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Zprávy pro Cechy a SLovaky
v Austrálii a na Novem Zelande,

Pražsky rozhlas vysilal dne
26.11,1949 zyavu o rozsudku
Vydáváno za spolupráce s
nad skupinou "vyzvedacu a te
Informacni službou svobodného
roristu". Cesi Busek a Lindner
Československa v Londýne,/ F d / ,
byli odsouzeni na smrt, Slovák
Fabok, Podk.Rusin Choma a Cesi
Hunkova a Vrabec na dozivoti*
Dalsich pet bylo odsouzeno od
dvou do 25ti let zalare.
FC J.,
Nase zámery a eile.
Jak tu dnes jsme, tak nas vytvoril život tam daleko odtud - v osi, vlasti,Tam
jsou kořeny našeho života, naše mosta a vesnice, lesy, pole, hory, mista našeho
života, tam zijecesky a slovensky národ. Potlačeni svobody a ne j základnejsich
lidských prav v naši vlasti po unoru 1948 vyhnalo nas do sveta. Prišli jsme
mezi krajany, ktere drive vyhnal z domova vybojny nacismus, snaha o lepši a
snadnéjsi skyvu chleba a nebo i touha poznat svet a jeho obzory,
Utekem z domova jsme ziskali možnost zase svobodné myslet, mluvit a svobodné
zit. Nemůžeme, nesmime a také nechceme zit jen pro sebe. Ten zotročeny nas
lid doma vidi v nas svůj hlas a svou oporu. Byli bychom spatnými lidmi my
všichni Cesi a Slováci bez rozdilu, at jiz jsme odešli z domova drive a nebo
at jiz nas vyhnaly krvavé drápy komunismu, kdybychom zapomněli na vlast v
nestesti. Cely svobodny svet by nami za to opovrhoval! Jak bychom mohli
zadat, aby nas nechal ve svém stredu zit bez splněni povinnosti k csl, vlasti?
Kde je zaruka, ze ti, ktori jednou zapomněli na svůj česky a slovensky národ
nezapomenou zasex svých závazku k novému domovu, lctery si nekteri z nas vybud
ovali a nebo vybuduji ve svobodném svete?
Ne pro sebe, ale pro všechny ty
ve vlasti jsme odešli,V nocich uteku pres hranice-ven z pekla hrůzy, nesvobody
a otroctvi-jsme si dali sliby. Ty musime stale plnit ! Chtěli jsme se zapojit
do boje svobodného sveta proti priseram asijské stepi,Chtěli jsme dat svou
práci, pripadne i životy, sva varováni tem, kteri dosud nevideli otroctvi
rudého východu.
Život zaval nektere z nas sem do Austrálie a na Novy Zéland, Zde nyni chceme
pracovat, stát se dobrými pomocniky v práci a prately v živote všech zdej sich
občanu. Chceme jim ukazat svou vděčnost za to, ze opět můžeme zit svobodné a
z vlastni prace. Těmto dvěma ukolum - sve lásce a zavazku k domovu, sve práci
zde a sve povinnosti k australské zemi - chceme sloužit i svým "Hlasem domova",
jez se Vam dnes dostává poprvé do rukou.
Chceme Vam pomahat při poznáváni zdejsi zeme, pri osvojeni anglické reci, pri
pochopeni cilu, starosti, zabav a kulturniho snaženi zdej sich občanu.
Chceme Vam podávat zprávy o živote Cechu a Slováku v naši vlasti a v zahranici.
Doma to neni život, jest to jen utrpěni, boj za svobodu a za lidská prava, boj
proti popřeni všech Bozich přikázáni.
Budou to mnohdy také zprávy o smrti těch
nejlepsich doma, nebot od února 1948 teče stale u nas krev v komunistických
mucirnach, vezenich, taberech a na popravistich.
Chceme Vas stručné informovat i o děni ve svete a o boji za svobodu u ostatnich
sovětských satelitu.
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Chceme Van staveti pred oci ideály, ktere vedly vykvet lidstva v
minulých dobách, ideály, jak je hlasa křest anstvi, Chceme byt hodnými
odkazu T.G. Masaryka.V den jeho pohřbu i za nas slibil bývalý presi
dent Dr.Edv. Bene s, ze mu věrni zůstaneme*
Prejeme si, abyste nam pomáhali a aby utrpěni csl* lidu doma i ty
nejake obtize v exilu nezatvrdily naše srdoe tak, abychom se stali
hlasateli pomsty a nenávisti.
Kez Bozi laska, jez poslala na svet Spasitele před veky o prvých
Vanocich, šili naše doma a přivede k poznáni vlastni viny ty, kterei
národ česky a slovensky doma křižuji. Kez i požehnáni spočine na naši
práci, která chce sloužit Austrálii, Van všem a zvlaste přispět k
navratu svobody, spravedlnosti, stesti a krestonske lásky'do naši csl*
vlasti pod Ripem, Cerchoven, Hostýnem, Javorinou, Devinem, Krivanem a
bilymi temeny Tater*
- 3r Uranovi otroci.
Na Jachymovsku je dnes 11 táboru nucene
prace.Ve Vyknanove je ústredni tabor.Ve
všech těchto táborech je asi 14.000 lidi.
Kartotéka veznu je na Borech u Plzne,
jsou také tak zv.korekce /trestni cely/
pro jáchymovské otroky.Technické vedeni
šachet máji v rukou sovetsti odbornici.
Rusove kontroluji také komisi, ktara roz
děluje vezne do filialnich táboru. Tábory
hlida SNB a vybudováni je provedeno pod- *
le vzoru nemeckých baraku. Tábory jsou oT>kliceny dvojitou barierou a pohyb uvnitř
táboru strezi hlidaci na kulometných vě
ži ch,
Budicek je v pet hodin nasleduje scitani
veznu a odchod do prace. Pracuje se v
hloubce obycejne asi 600 n.Večer pri scitavani jsou vezni staveni do pozoru po
6 . - 8 hodin bez jidle a vydáni na pospas
surovým strážcům.Vody je nedostatek-jen
salek derme-a tak se pije voda v sachtach.
To niva za nasldek onemocněni a často i
smrt*
V červenci 1948 se započalo s vrtanim no
vých uranoych dolu v oblasti pribranske '
a později v Bohuticich. Tam je nyni 5 no
vých dolu. Na Pribramsku pracuje dnes na
3*500 nemeckých zajatců a 1000 pol.veznu.
Po dvou mesice prace v uranových dolech
je tvar vezne sedá a ruce se mu stale
chvěji* Pak jdou zase vezni do uhelných
dolu.
F.C.J*

Nejsme zgpominani.
Rada svob*Československá ve
Washingtone podala v listo
padu 1949 australskému velkdevyslanci v USA. memorandum
ve veci zarizeni sociálni
poradny v Austrálii* Tato •
by bezplatne radou a inter
vencemi ponahala csl* exu
lantům v Austrálii* Odpoved
dosud nedošla.
Poverencem Rady pro Austrá
lii je byv, gen* konsul
Karel Sakh, 21, Kelso St.,
Enfield, N.S.W.
Snolecne .vánoce, v Austrálii.
Vanocni svatky byly prvni
vetsi prilezitosti pro mnohé
z našich lidi zajeti si z
venkova do hlavnich nést
je dnotlivych australských
statu, kde se většinou po— radaly i spolecne stedrovoc e m i oslavy pro naše kraja
ny. V přátelském ovzdusi se
hodne vzpominalo* V Melbourne
pro nedostatek znalosti adres
exulantu bylo možno pozvati na
společnou viccri jen zlomek
našich lidi.
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Prosime, abyste zaslali redakci
referáty, event. sninlcy z Vašich
večeři o Stedren dnu*
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Citováno zkracene zo Svobodného zitrku c«12,
Ucast goneralniho sekretáře komunistické strany ruské G.M.Malenkova na
květnovém komunistickém sjezdu v Praze davala tusiti, ze druhy muz po
Stalinovi nepřijel do Prahy bez zvlastniho posláni. Přijel s diktátem,
ze si Moskva pre.je utuziti svou moc a svůj rad v zemi, tkerou povazuje za
svou okrajovou gubernii. Pian TB./tridni boj/byl timto prikážem. Malenkov
jmenem Komirďorray sam ustanovil, ze akci provede komunistická strana bez
statnich organu. Rozhodl, ze akci provede gener. tajonnik KSC. Rudolf Slánský
za účasti zástupcu K o n i n f o m y Fritze Gemindera a Kreibicha, Dalsi zasvěcenou
osobou byl zrádce Gen. Svoboda. Povel k uderu byl stanoven na prvni nedeli
rijnovouo V posledni chvili přijel jeste do Prahy predeeda nejv. sovětského
soudu E. Zejdin. Připomenul, ze "socialistická přestavba v lidových demokraciich jest neproveditelnou bez tridniho boje, protože kapitalistické živly se
nikdy neprizpusobi socialistické společnosti a budou vždy proti ri. "
Teroristicky nastup začal po sestaveni seznamu psychologickou prípravou,
Nacisté kdysi ze stejných pričiň zapálili rizsky snem,, V Praze vyhořely jenom
garaze, jejiz strážci byli pobyti, protože mrtvi uz nepromluvi. Bale byl
hlášen v sobotu l.rijna poplach z pankrácké vezničee Do zadního dvora veznice
vnikla dve tezka nakladni auta a skupina ozbrojených spiklenců pry se pokusila
osvobodit političke vozne» Vznikla prestrelka, nikdo nebyl zraněn ani usmrcen,
ani poznán. Spiklenci zmizeli ve večerná mlze beze stopy.Pokus se nezdaril*
Pry v teze dobe byl podniknut ozbrojeny pokus o obraženi pražské telefónni
ústředny pro dálkové spoje J., Spiklenci chtěli asi telefonovat hned Stalinovi,
ze se prepad podaril, Neni nejmensi pochyby, ze vse jo stupidní provokace.
Ucel je jasny. V posledni chvili mely byt opatřeny nejcerstvejsi důkazy o
existenci a vyzyvavosti "tridniho nepritele", aby komunisticko tlupy byly
radne rozohněny.
K provedeni akce byly totiž zmobilisovany loupexive a popravci revolucni
gardy z května 1945. Dostaly nove jméno i nového velitele v osobe Viktora
Linharta z Ostravy.
Prvni vlna zatykáni postihla predevsim Prahu, Brno, Plzeň, Bratislavu a Žilinu.
V Praze se Odhaduje počet zatčených na 17.000. Zatykáni se provádělo denne. Po
nekolikadennim trváni razie byli lide přemoženi hruzou a ulice vypadaly v
obávaných vecernich a casnych rannich hodinách jako pc vymřeni. Kryta policejni
auta cekala v ulicich a zatčeno odvazela.
Zatcene osoby byly odváděny do několika mist, zvlaste do obce .Svaty Ja n pod ■
Skalou. Pro ubytováni vesnu byl vyklizen tamnejsi klášter s přilehlým učitel
ským ustaven. Vse nestačilo a tak voznove byli dáváni do kulen. Nikdo z
obyvatelstva nesmel obec opustit a nikdo cizi nesmel do obce. Veznove nebyli
vyslýcháni, zadny soud se nekonalo Postupne se vyvolávala jména, vyvolány
předstoupil a dostal hotovy trestni byner. Znel Takto:

Efcrl jste dne...... zatčen, protože bylo zjištěno, ze jako prislusnik ka
pitalistického prostredi byl jste proniknut jeho duchem, nezaujinal jste
a ani jste se nesnažil zaujmoutikladny pomer k lidové demokratickému,radu
a republice. Z toho vyplyva, ze jste nebezpečne zaujat proti našemu státu*
Komise cislo...... se proto usnesla zaregistrovati Vas jako vezne T.P./tabora
nucene prace/* Komise zrizena podle cl.3 a 10, zakona o, 347/48 Sb, ňa
zaklade usneseni ze dne ....... rozhodla podle cl*2 uvedeneho zakona, abyste
byl poslán do pracovniho tabora v..... na dobu.... . Proti tomuto rozhodnuti
se muzetc odvolati do 14 dnu podaním k ministerstvu vnitra* Odvoláni nemá
vsak odkladného ucinku."
Formulare byly vždy doplněny jmény a ostatnimi údaji. Délka pobytu v tabora
stanovema byla většinou na 2 roky. Všechen majetek zatčených propada ihned
konfiskaci. Rodiny zatčených musi bezodkladne opustit byt a ponechati v nom
všechno zarizeni. Byty se přiděli jiným a zarizeni se prodává za nepatrne ceny
věrným sluzebnikum tyranu. Postiženi byli predevsim majitele obchodu a živnosti,
advokáti, lekári a pensiste s vyssimi požitky, Take cctni ředitele znárodněných
podniku neunikli zatčeni. lyv. ředitel Datových závodu've Zlino komun, poslanec
Dr. Holý ujel v kritických dnech do Švýcar. Značný počet zatčených je také mezi
katol. kněžstvem. Zcela avlastni vyznám sc pripisuje rozsáhlému zatykáni
vy sokych uredniku v některých ministerstvech a na jiných vysokých mistoch.
Mezi zatčenými je prednosta zpravodajského odboru ministerstva zahranici Dr*
Bvzen Klinger, duverny pritel ministra Dr. Klementise, jedna zo sekretárok
Klementa Gottwalda, dva vysoci úřednici z ministerstva informaci a odborový
přednosta z ministerstva zemedelstvi. Zkušenost ukazuje, ze před zatčením
některých vysokých osob v komunistické hierarchii byli vždy napred zatčeny
osoby z jejich nejblizsiho okoli. To dosvědčuji pripady od nas, z Madarska,
Rumunska i Bulharska. Trideni komunistu na ty, kteri pozivaji naproste důvěry
Moskvy a Kominformy a na ty, jez tuto duveru nemaji, je nepochybne správne*
Na koho padne u nas žaloba ze zrady proletariátu'a z nacionálni úchylky ?
Budme si vsak vědomi, ze leninismus, stalinismus, troekismus a titismus jsou
ruzna jména, avšak všechna znamenají totez zlo - komunismus*

Csl, delnik se bráni.
Nas delnik jest doma stvan stale k vetsim výkonům.
K tomu slouzi socialistické soutěženi a knuti
udernicka. Dělnictvo vsak nenavidi úderníky a
dokonce odmita s nimi pracovat. Absence v práci
nabyvaji az 30
osazenstva na pr. v Ostravských
dolech. Sam organ URO* Prace napsal, ze textilni
delnice odmita pracovat s údernici s tinto
odůvodněním: "Ty jsi údernice, bereš 40 Kcs na
hodinu, tak dri. Ja jsem jenom obyčejná paracka,
proto budu dělat jen to, co musim a za co jsem
placena. -Ovsem také jakost výrobku.se zhoršuje.
Výroba zmetku dostupuje nebývalých procent.
Nejlepe o tom svědci dopis Josefa Brouka, správce
prodejny nar.podniku Elektra v Kladne redakci
Prace, Sděluje, ze mezi
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Kursy ruštiny*
Po čelem Československu
konaji se kursy ruštiny pro
všechna povoláni* Ruština
3tava se u nas druhým jazykem
stejne jako za nemecke
okupace němčina,

Uvolněni chleby
Od l.rijna byl uvolněn v CSR*
prodej bileho pečivá, chleba
a. brambor.

Stator.,.y.QiflY..gňsfagá-q.BSáafc
Statni prodejny zbozi na vol
nem trhu máji nepristupne ceny

^.ektrickyrai poduškami v červnu mel 26$
vadných. Ac si na to stěžoval, dostal v
listopadu dalsi, mezi nimiž bylo 52$
zmetku. Pise, ze v prodejné máji strach,
ze se jim zbozi pri předváděni rozsype.
Podle "Prace", Praha.-arCsl< klub v Melbourne.
Mnoho nových pristelhovalcu do Melbourne
se dotazuje často na zdejsi osl. klub.
Pro informaci podáváme zprávu o posle dni
schůzi, podle niz si kazdy muže utvořit
správny usudek sam:
Po několika uvodnich slovech privitala
předsedkyně klubu pi. Alena Wostry nove
zájemce o klub z rad csl. exulantu
zjiste-nim, ze dle novinárskych zprav
pochazi v Americe většina zlocincu z
osob nedávno tam přistěhovalých a nikoliv
z osob jiz tam usedlých a ze toho jest si
i Austrálie plne vědoma,- Na dotaz
jednoho z csl. exulantu, jak hodlá klub
oslaviti pamatku 100.narozenin T.G. Mas
aryka, odpověděla, ze by se to oslavit
mohlo, třebas filmem o australském lese
a tancem.- Jiný z pritomnych navrhl, aby
se schůze usnesla na prohlášeni, ze
členem klubu nerauze byt komunista, aby se
rozptýlila neduvcra nových prichozich ke
klubu a event. se i předešlo zákroku,
který by mohl vyplynout z chystaných
opatřeni australské vlády proti komunismu.
Po zjištěni, ze by halsovani dopadlo
priznive pro návrh, odmitla pani předsed
kyně hlasy pocitat s oduvodnenim, ze je
pritomna jen cast clenu a ta je jed
nostranne orientovaná a dalsi jednáni ne
připustila. Jako host promluvil na schůzi
p. Mládek ze Sydney. Ve svém pozdravu
uvedl: U n a s v Sydney takové otázky
nepřijdou vůbec na porad. My napečeme
kolace, najime se, napijeme, zahrajeme si
v karty neb zazpivame a tak udržujeme
krajanskou soudržnost.- Uradujici vicekonsul pražské vlády se teto schůze
nesucastnil, poněvadž pravé zastupoval
resignovavsiho gener. konsula v Sydney.
Časopisy csl. ministerstva zahranici
propagujici komunismus se na schůzi 6.1.
pritomnym k přečteni nedávaly, ac na
mihule schůzi se to delo.
-Svet-

pro csl. delnika, zemedelce ci
urednika» Tak textilní delnice
30-leta, pracujici v továrne od
mladi, vydělá týdne 460 Kcs. Ve
volných prodejnách stoji vsak
kg masla 400 Kcs. šunka 500 Kčs.
sunk.salám 280« vepř*maso 280,
cukr 160 Kcs/ac do nedávná stal
jeste 250/, motocykl Jawa 250 se
prodává za 45^000 Kcs. Mzdy někdy
ne štaci ani na nakup toho
nejnutnejsiho mnozstvi potřeb,
jez se prodává na poukazy.
-bl-
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Odunora 1948 vysilali komunisté
do zahránici placené agenty, kteri za odmenu podávali potrebne
informace do Prahy. lyli vybaveni
všemi dokumenty, aby prošli kon
trolami IRO* Pořizovali seznamy
osazenstva táboru a působili jako
rozkladný element. Vyzyvame proto
csl.uprchliky k opatrnosti a
obezřetnosti. Jiný druh konfi
dentu opustil tábory a žije v
soukromi.Sleduji určité osoby a
podavaji o nich do Prahy hlášeni*
Jest nebezpcci, ze by k podobným
službám mohlo byt využito i osob
nimo rady uprchLiku«Keňfidenci jsou
nejen na uzomi Nemecka, ale i tezi
uprchliky, kteri jiz Nemecko opust
ili*
PCI.
Drahé hlidani hranic.
Od prosince pripada na jeden km
zapadnich hranic C33 sedm clenu
SN3 a sedm clenu zavodni milice na
strázni službu. V tomto poctu neni
zahrnuta cislice clenu komunistické
politické straž..
Odhaduje se na
dalsich 18 - 25,000 osob.Konaji se
nábory pro ziskani dalsiho poctu
clenu do SNE.
PCI.

Dar k novému roku

Nosek dovoluje*

Komunistické ministrstvo financi pripra
vilo vládni narizeni ve veci meny. Behem
ledna ma byt rusky rubl prohlášen za ofi
cielní csl.platidlo vedie koruny*Stej ne
jako za nemecke okupace se u nas musela
prijimat marka, bude muset se prijimat
rusky rubl.Kurs se ma pohybovat minimálne
Kcs 5*50 za jeden rubl.Vyše obeživa v
CSR dosahla nebyvale vyše - 85 miliard
korun.Pochopiteine důsledky znehodnoceni
meny jdou na vrub obyvatelstva, jehož
mzdy se nemeni* Národ doma jest stale vic
a vice ožebračován*
PCI.

Ministr Nosek vydal narizeni, jez
dovoluje uzivat fysického natlaku
na politické vezne. Covetsti surovci
zdokonalili tento fysicky natlak mučeni - na 12 zrusobu*
PCI,
Ruska policie u nas,
V CSR je dosud zrizeno 16 služeben
ruské policie hlavne ve vet sich
průmyslových mestech. Koho hlidaji?
Reakce je porazena a všechen lid
stastcn ! Ci Stalin neveri zprávám
csl. komunistu ?

_ Dalsi krok ke kolchozum.
Komunistická vlada v Praze schválila na
rizeni, jimž se snižuje výměra polnosti,
která muže byt v soukromém vlastnictvi
rolniku. Dosavadní hranici 50 ha snižuje
vlada na pouhých 15 ha,Polnosti nad 15 ha
se přičleňuji k družstvům čili kolchozum.
JPCI,

lausmán v zahranici.
ítyvaly predseda noco dem» strany a
ministr Bohumil Le.uatnan utekl do
Nemecka» Zahraniční sociálni
demokratická strana jej vyloučila
ze svého středu.
PCI.

Komunisticky dárek emigrantům*
Komunisticky režim v Československu zasilal všem rodinám, ktere máji nektereho
clena v zahranici, připiš s oznámením, ze
uprchly clen rodiny je zbaven csl.statni
prislusnosti a veskereho majetku, který v
CSR zanechal* Ponechává se mu pouze trest
nost za činy spachane proti lidové demo
kratickému radu domy i v zahranici. Tyto
pripisy byly rozesilany k vanocnim svát
kům.
JPCI.

Stalo Tito.
Podle informace z pražského polit
byra rozhodla kominfor.na na svém
posledním zasedaní, ze Tito byt
likvidován v roce 1950.
PCX.

Zprávy ze sveta.
Atlanticky -pakt.
Obranné piany mocnosti Atlantického paktu se dokončuji. Po
nedávných poradách náčelníku generálních stabu v Parizi ma se nyni sejiti výbor
statu Atlantického paktu ve Washingtone, aby schválil konečne piany. Po podpisu
presidentem Trumanem dojde ihned k dodávkám valecne výzbroje členům paktu v
Evropě a v prve rade Francii.
LSA*President Truman prohlásil, ze USA neposkytnou vojenskou pomoc cinskym
nacionalistům na obranu formosy a ze USA. se nechteji vměšovat do vnitrních veci .
činy.
Anglie.
Anglicka vlada uznala de iure komunistickou vládu Činy. Po poradách
zástupcu britského společenství národu v Colombo ucini rozhodnuti o Čine dalsi
členove Britské rise.

Bulharsko: lávaly komun»náměstek předsedy vlády Traico Kostcv byl zatčen pro
vlastizradu, souzen a v polovici prosince popraven. Volby, ktere se konaly pod
vlivem procesu a s jednotnou kandidátkou, mely známy úspěch: 100$ halsu pro
vláduo
Nemecko: Rusove buduji dále vojenskou moc vychodniho Nemecka* Buduji nejen
nemeckou pozemni armadu, ale i namorni a letecke základny. Namorni základny
se buduji na meklenburskem pobrezi u Wismar a na ostrove Rujana* Zkusebni
letiste u Rechlin bylo rychle opraveno s pomoci techniku nemecke Luftwaffe.
Při průjezdů Berlinern ze zasedáni S.N. prislibil Vysinsky komunistickým Němcům
plnou ucast ve vychodnim bliku a ujistil je ze Rusko zamysli zajistiti si svou
kontrolu nad celým Nemeckem0
SS5R*
Rusove buduji rychle valecne lodstvo* Toto se nyni skládá ze tri
bitevnich lodi, 14ti kritniku, 110 torpédoborců a 270 ponorek. Dalsi jednotky
lodstva jsou ve stavbe*
;
- jr Dalsi zprávy z CSR„
V prostoru zapadnich Cech jsou budovaný vojenské stavby k valecnemu použiti*
V okoli Blanska se stavi nejvetsi podzemni skladiště. V Krušných horách se
R-bavi podzemni tunely. Na uzemi CSŘ je nyni 580 vetsich z velkých benzinových
skladist vojenských a civilnich.Všechna skladiště jsou zcela naplněna benzinem
a tento stav pohonných látek musi byt bezodminecne udržován*
V Kuncicich na Ostravsku se stavi nove železárny« Pro pomaly postup práci tylo
mnoho zaměstnanců zatčeno*
V Norimberku II jsou soustredevani všichni csl-uprchlici bez pece IRO,
Jde o uprchliky, kterým nebyl přiznán status IRO a nebo kteri přišli teprve po
15.X.1949, kdy uz se nikdo do pece IRO neprijimal. Jedna se o emigraci těchto
exulantu do jihoamerických republik« Taktéž se uvazuje o možnosti emigrace do
Austrálie v rámci emigracniho naberu Nemcu* Tábor, v neraz jsou soustredevani, se
nazýva Langwasserláger* Tabor Hamelburg byl jiz přestěhován*
PCI.
Mezi osobami zatčenými pri prováděni planu TB jest také Msgr.Otakar Švec, bývalý
vezen z Mathausenu, univ.prof.Dr.Vaclav Chytil byv.posl. Dr. Milada Horáková,
Prana Zeminova a Ing.Dr.Stepán Jes, byv,osobni tejemnik presidenta Dr.Sýkora
byv.vysl.v Bernu Dr.Jar.Kopecký s celcu rodinou, pražsky hoteliér Sroubek rovněž
s celou rodinou atd.Celkový počet zatčených je asi 40 - 50.000 osob.

Nabizime svou službu všem kteri patraji po nynejsim pobytu svých známých a
přátel v Austrálii,
Přátele hledaji Ladislava Celechovskeho, Jana Tučka, jenž ma pracovat! v
Brisbane, a Ottu Lindnera z Opavska*Kdo zna adresu nektereho z uvedených, necht
ji laskavé sdeli do redakce*
"Hlas domova" jest rozmnoženým dpoisem. Ridi jej redakeni kroužek.
Prispevky, dotazy a pod, zasilejte na adresu: Dr. Josef Rypar, 208 Sydney Road,
Brunswick, Melbourne, Victoria.

