamést- ’ J pražské .jaro. Kdo ta .irisu
nanos ti v Austrálii A Nuž,.'v novinách .skřípavým perem popíše ?
sú stále ^éšte. inzeráty a'vzbuďzujú
At umru. v žáru. Hondurasu,
mj^lny do j e i ^ze to " tak Strašné nie " ci tam, kde rostou cypřiše", .
j®"* led.no vstác je-isté: je to dost
anebo zhebnu v kožiše
vazné.
či bez kožichu v písku biče.
,. Dostal som výpoved présne na den zaprosim. tiše nejspíše :
ked sa mi-skončil kontrakt no cinkej ■ Ats vozka ne zapráská bičem.Ipověsti. Dva' roky som sníval o tointo okamihu,vke S konečná budem mocí
Na laro sbohem, na Jablko s klína
si sám„ ^s.í kvalitně miesto. Koneč nezbývá času tuláku.
né nadišiel deři ten vytřízený, len a
Však na konvikty Klementina,
by somjistil, že by bolo snád lepna Loretu a Vikárku
sie mat nový kontrakt.
.
ayna miminky s dětmi v parku
, , Najprv^som bol dost optimisticmá každý rýmek baryu kýče
:-ky a poznačil vhodné inzeráty v He
•avne vy šloví jarní 3árku.
--VaIdu. Sotva však som prišiel na je At vozka nezapraská bičem. I
dno raresto, ked po krátkom rozhovo
re slued li písomnú odpověď. Aha , to
Tam poc. bar oleem Malé strany,
stí tie listy počinajúce sl.ovami;!?Lu- kde ^plat íva1 jse m r ámu senky.,
tujeme, ale,.,71 I šel som in do, V
■cht-el bych jit třeba otrhaný ■
predsieni Šakal o asi šest. iných páa v kapsách samé jarní směnky
nov a za chvilku sa objavil šel so
na"mělnické a na sně ženky/
slevami, že 'prave prijal 7;skášenn
a Seminářskou, s vlastním klíčem,
silu-„
na hebkou krajku podprsenky.
Telefonické dotazy boly'předem
At vozka nezapráská bičem I
odsúdené k smrti, pretože moj kontineptálny -přízvuk mi odhal posle dnu
Do balady jak do závěti
možnost úspěchu. V továrnách mi ra
připíšu prosbu, dálkou sklíčen i
dili, aby 'som pracoval ako úradnik
Nad jarní Prahou, mladou .po staletí
a / f hradeckýma povalovali za nehod
at vozka nikdy nezapraská, bičem i
ného ich vyššej kasty.
7 zula 1st ve som sa konečne obrá
til na našeho nepriateíc č.l, .rroloy- i příštím čísle začneme otiskovat
mont office, ale tito páni zalomili „ na pokračování reportáž z dobro
družné cesty čs. uprchlíka O.IÍ.
ienvrukama a vyhlásili, žc je to okamžite -vory grind, No s Pánom Éo-ahm42_r_3YD^Y_3T0PEM.
hom, ^-povodal som si a sostúpil som
další stupeň tým, že som si podal
Se svou francouzskou manželkou,ami ad os t na čistič a úradov,, Lenže i
le beSýPeněz putoval krajan 0. H.
tam ma^informov 'aii', že o výsledku
z
Paříže přes ..Balkán,-Turecko,
moje3 žiadosti rozhodne komisia až
Střední Východ", indii a: Indočínu
za tri týždneI
... Po niekolkych dnoch -som rezigno az dp Austrálie a dorazil "přesně'''
podle svého' cestovního plánu,
v a l a nastupil cestu na posledně ú~
točište : Transport Department. P o ■
Reportáž právě vysílá také mni
be.dlivom lekárskom 'sklímáni a po slcu- chovské Rádie Svobodná Evropa v
škach v angličtině a počítaní'-uznali i rozhlasové úpravě. - ZVĚTŠUJEME
ma^za hodného ako konduktéra na elek ROZSAH - VYROVNEJT'.1 PÚĚDIV.ÍTKÉ I
tričkách .
H.S.Yagoona
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_ . ^vorenxm Kominformy se skončilo údobí, .válečného sovětského vlastenecPJ5-- pr.
o to> ze ,na zf-pade bylo tolik potíží s'-rekonstrukcí a tolik rozčaro■Ta.-u z prohraneno míru, byla pod jinou firmou oprášena Kominterna, a Kreml
iiu.ca ope u pj. ociavau pilulky internacionál is mu» Zé.padu, podepřenému -Marshal ioyym pianem a^orgamsaci Atlantického paktu, se teá čelí staronovém zná
soben: ^obnovenim%ového sovětského vlastenectvími.
•"
A
, Organ moskevského Všeslovanskébo výboru náhle objevil, že-politika USA
je rasistická a pr cti slov ans ká. Praha to přehnala jako obvykle. Antikvářni
verse j ana Kclláre^byly vytaženy na první stránky časopisů, Lidová demokra
ti® tpnj-.s^zy naa Oakýmsi Slovanem Maniáčkem wobetí amerických fašistůDásním Vilem Zavaaa míchá 'Racionalisty''' a »kosmopolitys- do jednoho pytle
■', V .° slovansme calo Praní- Šrámka jsme museli bojovat proti klice Slán
ského, S l m g a a Clementiše..."/, a Václav Kopecký obstaral tento příspěvek
ze vseslovansneho zeměpisu: "Kosmopolitismus vždy učil dšti ve škole' že
Lont 31anc je nejvyšší evropská hora, ačkoliv nejvyšší je vlastně Elbrus
najiavkaze-. Se stanoviska džugašvilských' panslávů nemůže Tihoslovan Tito
najio zajmy Slovanů /pise moskevský časopis Slovanstvo/, ale naonak nejlé
pe je obhaj i Gruzmec Stalin,
x
ODSOUZENÍ VLASTIZRÁDCI
i'S'fc příslušník, protistátní skupiny
cylo odsouzeno státním souden v Li
berci, _Vytvořili prý v Roztokách,Ji
lemnici,Nové Pace a Rozcachu illegálni organisaci, která se zabývala pře
vodem osob do ciziny a crganisovanou
špionáží ve prospěch imperialistických
nepřátel republiky. Rozsudky: Nasel"
Horáček 18 let,Zdeněk Rajn 17 let,Jin Řezníček 17 let, Otto Kvasnicka 16,
Rudolf Beitl 3 0 roků. žaláře. , RIG

SLOVENSKÉ KLÁŠTORY

Z klaštora jezuitov v Bratislavě je
iiudobná škola,Klást oř jezuitov v Ban
ské j_ rys trici zabrala SNB,V klástore
uršulínok v Trnavě je pedagogické
gymnázium a internát. U frantíškánov
v „rennici je Okresná prokuratura,
sild,svaz OSM a kino. V saleziánskom
ústave v iilinc je stánica SNB.Po
dobné aji v kláštere saleziánov v
Bratislavě.Materský kláštor sestier
sy.Vincenta v Ladcoch zabrala Komu
nistická strana pro svoje potřeby.
ŠKOLENÍ TISKOVÝCH EŘIDSpNCH
-Z^kiastera ^jezuitov v Trnavě zriadili tirád práce.V ústave saleziánov v
Na zámku v Dobříši konal se šestitý
Sastíne sů preškolovacie kurzy,najdenní kurs, v němž bylo vyškoleno pat ;ma^pre vodcov GSM,V kláštore frantináct redaktorů ČTK pro zahraniční služ -skánov v Ziline je dievčenský inter
bu, Přeškolení redaktoři nastoupili
nát .^Z kláštora jezuitov v Ružomberku
své nové funkce jako tiskoví přidělen- je učňovský útulek. V Zlatých Moravci jednotlivých čs.zastupitelských ú- ciach je. oddelenie,'státněj nemocnice,
radů. 0 tom, jaké jsou vlastní úkoly
V Trnavě /Salez./ je "Ústav kapitána
těchto nových přidělenou, svědci sku Nálepku" pre vojákov, ná Zohoře je
tečnost, že mezi přednášejícími byli
irekreačně Siesto pre komunistické
také dva zástupci ministerstva národní :školenie, v Nitre /františk./ je Chebezpečnosti,mjr„Alexandr Kopaljev a
modrega,v Leviciách/těšit.J je chlap
dr.Josef Drbámek„ Seznámili”frekven
cem oký internát, kláštor Dcier Bož
tanty kursu s úkoly,které jako tiskoví ského Spasitelů v Bratislavě obsadi
přidálenci budou muset plnit pro mí - ly tirády. Z Misi jiného domu v Nitře
nisterstvc národní bezpečnosti, 1RD
je pedagogické gymnázium.
RIG

pp.
/1 ]o a a- j
■j L i — o — v

HLAS DOMOVA
í....

•' ;:31Í0 YE ZKRATCE

HAVÍŘSKÁ BALADA

Biskupu Th.Dr. J.Hloucíiovi z Čes
20.března zahynulo při důlním ne
štěstí na dole Petr Bezruč 6 horní
kých Budějovic byla vyměřena peně
žitá pokuta a určen pobyt mimo dle- ků, Správa dolu nařídila důlním in
cési pro zamítavé stanovisko k cir- ženýrům ^ aby vysvětlili záchranným
cekám, že jakákoliv další záchranná
kevuín zákonůra;:„ Na.' jeho místovbyl
akce je zbytečná, třebaže není jis
zvolen gen. vikář 1.Buchta. - 'Šéf
redaktor bratislavskéj PRAVDY íUZa- té, jestli některý ze zasypaných hor
níků je ještě naživu.
ja; bol odvolaný a novým šéfom.sa
23,března byl zahájen proces s -30
stal A.NsdvedoP— Do Budapešti odje
la č-s„ delegace na oslavy 7, výročí horníky dolu šverma. Bylí obviněni
z hospodářské-sabotáže a odsouzení
osvobození Maďarska, «Jsou v ní mi
k trestům na svobodě od 5 měsíců do
nistr- J.Harus,- gen. Hruška a úder
-RFE
ník J„Slabéj, - V plzeňské Škodovce 3 let.
jsou v pásové výrobě tři typy so
NOVÁ ÚSTAVA ?
větských tanků: T 25, A Ž5 a T 51.
Technologické' zkoušky se provádějí
v Podbořanech, -'čís. laboratoře pro
V právní komisi KSČ projednávala
atomický výzkum se budují v obci
se možnost revise čs, -ústavy, která
Stakčíně na východním Slovensku. by měla být zcela přizpůsobena so
Podle doznaní pražské vlády bylo
větskému vzoru. V debatě mluvili hla
způsobeno sabotáží na es, železni
vně předseda Národního shromáždění
cích 421 srážek a nehod.- - Ve vyš
dr.-O.John a předseda ústavně právní
kovské nemocnici zemřela'matka Kle ho výboru NS dr,J.Bartuška. Kamenem
menta Gottwalda, Gottwald se pohřbu úrazu se stalo postavení presidenta
nezúčastnil, - Šest pražských kle
republiky, jehož úřad by vykonával
notníků bylo odsouzeno pro nahroma kolektiv. Poslanec J.Novotný dal na
dění klenotů v ceně 80 milionů Kčs
uváženou, zda by Ústřední výbor KSČ
k troštům od dvou do 12 lot. Jsou
neměl spo lup odepisovat- v šo chna dů
to: V,Klus. F.Kodat, Lamotte, J.So ležitá vládní usnesení. Oba problé
x'al, M.Suchma, 1.Mrázek. - Od 29.
my se předloží formálně předsednic
května se ruší ministerstvo pošt a
tvu KSČ, aby se jimi mohlo zabývat,
zřizuje se ministerstvo spojů. RIG
Na Ostravsku se buduje nové dělnic
.
ROZSUDKY VE ZNOJMĚ
ké středisko^ které se bude jmeno
vat Stalingrad. Letos má být posta
veno 1,800 bytů. - Metropolita JeleVe Zrojme se konal proces se sku
ferij dostal slavnostně deleret o ti pinou "vesnických boháčů", kteří se
de lení os, státního občanství jakož prý pokusili vytvořit ozbrojenou je
to patriarcha čs.pravoslavné- církve. dnotku, jež by v případě ozbrojené
- Obchodní atašé v Uruguay A.Stei
ho útoku ze zahraničí zatkla komunis
ner resignoval o Jeho nástupcem je
tické členy lidové správy-, Vynesené-,
J.Reíchl. - Gottwaldova, sekretářka
tresty:
viček 24 let, E.Plichta
Eohlenová se opět objevila na veřej 25 let, J.Novák 13 let, F .Melik 17
nosti. - Na schůzi komunistické Svě let, F. Valášek 14 let,' J .Ressner 15
tové rady míru v Osle zastupoval
lek, A . H e k 11 let a- J.Plichta 10
ČSR prof.J .L.Hromádka. - Os, konsu- let.
PCI
lát v Tel- Avívu budeopo zmizení bý
NOVĚ VYDANÍ NÁSTĚNNÁ MAPY ČSR by
valého konsula'Nečase uzavřen, - V
ly ministerstvem nár.bezpečnosti sta
Praze zemřel náměstek ministra do
žený, Obsahovaly prý vojenská tajem
pravy dr„A.Habénicht,
. 0
ství.
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-j 'N^léts i'Oj£u 1933 utonul při- koupání v Labi mladý Československu vědec
ar.vaclav Vojtech. Byla to ironie osudu. Dř ..Vojtech se účastnil americké
e^^eaice admiráda^Byrda k Rossově ledové bariéře a byl první Čechoslovák
mtery byl "námořníkem, topičem a psovodem, za jižním polárním kruhem"’. Á
^ea tu před námi.sedí zosobněné pokračování dobrodružství ze země ledu
vy soky,rozložitý Hanák - 'dr.Otakar Rec.
5
Pane doktore-, jak jste se tam na
Platí taková nepsaná umluva, že po
jiíi vlastně dostal ?— Podivte se, to pěti letech stálého pobytu nějaké
bylo^tako -Já jsem si 'zažádal o místo
výpravy se dá pak mluvit o nárocích,
lékaře na Nové Guinei, jenže jsem to
Australan! jsou na Heard Islandu teď
podal pozdě. To víte, jak to my dokto už čtvrtým rokem,
ři v Austrálii máme. A tak jednou za
Pak jste se připravoval na cestu?
motám vinaři nemocnicí, měl jsem zrov - i jak .Já jsem při jel do Melbourne ,
na noční -službu, ta kale v neděli to
vyřídil si ^papíry a hurá na loď„Oni
bylo, a najednou clíce se mnou někdo
mne vzastaví li a povídají, že 'mám
mluvit. Co by, povídám, já jsem teda
čtyři hodiny na balení zavazadel „Ja
ten, co ho hledáte. A ten člověk po
nakOjZe mám všecko u sebe. Prý kde?
vídá: ;;Méte venku slepé střevo ?'•■ Já
Jářku, v jedné kapse kartáček na zu
ze nemám. -Já- Vás mám totiž odvézt le by a v druhé holicí strojek. Vyvali
tadlem ze Sydney do llelbourne, máte
li na^mne oči a ten jeden pak povídá:
jet na Heard Island, ovšem jestli sou "That^s the idea; Vždyt Vy všechno
hlasíte. " Na Heard Islandu jim onemoc stejně vyfasujeteu Tam dole jsem pak
něl doktor a tak si vybrali mě, když
ana. teri holicí strojek nepotřeboval,
jsem propásl tu Novou Guineu. Tc se ví,
nde leží,pane doktore, ta vaše
že jsem souhlasil. Můj boss měl námit stanice?-- Heard Island je vystrčen
ky, že to nejde jen tak utéct, ale já hluboko do Indického oceánu. Není
jsem mu položil klíče na strhl, a už se tak daleko na^jihu, jako na'příklad
jelo. I^se slepým střevem, to se rozumí Adeliiňa země, ale z Melbourne ge ...
vždyt už v Melbourne čekal křižník Au tam jede o .hodně déle, Evropanu by
stralia jen na doktora pře Heard Is
se^to ani nezdálo, vždyt zeměpisná
land .
šířka našeho campu odpovídá šířce
Proč Vás poslali zrovna tam ?— Víte, Flensburgu u dánských hranic„Roz
Antarktida je pořád, ještě taková tajem díl je v tom, že tam není Golfský
ná pevnina. Bylo tam sice už dost vý proud, a indické moře je potvora,
prav, ale každý si to, co ví, nechává, proto ten věčný sníh, led a vítr.
pro sebe, a tak je o ten zamrzlý svě
Máte chul se^ještě jednou podí
tadíl veliký zájem. Na mapě je to sice vat zpátky?-- Mám,ale už to asi na
hezky roz-deleno, ale Američani řekli.: Heard Island nebude. To je spíš ta
My jsme tam byli a vy ne. Proto je dnes ková výcviková stanice,kde se cvičí
v Antarktidě velké tlačenice. Američa personál pro velkou polární expedicí
ni už mají vydrženou Little America,
na antarktickou pevninu. To je"také
Francouzi sedí v Adeliině zemi a na
jeden z důvodů/kromě zdravotních oKarguelenách,Australan! na Heard a Mac všem/,proč se posádky střídají kaž
quarie Islandu, Anglie-sě hádá s Argen dým rokem. Taký že je ten Heard Is
tinou o Falklandy a mimo stálou polární land? To by bylo dlouhé povídání.
expedici se pořád tam dole motá jejich :Našetřete si hodně papíru, a já vám
specielní polární loď Discovery II.
to jindy dopodrobna povím,
jun
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ČS „NÁRODNÍ SDRUŽENÍ vPRAVDA VÍTĚZÍ
v _Sydney'vyhlašuje opit na naléhavou
Po zrušení IRQ byli v Německu prak vyzvu představitelů našich exilových
ticky všichni uprchlíci převedeni pod organísaci novou stírku šatstva a
německou správu.'1sou soustředění v t. prádla pro uprchlíky v Německu a Ra
3V. regierungslágreeh. Situace v jed kousku, net peněžitých darů od těch,
notlivých táborech .je rozdílná a to
kteří nemohou darovat věci. Šaty a
dle toho, jací jsou vedoucí,t,j„Němci. prádlo možno odevzdat osobné u ’br.E.
Po počátečních velkých obtížích se ale Rodného,Asmrican Fur Co.,80 Market
stav na zákrok amerických úřadů přece St v,3. poschodí , City, nebo zaslat po
jen trochu stab.ilis oval,-Rakouská vlá štou na adr„; J„Prochotský,90 Onslow
da nepřevzala .péci o uprchlíky a- je
-St „,Rose Bay ,M3W„ Prosíme Vás,krajané
tam proto situace horší. Jsou tam od projevte' opravdový zájem o tuto akci;
kázáni jen na pomoc 'dobrovolných, pod ,v
ů
"i Čs „n.s. , Sydney
půrných organisecí, která ovšem nemů SKOLAvPRO 03 „DĚTI 6 - 1 4 LSTĚ/CIfLAPCE
že byt veliká vzhledem k počtu asi je^ i děvčata/ pořádá se každou první ne
den. tisíc^našich lidí. Výhodou naproti dali v měsíci /příští tedy 4.kvitna/ tomu .je, že v Rakousku není tak velká v halo při;St„Iosoph Church,St.Franci
nezaměstnanost jako v Německu, takže, St a,East■Sydney „Vyucování začíná o .11
velká část z nich je zaměstnána, i kdy: ; hod.d op.'a /řídí je D ,P.St „Mika- a ně za dosti nepříznivých podmínek. V R a  kolík bývalých es„učitelů.Vyučuje se
kousku se očekává všeobecné zlepšení
především jazyk mateřský,vlastivěda
po zákroku, který prováděl v nedávné
zeměpis,zpěv a národni hry.- M.D „,S .
době vysoký komisař- Spojených .-národů
pro věci uprchlické /který převzal po PÓDIA HLÁŠENÍ Z 19„DUBNA SKONČILO ZA
litickou a právní ochranu uprchlíků./- tím čs.vysíláni,které bylo několikrát
Přes všechna opatření komunistic
uvedeno stanici 2 UW v Sydney„Dle sdš
kých úřadů nepřestaly útěky z ČSR, v
lení chybí k dalšímu vysílání povolen
jarních měsících se naopak opět zvět australských úřadů.,
-kršily. Noví uprchlíci jsou od hranic o
desíláni do sběrných;táborů /t»j. ■v
MIN„IMIGRACE Ml „HOLT PŘIJAL 18.4.DENěmecku Valka u Norimberka a jeden tá putací našich krajanů.Projevil uspo
bor v Berlíně á v Rakousku Wels/, kde kojení- nad Č3„ zde a pojednal o další
se podrobují screeningu, po němž jsou
či ne jsou uznáni politickými uprchlíký. velmi ztizeny .V praxi je přípustný
Komise,která o tom rozhodu je ,je. zatím věk u svobodných 30 roku,u ženatých
složena ze zástupců německé vlády a - 35 roleu.„Jen výjimečně jsou přijímáni '
zástupců vysokého komisaře. Snaha,aby ve stáří do 40 let„Dvouletý kontrakt
byly v komisi zastoupeny i čs.exilové zůstává,, ale téměř výhradně do země
organisace,zůstala dosud bez výsledku. dělství, ha stavby na Snowy River, k
Podle, dohody mezi australskou vládoi State Electricity Commission,State
a novou organisaci PICMME /provisional Eouusing Commission,na stavbu silnic
Intergovernmental Committee for the Mo a dálkových elektr,vedeni a do dolů.
vement of Migrants from Europe/ pře Vetší eásý zájemců o Austrálii .by
vezme Austrálie během letošního roku
la odkázána jen na možnost emigrace
celkemvjen asi 2.500 uprchlíku ze ze pomocí Landing Permit-u, Rozhodnutí
mí za Železnou oponou. V rámci této.
zdejších úřadů o omezení jejich vy
dohody bylo přijato australskou komisí dávaní z důvodů bezpečnostních /viz.
v Mnichově- až dosud cca.200 našich e původní zpráva v 7/ÍI„č„HD,str.8/je
xulantů, z čehož téměř polovina: již.
proto pro naše uprchlíky v Evropě
přijela v tomto měsíci do Austrálie
velikou ranou.
/Bonegilla/. Podmínky k přijetí byly
AF/sv
"i—i—f—hH—í—I—}—i—1—i—{—
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iSIAVIA MELBOURNE | Yzápasech letosNa mistrovství Austrálie v jízdě ka iníJio mistrovství zvítězila Slaví a
noí a kajakem získal bývalý čs.olym 'nad Heidelbergem 3 : 0 a nad Victorian
(Police '6:0. V sobotu 25.4.porazila
pionik Emil Šmatlák mistrovský titul
■svého nejnebezpeěnějšího soupeře
na 10 km v kajaku dvojic a druhy na
1 Ion také v kajaku dvojic. Vyhrál též Frankstone 3:2. Ve všech zápasech
1 kra jednotlivců, ale byl diskvalifi byla v cs,mužstvu lepši obrana než
kován pro neprojetí cílem mezí vyty ;utoii„-• V sobotu 3.V.utká se Slavia
s mužstvem Apollo v Yarra Parku/roh
čenými bójkami. Na mistrovství bylo
Punt
Rd.& Batman Ave./ a o týdenv
poměrně méně účastníků, takže nebyly
.později
na vlastním hříšti s muž
zastoupeny ani všechny australské státj
stvem
Dandenong.-— Na olympiádu v Helsinkách pojede
pravděpodobně pouze jedna kanoistická — V neděli 4 .května^se začíná ''Me
zinárodní turnaj". Československo
dvojice. Australský olympijskývvýbor
má veliké finanční potíže,nebot náklad hraje s Holandskem na hřišti Slavie
na poslání jednoho- závodníka do Evro v Yarra Parku ve 2 hod„odp.„V nedě
py je asi 1.0OO/-£. Šmatlák se rovněž li 11.května hraje ČSR s Irskem na
olympiády nesůčastní, ačkoliv má dobré hřišti Ulsterville v Royal Parku.
vyhlídky na umístění. Nemá ještě po
DOEVUKY MISTROVSTVÍ V OSLO. "Had
kontraktu a jako '"Novoaustralan1; by
měl potíže s obstaráním potřebných vis :Kanadou jsub morálně -zvítšzili.
/Kanada-čSR 4:1 i-p.r./Lidé v ČSR
TENNIS V EVROPĚ, mezinárodní tennis jsou radostí bez sete. Osazenstvo
se rozjíždí v Evropě plnou parou,Sedg- dolů a hutí na Kladně odpracovalo
manova přítomnost nutí zatím Drobného dnes ůdernickou směnu na oslavu mo
hrát druhé housle. Na turnajích v hoň rálního vítězství našich borců a na
te Carlu a v Římě vyhrál Sedguan obojí protest proti surové hře Kanaďanů,
finale ve čtyřech setech, v hoňte Cari' i Zaměstnanci Elektrotechnických zá~
7:9,6:2,7:5,6:1 a v Řimě 7:5,5:3,1:5, vodů vyhlašují z téhož důvodu týden
čs.rozhlas
6:4. Oba výsledky potvrzují nedgmsnovu vzorné práce."
formu, kterou jenom podtrhuje hladké
vítězství Drobného nad Američanem Bud
STRAČENA PROTI TRUMABOVT
ge Pgttym 6:1,6:0.7:5, Ve finale čtyř
hry- v Římě porazili Drobný-Sedgnan
i Jé jim dám-tem Trumanůml Tahle dra
italskou dvojici Kucelli-Del' Bello
hocenná kravka jde do společného
3:6,f7:5,3:6,6:3,6:2.
'kravina a bude to taková živočišná
v RT33NÉ Z PRÁVY. Dr .Sláma odjíždí ^ze
výroba a tak moderní, že budou kou
Švýcar do Kanady.--Mnohonásobný česko kat i Ty,Trumane, pouštíš Náclcy,
slovenský silničářský mistr O.Rozvoda kdežto já. pouštím svoji Stračenu.
se připravuje v Torontě na příští se .Ty proti mne posíláš SS-Many - a já
zónu.— Pro i;nesprávnou linii v tělo Iti odpovídám,jářku, živočišnou vývýchově" bylo zbaveno funkci v komu
roccu. Ty jsi chytrák, ale točnic,
nistickém Sokole /sekce kopaná,/ pět
Stračeně jsem dal svůj nejlepší ře
členů a šestnácti hráčům byl zastaven těz. Mám ji rád a ona má ráda mne,
start v mistrovství,— Cs.autoklub byl ale tohle poslední,co mám,odevzdá
zrušen jako přežitek "'kapitalistické
vám, abys viděl, Trumane, jak boju
ery"3 nahrazen Svazem lidového moto
je armáda bývalých otroků,víme?“
rismu.— mistryně světa v krasobrusLudvík Kundera v čs.rozhl.
lení A.Vrzáňová měla řadu exhibicí v
UPOZORNĚTE SVĚ ZNÁMÉ NA HLAS DOMOVA
Kanadě.
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3j Queenslander./'
ary 1st, 2000 A,D„ lne Editorial rémind- -ď
bears-t-he date of Januof .the/ last century end 0-p iástrilian J h
readers of tne great evnts
the front page reads
^ - r a l i a n acmeveients.
The headlines on
scheme
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THE WORLD SAYS :HARRY HOPMAN

But Grandfather is not concerned
with- the present difficulties, iodaj/ 5 he thinks of past days - Munich,
Germans in Prague, Victory D-y, Co^muni^ Putsch in Prague, Eefugee Oars
in Germany, two-year contract in his
-new homeland, the World War m
, Grandfather is a very old Mew Au
stralian, formerly of Czechoslovakia
Since his retirement, the main objects
°- “is attention are his pipe, his

were kind and friendly and that
"'t6^ ,jrLD°yed the mixed blessings ox the dame civilization.
In no time we were getting along well,
and oy the time we finished our
oontraois we liked each other al
right.
. i'pk.osa /were the. difficult days
t m n uiie British Empire was about
to creak. The...-Aussies took the
Ashes and showed no signs of givjm
tnem back to the English, The
'°
childrenand? °-f caurse> the grandproud
Englishmen,
scornful
of
eveHere -they' come, "ahe-1 have finished ry,thing, t-ho/fc was .norfe M eQ;cq p regard—
their homework and there is still
half -an. hour belore ihoy have "to ‘turr id this as: a pure.'case- of sacrilogo
in. Would not grandfather tell them f f -''ífkan our;,:■ After all, should",
the -baby daughter pay some re
about his arrival in Australia-fiftv: tot
pp
eel
to her'Mother? •With every
years ago and the great war that foi
thrashing
the English received,the
l-owed.? They have hoard the--story a
-.risis
deepened,
until it .was near
good many times before. Put grand-ly
as
bad
as
in
Harry
Larwood1s. :■
father always _adds .something, and-, '
bodyline"
days.
■
■,
afuer all9 children like old stories
With
tennis
supremacy
establish
better than new ones. So here we gos
■
'We. sailed from Eurooe through the ed years ago, the. upstarts from
o?m
under
also
taught
the
English
Mediterranean, the Red Šea and the *
ilJ-gby Union a lesson. There 'seemed
Indian Ocean. One morning we landed
eo
be n° end to the, „humiliation -inat The Harbour and set foot on Au- ±looted
on the lion by the kangaroo,
stralian soil under The Bridge. How,
-ha
situation
was full of political
that country was fur from ours and we
dynamite."
■ xoiew almost as litt le adoout the
,
Grandfather’s
pipe
went
out
but
Aussies as they knew of us. So- far
"WellV theie
few travellers from our homeland -had -ueyiid not notice it.
might
have^been
a
nasty
éní to e~
penetrated into these regions and the verything, -if a-:certain wise
man
tales they had brought back were-'
(-Themanager
of
the'
English
Soccer
strange-to listen to. for us it was
Teani
touring
Australia
in
:
1
951
was
a;continent mainly inhabited by kan
Mr,WisemanEhe-Ed.)
in
London
garoos and boomerangs.
Of course,1,r!°^ 'bave thought'up- a' wonderthere were some Australians,, too,
a'
L
y
^deai "An English-Soccer- Elavtn
And so we wondered how the Austral
mans would meet us and what they were Wo,s sent- out- to teach the Aus-sies- s ome manners . This time, the,■En'-mike. Well, wed soon found out they
glisn made a thorough job of it and
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ENGLISH BROADCAST LESSONS
ty scoring 1? goals in a test Match
pacified the Mother Conn' ;rv and saved
If you. listen to a Metropolitan
the Empire,"
.
Station, you will hear Broadcasts
The kids stared at granddad in
for New Australians every Saturday
shocked silence. It was untelienable
12,-45 - 1 P m to hear of Australia’s defeats,as . at
Country Stations (and Perth) broad
only recently Australia had won the
cast the programme at 7 ~ 7 »15 a»na
Soccer World Championship in Rio de
There
is a similar programme every
Janeiro (they, of course, did not
Sunday at 7 «45 - 8«15 a,m. (South
know how hard grandfather and his
Australian
Stations at 7«15 - 7 «45
likes had worked to convert Aussies
a«m
«
)
.
to the only right football codes the
The Radio Booklets are;free and
soccsr!)
finally, breaking the silence the contain Broadcast Programmes in
the form of English lessons.
kids are asking about the last far,
"Well, the last War was hard and
-Office Of Educationlong,even for the British who never
hurry. They replied to the Communist
MCS C OW ,_CQN|Ep|CE ■
attack by dropping leaflets over Rus
The Communist daily paper of
sia telling the Russians that Russia
the
Czechoslovak Youth confirmed
was actually in the..wrong. The Russ
in
unmistakeable
terms the shock
ians were also reproached for their
suffered by the friends of West
behaviour by the BBC foreign Section
(and the Voice of America, of course) ern Powers that anyone should be
But the Commos did not want to behave allowed to masquerade in Moscow
and things went ill in Asia and West - in the name of freedom-loving peoern murops lor some time, So
^,-i.i -Tjle of the West and even contempilate what must be the most surpri
ish and their Allies came to thank
that it would be good to produce more sing deal ever planned behind the
and better weapons. And when trey sere backs of the men called up to ser
v e in the Western Armies and all
ready they gave the Commos a s o m e
Iwho have made sacrifices for the
beating.
i
sake of Western Rearmamentt
Whereupon many people were sorry
for the Russians because the;, had. lost
"When large delegations from tie
the war and trained men were sent over Western countries landed at the
to teach them how to play golf and
Prague Airport on their way to
cricket to help them to become better Moscow, the brains of the remnants
of our admirers of the "Golden
citizens of a new world",
"And what did you do during the war? Calf" of Western business could
asked the children. Grandfather ya.wned not grasp why they were there.
but continueds "The Australian Govern They cannot understand that the
ment rose to the occasion and let us
increase of business with the USER
join the units of the democratic Csl, and the People’s Democracies comes
Army, which then fought side by side
first in the interests of the
with the Allies, And so we' returned
We st ern States „"
to Prague, where we staged our Victory
There is no doubt that perhaps
Parade,"
misled and misinformed travellers
"And why did you come back to Au
to Moscow will not be shown and
stralia?" pressed the children.
But
,
o
;cannot know what is known to thoa?
by this time 6ranadad1s
vranáuad's pipe
ripe had falle4friěnds of the West, who are now
to the floor and chere was no reply,
{forced to work in the gigantic aeHe was soundly asleep.
Sarmament machinery of the Comin""Probably to finish his contract", iforirio
PCI.
remarked the Junior, who knew.

HI,AS
M A Y

■ : ■

E.H. Macha

(1810-1856)

DOMOVÁ

,-„Par-far off even-, its drearn, as a shadov/;did
it fade.
As the image of white. cities in the waters*
;
,
•.
depth arrayed,
As the last thoughts of.the dead, the names
that once they bore,
The-roll and roar of battle in the olden days
of yore,.
The Northern lights afar, and the glow wherewith
it dims,.
The chords of stumpled harp, the strains of the
reft strings,
The gleam of a spent star, the deeds of a dead
age,
The heartbeats of dead lovers, the wisp's pass1d
pilgrimage,
.
As a long-forgotten tomb, couch in Death's
eternal cell.
The drift of a burnt-out fire, the sound of a
.
molten bell .-.. .,..

28.4.'952The Unsolved Problem
(Cont'do) screen their
countries„, a -We ,must
suppress our fear,That
is not: easy after the
the terror which the
combinati on of G e m a n
generals and the apathy
of German voters' have
inflicted on Europe 3
times in 80 years.,,„,
We must show our faith
in Western Germany'„,,,
That means giving Dr,
Adenauer almost every
thing he asks

Mf „E .Davie s in The
Daiiy Herald wrote t „.,
the proposal was for
small German units ful
ly integrated with NATO
forces ,while- the present'
plan
is' for Germany to
2ohn- Masefield, the-Poet laureates"! read
contribute
12 divisions
this translation of "MAY"-, with a strange feeling
which
means:
in effect
of having been taken on a visit to Chi11on with
a
national
army"
lord Byron. The translater has -certainly aston
ishingly brought back the' Byronio mood. "
The same doubts express
ed Mr,Hugh .Dalton.» .
(MAY, by K.H,Macha, translated from Czech
Would
not Germany soon
by Hugh Hamilton McGcverne, Phoenix Press, Lon
burst
this framework
don.
179 pages - 8/9cl-)
(the European Army.) .»3
or dominate it and use
The U n s o 1' v e d
P r o b 1 e m
it for her own ends?!'»»
The great contribution that Germany could make
Conservatives on the
to European defences' has been frequently and -au-* .
whole,
believe that the:
t ho rit at ive iy stated from both sides of the AllanG-ermar cont rib ut i on i s
^icBut Walter lippman warns in Few York Herald Tri essential. M r .Churchill
bune-t ">-«¥ e n eed th air (G em a n ) troopsd T h ey are os understood to hold
this view strongly} M r 0
the only -reliable troops in Europe., The Germans
have not overlooked that we sc highly think of
Eden to be more in sym
their troops and víhat that gives them in the way
pathy with French re
of diplomatic bargaining. It is net they, but we, servations o
who adopted the fanciful notion tnat Germany cou-ld
The case for. a. German
within two or three years be turned into a loyal, Army was strong.y put by
active and docile ally,11
Ranících Churchill, He
The' Manchester Guardian in .its leading article depicted a German peois uneasys ,fi, . It. is,'not true that Western Germary p-.La "c:>vi ii sed,p r ogres s'
could not be defended.without German soldiers,The ive-' and demo orat i c" but'
German- .contribution can in any case nave no fight 'compulsory disarmed., and
ing value until 1954 and by then the French, Bene denied the right to de
lux and Italian armies would be strong enough to- fend themselves'A pjyy
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^ úyytw-yniViTvnmnMBHimmmmrnnimrcffrTmmm^ ■
: imffiirtaiimmmm
"7 “c ?_ ,a -an&^-čtí komunisté nejsou k pouce- M,J.,Darlingh.:Pátráni po
n®lz€ „zastrašit .Ty nutno zahubit ,
přátelích je zdarma.--L.lv, ,
i.'Oiicvanz se jedná o duševní úchylku.Ale komun. Cent,PárkiPravid.sbo-jení ua/^7/ý3'°rabiva^se_ skládá také z lidiček a suro- vítáme.Uzáv.je vždy v pátek
sracjou^z- pouličních a činžákových komunistů"a
před datem l i s t u . , P i t :
/ - c7 ay ^si mel náš exil všímat , a to pokud mož Zajímavé,ale na řešení tak
no ^hodne^ intimně ,osobitě a jmenovité .Rozhlas- ie problému by byl třeba vetší
k aisposi-ci.- Je třeba rozrušit jejich zbabělou rozsah listu,— J,K.,Pinsb.:
sebejistotu* has exil by měl ustavit dvůr soud- Diky za adr.nových odběr, a
cu,a yýkonný vyšetřovací aparát a v souhlase s za ocenění.Přání srdeč,opět,
právním řadem civílisovaného světa zakládat
J .S ,,per th:Také v Me 1b,je
trestní rejstříky, Zní to- chmurně a romanticky, nyní nedostatek dobrých míst
ale psychologická váha tohoto faktu by mohla
Drive než dáte výpověď,zaji~
působit drtivě na ony servilní desítkáře.popo- stěte si nové zamestn.— K.N.
hanece, udavače,zištné, demagogy a celou tu sno- Dor. iDěkujeme .Spokojenost
lecnost,kterou si doma pěstuje komunismus. Pře teší,ale chválu raději neumnohým tem lidičkám by se jejich služební hor verejnime.
Red.
livost a pilnost jevila jinak.-P.R.Brabec,Adel.
Hitler had been democratically elected as Chan
Bývalý český lékař,
cellor of Germany,that is true. But he never go~
nyní registr.dietitian,
such majority,which would have given him the
right to destroy German democracy and become Fu
RUDOLF V O D I Č I A
ehrer. In 1946,Gottwald became Premier of CSR ii
the same way. Yet, we all agree,I hope,that the
ordinuje denně v
Communist dictatorship in our country had not
been brought to power-by the free will of our
18 Dandy 8t,,
people.And so once more:Lo boomerangs,p l e a s e ,
MIDDLE BRIGHTON,
v_ /Discussion.Cont'd./ R.F,,St.Kilda* *
Melbourne, Vie.
Celkem žiji ve zdejší osadě čtyři běloši včetně
mne,-Doma nejserytak sama. Tuhle jsem v pokoji
Telefon XB 67SZ trefila na skorpionaypód posteli jsem jindy vy
metla velikou žábu, y ubruse našla pavouka jako
cllan, mezi -konzervami ještěrku, na stole se usa
Sá t y j a k é m a j í b ý t
dila můra velikosti netopýra - nepřeháním.Jinak
zhotovuje
jsou tu komáři,bahenní mušky,vosy a podobná hazět^ Cely o.en se člověk skmabe, cely d.en ho něco
JINDŘIŠKA S U R Jí,
kouše,
M a .Z .,Papua
dámské švadlena,
My jsme nekolabor ovali s bolševiky .Pravda na.lí,
137 Bell St.,
Nechí se nyní o to starají ti,kteří přehlíželi
-CGBURG/M3LBOHRNEŠ
bolševické nebezpečí.At jdou boj ovát,krvácet a
mrit ti,kteří tuto situaci zavlnili.My se tak
lehce jiz oklamat! nedáme.My jim jiš nevěříme!
Jih- V PŘÍŠTÍM ČÍSLE BUDE
Proto těm různým pánům -radůizr nezbude nic jiMÍT HLAS DOMOVA 16 STRÁ
neho,nežli^zorganisovat i zde všecky p.Z.,kteří NEK. POMOZTE NÁM S ÚHRA
jim ochotně sloužili á budou sloužit i nadále
DOU ZVÝŠENÝCH NÁKLAD'C TÍM.
tak, jak napsal Havlíček:;IZ a svůj hrnec suché rý- ZE VYROVNÁTE VČAS A BEZ- ‘
ze/ svému pánu důtky- líže,/ jimiž tisíckrát byl UPOMÍNEK SVÉ PŘEDPLATNÉ.
■
F .V. ,TAS .
DEKUJEME.
HD

HLAS DOMOVA
OPRAVU VŠECH DilUliC HODIN
spolehlivě provede
v_, v <bývalý pražský hodinář
s dřívější 0 lctou praxí ve Švýcarech
Bohumil 8 C H M I D T
7 Hardware 3t.,Melbourne-City
/ulička 7 Bouříce St,',mezi Elizabeth
St» a Q,ueen St,/
Telefon MU 1045
__ Na výletě
do krásného horského prostředí
pochutnáte si nejlépe v
M I L A D Y'S
C A. F E
Katoomba St.,
K A T 0 0 M B A, N.S.W.
/60 mil od Sydney/„
Kontinentální kuchyně-český kuchař.
Srdečně zve RUDOLE DRDA
Dovolujeme si upozorniti krajany na
náš optický závod v Melbourne-City:
7‘ 0 P T 0
The Continental Optical Service,
430 Bourke St.,Melbourne, Vic,
Telefon MU 4093

26.4,1952

Po dlouholeté praxi
v la, závodech
v Praze, Vídni a Berlíně
jako panský a dámský střihač
otevírám právě vlastní
k r e j č o v s k o u
živnost.
FRANTA
Í-I A V L 1 K
!

14 Adam St., BENTIEIGH,Melbourne„
Tel. KU 2430
DOBRÉ BOTY PÁNSKÉ I DÁMSKÉ
zhotoví Vám na míru
český švec
JIŘÍ Š V E C
384 A. Smith St.,
COLLINGvfOOD /MZ LB0URNE/ ,VIC .
/dříve Jilliamstown/

ČESKÉ KNIHY,
r omany-b e1e tr ie-hudebninyumálecké knihy-slovníky učebnice 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 E dward 3t ,,
Brisbane, OT.D.

Zkušený optik s mnohaletou praxi v
Evropě zhotoví Vám všechny druhy
brýlí, včetně brýlí slunečních, a
provede potřebné opravy,
Otevřeno denně do 17,30,sob.do 12 h.
Vyžádejte si náš seznam knih
Mluvte česky
Použijte naší Lay-By služby.
: k - ---- -— _______ _____
KDO by převzal praní a oprava prádla, uklízení menšího bytu atd„ nro sa~
St?KÍÍdaf°vicZe ? SŮ
na adreSU: D r ^*Hirsch, Corner Chapel - ArgyNSt.
PŘÁTELÉ HLbDAJÍ: Annu Brúžkovou /papíru.Karlín/,prof.Otto Horáčka,Zdislávu
Hladkou rodinu Cyknerovu, Harii Kolínskou, Jana Hednára. Jana Lehnera, Ja
na Fazekase, Stanislava Jharvata, Jaroslava drázského, Jana Hříbala a Karla
Konečného. -/Vyzyvame^všechny čtenáře, aby na pátráni upozornili jmenované
a nebo nam primo sděliliJejich adresu. Oznámíme jim pak obratem, kdo po
^Z°^_Patreu Tazatelům prirno jejich adresu nesdělím©.
HD.
"HIiuj DOMOVA" vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas doErÍ- ?t. Richmond, E.l, Víc., telefon: JA 3380 /mimo běžné úřední
A d n S Ř H / k t S k sh:i/a,r

sh 37/“ ’na půl roku 311 19/". na 7 íisel Sk 10/.

