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Dalsi obeti.Dle zprávy australských
novin“z”"57'87vypesi statni s#ptd v CSR
dalsi rozsudek,ptadce tak zv,teroris
tického oddilu byl odsouzen k smrti
a 13 spolecniku do zalare v delce az
25 let.Pry pomáhali k utekum za hran:
ce,prováděli apionaz a shromazdovali
zbrane.
Jména odsouzených nebyla uverejnená.
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odniho nestesti.
Dosud nelze doRledöout
Událostmi v unoru 1948 spojili novi vládcové v CSR osud naroda ne-„
rozlucne s bolsevismem v Rusku.’A v tom je to nejvetsi narodni nestesti.
Svobodny svět se dne! uz jasne stavi na odpor zlu, jez se siri z východu.
My jako stami celek jsme součásti tohoto moru. Nikdo dnes nevi,co vse mu
že vyplynou z tohoto osudového spojeni.Jsme v tom smeru na docela jiném
poli, nez jsme byli v poslednich světových zápasech. Ve valce v letech % t
1914-1918 podarilo se T.G.Masarykovi presvedciti spojence, ze Čechoslováci,
nejsou nepřáteli dohody .'V druhé světově vr3,ce jsme jako obet nacistické
útočnosti rovněž byli na. orané demokracie.
Co vsak bude nyni ,? Znacna cast naroda vyslovila se ve volbách v ro
ce 1946 pro komunisty.Po. roce 1945 jsijje jednim dechem stale se dušovali,
ze chceme byti přáteli afcpojenci SSSR.1 Dnes komunistická vlada usiluje o
to, aby cely národ ee priklonil ke komunismu.Ppo vychodni postoj snazi
se ziskati každého a kdo nesouhlasi,musi mlčet.1 Komunisté dovedli najiti
ve všech §lozkach nar da a hlavne mezi intelektuály az nadbytek prodej
ných duši. Počet clenu KSC dosahuje cisla,ktere vnucuje cizině mineni,
ze ifahrnuje značnou cast naroda.1
Po prve v moderni dobe v zápoleni svobody a éeroru bjřli,,jsme postava
veni rozhodnutim několika vlastnich lidi na stranu otrokaru.Bude-li se
jednou cely ncpzpor resit zbraněmi,národ bude přinucen bojovat projíi tem,'
kteri chtě ji vratiý.i nas národ na cestu radu zalozenem na pravde,' spra
vedlnosti a svobodě.
Jsou mnozi na Zapade,kteri nedovedou pochopit a odsuzuji naše mlče
ni v unoru 1948. Naši nepřátele toho vyuzivaJi.Bude jednou muset národ
jako celek pykat za chyby, pobloudeni nebo prodejnost svých vudcu a ciev
nu? Pochopi nas.^Zapad lepe az po zničeni komunismu se bude znovu tvořit
světový pořádek.^ Kolik bude do te doby obeti na životech a zdrávi, jak
daleko bude rozrušen mravni a duchovni život naroda a kolik bude hospo
dárskych škod? Nikdo dosud nam nemůže zadnou z těchto otázek zodpovědět^
Hrozime se těch bednych zprav z domova dnes,*, nemůžeme vsak ani uhádnout,
kde unór 1948 skonči.Muže snad se i stát, ze ohrozi v dalsim časovém po
stupu i samu existenci naroda.
Mnohým důsledkům komunistického únorového páce nedá se jiz zahranit.-5
Národ doma je vyťján na pospas novému rezi^mu. Jest úkolem emigrace jak
jako celku tak i každého jedince, dat se do služeb snah a ppace,aby du$sledky ánora 1948 nebyly pro nas naprostou narodni pohromou.
Slovensko vo svetle dna 25.februara 1948.

Slovensko vo svetle dna_25.februara_1948.
'O'
Elizi sa den 25. februára, den druhého výročia komunisTickeho puču
v CSR.Nad týmto dnom,treba si vazne zamysliet,lebo druhy raz stratil s
slovensky národ vo svojich dejinach,spolecne s českým národom svoju
slobodu a tento den rozhodol o našom vyhnanstve do cudziny.
Predvečer komunistického puču a prevzatie moci na Slovensku komu
nistami, začala sa dna 24.februára 1948.V tento den,vysielala uz komu
nistická strana svojim funkcionárom telegramy,aby zakladali akčne vý
bory s pribranim umiernenej sich členov pravicových stran na celom Slo
vensku.Týmto prakticky,začali komunisti protiústavné preberat moc do
svojich ruk,kedze dotedy jestvujúce verejne inštitúcie podlá výsledku x®
posledných volieb,boly prevažnej vacsine v nekomunistických rukaqh.
K tomuto zneužili policiu,ktorá asistovala pri ich násilnostiach.Prevza
li do svojich ruk moc výkonnú a zákonodarnú s rozpustenim najvacsej poli
ticke j strany, strany Demokratickej a menšie strany dali r>od policajný
dozor.Ovládali aj tlec v den puču,kontrolu nad verejným a súkromným ži
votem celeho obyvatelstva Slovenska.Komunisti svoje násilnosti a prev
zatie moci,podopierali s udajnou ruskou vojenskou jednotkou,ktorá vraj
bola pripravená v pripade potreby im na pomoc. Cely den puču,chrlilo
bratislavské rádio zatykacie prikazy a tajna komunistická policia,odvazala odporcov komunismu, zaistených do zalarov.Na uliciach miesjt a dedin
po celem Slovensku,bolo vidiet,silne policajne hliadky na zaisenie
zdaru komunistického pucu.Iny politicki činitelia boli dani pod polica j*
ny dozor.Priebeh puču na Slovensku,dial sa palarelne s udalostemi v Če
chách, kde bol pritomny bývalý velvyslanec SSSR Zorin,ktorý stal v pozadi celeho puču.
Komunisti k tomuto násilnému kroku museli přikročit,najma na Slo
vensku,lebo namali nadeje politicky toto ovladat.Slovensko ako demo
kratickú baštu,ktorá priniesla na oltár CSR 67% hlasov pri volbách pre
demokraciu a slobodu,ktoré den co den po tejto stránke sa upevňovalo
KExtSMxáEKHkrxtiKkmi,komunisti ntmohli da.lej trpiet. Komunisti nemohli
připustit,aby cestou demokratickou bply vypisanq volby,ktorých sa obá
vali, ze upadnu na bezvýznamných cinitelov v CSR.Tieto okolnosti ich
primeli k prevedeniu násilného puču.
Slovensky lud,ked sa o tomto všetkom dezyedel,tŕpol hruzou a ne
istotou, pričom nestrácal rozvahu,pokoj a klud.Uvedemoval si,ze ide o
medzinárodne organizovanú akciu komunistov,proti čomu sá zatial ňic
nesvedie.
Padla sloboda,ale nezahynula,lebo žije v srdci slobodumilovneho
obyvatelstva Slovenska.Slovensky lud a cely národ nikdy sa nesmieri s
neslobodou a k slobode sa dopracuje spolecne s českým národom,len co bu
de k tomu vhodná doba.
A tu je pravé na nas,co sme mimo hranie nasho domova,co uzivame
slobody Zapadu,potazne mi austrálskej zeme,aby sme si uvedomovali nasho
poslania tuna.Uvedomme si,ze naše okresy,mesta a obce s kadial sme,
vidia v nas svojich d.elegsi'tov, svojich bojovnikov a pionierov ne novuzisl
kanie svojich slobod.Je pravda,ze pri navrátenie slobody slovenského
naroda spoločne s ceqkym národom neni ešte predodvermi,aspoň svetová xxj
situácia tak ukazuje..Toto vsak nesmiex nas odradit od činov a upadnut
do nečinnosti,ale naopak.Budme predovšetkým hodným,zo svojim chovanim, J
mena bojovnika svojho naroda za slobodu.Upevňujme si na.se sily jednotou
a budme"mravne a fizicki připraveni pre všetky pripady,ked pojde o
slobodu našich doma.
Vi-

/y boj proti kat#£.cirkvi v CSR.

Hlas biskupu:Českoslovenští
Biskupové
napsali v Pastýřském
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vděčni sovetske delegaci,která prispela
a jiné zahraniční.Průměrná trxk přijeti návrhu na zmezinarodneni Jerusai .ba za promítáni sovětského filírn
lema.; Současné překvapuje, ze delegace ame za 7 dni cini 15-20.000 Kcs,
rická a britská myslelif vice na prestiž
kdežto tržba za film americky
svých vlád v,.3^ ísraelskem state a v arab-- v nebo anglicky je za tutez ..dobu
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Tato zprava byla uverejnená v do- Ukol_2r£ 2Ě^*
Posledním zasedaie,kdy na dveřích >8vatobartolomejskeho
nT”kominTóřm|ř bylo Československu
costela v Praze I jest následující napiš: přiděleno vedeni kampaně proti zá
,, Mse se zde nekonají" a to je z důvodů, padnímu Hemecku.Take letáky pro
ze kostel i se sousedním klášterem byl
komunistickou stranu Finska se
zabraň, aby sloužil k ubytovaní prepadava- .tisknou v CSR.
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ciho ogBLIu policejního.Uredni list republi Pracovni sil^ do uranových doluj
ky Československa oznamuje pak v cis.11/24
Pražsky pracovni urad přiděluje
str.í3628 toto: "Soud v Bruntále rozhodl:
Zakazuje se další obech spisu o encyklice do Pribrame nove a nove pracovní:
Pia XI.:"$?adragesimo anno"o výstavbě a zdo.sily do uranových dolu. Take ne
konaleni společenského radu prelozene Bar. daleko Mnišku v Brdech se konaj:
B.Vaškem a vydané v nakladelstvi Velehrad nove 1(ookusne vrty na uranovou
ro t
'
v Olomouci, nebot obsah súpisu nutno pova*- rudu.
Zemedelci
nemohou
platit.
Jen
zovat za odporující zákonům.
FCI. Parste»
Poznámka: Encyklika Gtvadragesimo anno býla 30$ zemedelcu zaplatilo v roce
vafdana ^v.'Otcem pri #Oti-letem vyroci ency"1949 prémie na důchodové pojistí
ni, jez..bylo loni zajedeno.Prostí
kliky Lva XIII o delnicke otázce.
nemají
TCI
Silou proti našili.
Dr .Mir .'Rasin/Mont evide o/.

Do nedávná obrana_demokracii proti bolqevismu vycházela ze zasadniho
omylu, který byl pricinou jejího nezdaru. Zaměňovala jej s ideologickým
komunismem a domnívala se, ze cilem komunistických snah je dosazeni ide
álni a spravedlivé lidské společnosti** Chtějice se vyvarovati bolsevickehc
nebezpečí, domnívají se demokracie, ze jejich nejucinBjsimi zbraněmi jqour
1.Rozumove uvedomovaní si skutečných nedostatku společenského radu,2. vetsi sociálni spravedlnost z toho vyplyvajici,3. hospodárske reformy. Výsle
dek, kteíy se v mnoha zemích projevil
ve skutecne sociálním pokroku a
zlepšeni úrovně širokých vrstev, ukazal současné,ze nevede k uspesne obra
ne proti politickému komunismu / bolsevismu/.Proc?
1.
Demokraticky reformismus je rozumový, tudiz kriticky vyberoyy a
jovy.Ideologie bolševického komunismu introsigentni,maximalistická.Proto
postoj.,ke kompromisu je odmítavý.
2. Demokraticky reformismus operuje presvedčivými důkazy,bolsevismus
fanatiqkym totalismem bez mravních pravidel .‘Proto je diskuse nemožná.
3. Demokraticky reformismus uznává závislost společenského radu na
vadne přirozenosti člověka, bolsevismus obraci noucku ;a vadnost člověka od
vozuje z vadnosti radu a proto trvá na taktice našili.
Vyvrcholeni odpovedi na. horejsi otázku je v bode tri. A tu dospíváme
k rozštěpeni analysy: zdalo by se.„vlas c.ne, ze dosud proyadena obrany bude-1'
dále-^te do vana, se setká s uspechem. Toto zdáni je klamné.Musíme pocitati s
politickou moci, kterou vládne bolsevismus.Na zaklade toho dospíváme k závě
ru: 1. Obrana na poli ideologickém, psychologickém, hospodářském a kultur-,
nim by mohla byti obranou uspesnou jen za predpokladu dostatečné dlouhé do
by, kterou by nam komunismus poskytl, avšak přiklad Československa ukazuje
ze kQijjunismus tento cas nedal, nadava a ani nedá.
2. Obranu musíme věsti těmi zbraněmi,kterými je veden útok.Všemi pros
tředky/ kterými vládne společnost,je treba zabránit tomu, aby bolsevismus mo
hl volné provozovati svou propagan^du,je treba vylouciti ho z posic politic
kých a administrativních, hospodárskych, z vlivu kulturního i z vlivu v odbo
rových organisacich. Je třeba obětovat cast ultrademokratickych zasad, poně
vadž se jedna o prápad nouze stejne jako ve valche.Tak jako i demokracie uzná
vá povinnost braniti nerušene činnosti individíE,ktere ohrožuji život, zdrav:
svobodu,majetek jednotlivců,máji stejnou povinnost upirati toto pravo organisovane skupine,jejiz činnost sveruje proti životu demokracie same, proti svo-

de jednotlivců a proti zdrávi a neodvislosti společnosti.
Namita. se, ze ilegalita podporuje rozvoj komunismu.I to lze označit
a omyl:jestliže obrana politická je kombinovaná s obranou na poli vychoy a kultury, s dodrzovanim pravniho a hospodárskeho radu, ma a musi miti
.spěch. K potřeni bolsevismu je treba kombinovaného použiti i sily i argu
ment u.řouzit i samotne sily živi fanatismus1_pouziti samotpeho_argumentu_neceli našilI""'B0IsevišmúTSiIá'~cěTx'’našiTi7argumeň:í""čěIT TžiT
TřěšTaňl“ vrážely, loupeže, krádeže, smilstva a jiných zločinu nemě
lo za následek zvýšeni zločinnosti. Kombinace s výchovou a s reformami
společenských radu ji snizilo a prakticky odstranilo organisovane zločin
né bandjr.
Marx vpašoval našili tridniho boje a sociálni revoluce, tedy meto
du, do ideologie.Lenin a Stalin prohlásili taktiku za squcast učeni. Boise*
vismus i komunismus musi nést i následky tohoto podvodu. Demokracie pronás
leduj ic komunismus nasplim, potlačuje metodu stejne nemravnou jako je meto
da vraha a loupeznika.
PCI
-------*
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Male vzpominky^.
Od února 1948 děli nas 2 roky a od nasěvlasti pul zeme koule.'Doba
i vzdálenost smazaly mnohc. drobné dojmy z tehdejsich dnu. I najtech malých
prihodach a dojmech, nebo snad pravé na nich, lze ale poznat naladu, ja
ka u většiny naroda teh4ypanovala.
Proč sis zakrýval kloboukem obličej,abych te nepohnal,priteli,
když jj$i »^spontánně a dobrovolné" pochodoval v sobotu 21.2. na tábor lidu
na Staroměstském namesti?Vim, styděl ^ ses a rikas, zes jit musel.’Hodne
se vas stydělo, ale jenom stydeloí__ _ _____
Na Wilsonove nadráxi byl mimořádný ruch, když se začala ozývat z
amplionu stale o'pkovana výstraha,aby se nikdo nepokoušel odjeti za hranice
statu.Veskere cestovni pasy, v nichž neni zvláštni doložka min», vnitra,
prohlašuji se za neplatne.Jakýsi venkovan, kteéy pravé přijel vlekem do Pra
hy, povida ke mne:,,Porad nějaký ,narizenilNebo co se vlastně deje?Ty lidi
kolem vypadaji takový vyplašeny."To bylo v pondeli ráno a jeste nemel tusen i.
*‘
Studenti tahíd večer na Hradčany.Chtěli vidět presidenta Beneše a
mluvit s nim.U hradu byla cast policii rozprášená,zbytek byl vyplacen dolu
na Ma lou Stranu.Tam jsem videi jednoho z nich,jak .vykřikl:"At žije demokra
cie.1^ hned na to na neho dojjadl policejní obušek.
Na utery naridiío TÍHO Hodinovou generálni stávku. Druhy den uvedly
néviny tuto zprávu:Prednosta dopravného uradu CSD byl vzat do vazby, poně
vadž pri vyhlášeni vcerejsi generálni stávky hlasité ppirovnaval metody mbc
boje za prava pracujiciho lidu s metodami nacistickymi.Pritezujici okolnost
ti bylo, ze jmenovaný byl legionářem z pryni i z druhé světově války a mu
sel si byt .tudiz významu svých slo;\£ vědom. __ __
25 .2. rozhodný den Ir^maTuTOdpoIeclmi rádio přenášelo projevy z tabo
r»*lidu na Václavském namesti.’Jak znel ten hlas zpitj: vitezstvim i alkoho
lem,to"Ja budu zit!"To přece nebyl hlas Čechoslováka,z toho znela step,hlas
dravce nad chycenou koristi.KolikJLi_di_se otřáslo odporem!
Pamatujete starry kolego na ctVftek ráno?Vaše nervy nevydržely,pro
sil jste. "To přeceněni mozne, jen tak mne vyhodit, mam nemocnou zenu a tri
deti.Řeknete mi aspoň,prosim vas,co jsem provedl?"A odpoved mladika-samozvaneho předsedy akcniho výboru:"Nezdržujte a vypadnete,nebo vas vyrazim."
Co bloudilo po Praze těch "vyražených".‘Když se potkali dva známi, znela

t&zka pouze:"Taky?"Druhy počeše kývl hlavou.Nekdo smutne,jiný pysny na to
__ _
_ __ ___
V čelem tom kritickém týdnu drobni lide stale rikali:"Takhle to neni
mozne,neco se stane,president promluvi,armada nejde s komunisty,Steinharčí
je v Praze, Americe na nas zalezi a hlavne my jsme přece vyspelym demo
kratickým národem,vychovaným .Masarykem,u nas nikdo nemůže zavést pomery,
jaké si nechaji libit Rusovej
Dlouhý cas uplynul,hodne slz z horkosti, z bezmocnosti proti našili
z bolesti a ze vzdoru zkanulo na tvare našich lidi. Verit ale nepřestali
Ano,něco se stane,musi se statIVzdyt stale jeste většina sveta ma blize
Masarykovi nez k tyranům!
—S v ě t —

ie netáhne se smečkou.

Durisovp mirove_tanky.
$.ledna zavolal Duris do Prahy všechny
traktoristy statnich strojnich stanic,
aby zdůraznil, jak se stara o rozkvet
ösl.zemenSe»delstvi.Hlavnim tématem bylo
opět porovnáni s kapitalistickou prvni
republikou - vzdyt za rok 1949 dal zkomunisovany průmysl zemedelstvi vice traktoru,
nez dala prvni republika za celých 20 let
svého trváni.Na Slovensku dokonce 4-krat
tolik, tak tvrdil Duris.
Cisla mohou ohromit,nez se rozeberou priciny.Csl.zemedelstvi v prvni republice
bylo na/svou dobu tak mechanisovano a me
lo tolik T->racovnich sil, ze se doslova du
silo v prebytcich zvlaste v obilnarstvi.
Byla to tehdy pravé komunistická strana,
která ostré vystupovala proti dalsimu zmechanisovani jak průmyslové, tak i zemedelske
vyroby,nebot kazdy novy stroj vytlačoval
£ prace dalsi delniky.
Tehdy bylo Československo samostatne
a svobodné,dnes je sovětským protektorátem.
Jiz ta skutečnost odpovida na otázku, proč
se vyrabi tolik traktoru.SSSR se pripravuje
na válku - to je motiv,kteremu se musi při
způsobit i vaselska vlada v Praze.Pětiletka
sama předpokládá nových {500.000 zaměstnanců
v hutnictvi,strojirenstvi a dolech.Na vesni
ce přijdou traktoru a tretina obyvatelstva |
z vesnic sprejde do prime nebo pomocne valecne vyroby. Avšak i traktor sam je pouze zdán
livým mirovym výrobkem.Jsme přece všichni do
sud pametniky toho,jak masové SSSR zasadil
svoje traktory v minule velc$ k nejruznejsim
dopravnim a pomocným službám.Svaz ceske mlá
deže vyhlásil pro letošek akci,,10.000 nových
traktoristui'Prumysl vyrabi desetitisice no
vých trektoru’^To přece neni mnozstvi normál
ni potreby/To vse ma ucel posilit valecny
potenciál SSSR.Tak Československo pod rou
škou falešného zajmu o mechanisacá v zeme
delstvi musi se podřizovat chladným zamerum
Kremlu.
JFCI

Dr.Drtina na hranicich SSSR
Byyaly ministr spravedlnost:
Dr.Prokop Drtina, jenž byl o<
února 1948 držen v různých
věznicích,byl v listopadu
m.r.převezen do Ruzyně,od
kud byl v krátke dobe od
transportován do Copu,kde
je jiz velká většina
význačných intelektuálu antikomunistu.
JFCI
Leciva_pro_vojenske ucely._
Chemická tovarna v Rybitvi
u Pardubic vyrabi léčiva
pro vojenskou potrebu.Vyro
bene leky jsou špeciálne ba
lény do kovových transport
ních beden a skladovaný v
objektech pro valecne i^gťjkb;
Režim policie,_ nikoliv kultu
ry .Učitele r nizší’"ulédnici
v~CSR máji mesiepi plat
2.100 -2.^00 Kcs.Proti tomu
m§ strážmistr SřJB mesicne
6.000-7.000 Kcs .'Charakter
policejního statu je tim gr
telne potvrzován. , JFQI*
Rusi se tábory IR0.K 30.#.
T95Ö"Buše"zrušen Ssl.DP tá
bor v Dorastadtu a k 30.6.
tábor Arsenal a Krabbenloch
V obdobich mezi těmito daty
budou gruseny i ostatni <ésl
tábory *\>
JFCI.
Bolševici opravi dejiny.
Sovetsyi historikové nedáv
no ostré ktitisovali učebni
ce dějin v CSR.Kritika dala
podnet k práci na n^vyfeft
dvousvazkovych dějinách.Dru
hy dil vylici vznik CSR pod
vlivem ruské revoluce a de
jiny lidové demokratického
režimu v >,d R.
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Jaroslav Kvapil*
sernrel ve veku 82 rle$ na zapal plic v Praze Pohlednice z Moskvy.
1946
Zě~šBTr!(y'nPr0:ET“š?ší i "Praha'
äneHfcô^lŕe^nanbf^Q-.Byl zakem Jaroalav^ Vrchi-i ‘
Kckeho, dramatik a velký divadelnik. Je
Jim tady dobre zákusky „
autorem libreta opery"Rusalky" a tinj je ne a hledim mluvit parusky.
rozlučne spjat se jmenem Dvořákovým.Byl iRus veliká je v dal i sir
niciatorem a pisatelem květnového manifestu a táhne se az na Sibiř,
ceskych spisovatelů z^igi?, statečným bojar— to veliká je šatlava,
nikem za obnoveni naši samostatnosti a jed-, kde zmizi mnoha výprava nou z velkých postav uplynulého pul_stoleti i dam si pozoij jemine,
Byl umelcem a horúcim vlastencem.Ted mu
sic mne to také nemine/
bolševici vystrojili statni pohreb.Mel k
nim asi takový pomer jako oheň k vode.Pro
ti recem nad syou rakvi mohl se bránit jen
velkým mlcenim.
FCI.
Fantasticky pian nového statu "Dipistanu"
Nemeckými novinami prosia v posledni dobe zprava, podle niz jisty
urednik mezinárodni uprchlické organisace IRO vypracoval - jak pise Frank
furter Rundschau z 18.ledna -''Fantasticky projekt na zrizeni vlastniho a
.Spojeným národům podrizeneho statu bezdomovců.0 projekt nového statu, kte
rý by se nazýval Dipistan,je pry velký zajem a mluvi se o zahozeni Dipistanp bud v Libii nebo v Habesi ci na klimaticky priznivem ostrove Madagaa
karu.
Z mnoha návrhu na řešeni,,problemu uprchliku je tento nejnovejsi projek
skutecne" nejfantastictejsá^. Jako všechny dosavadni, i tento návrh velko
ryse nedbá jptrizlivych skutečnosti: kdo by mohl obrovskými a nezbytnými
financnimi prostředky prispe^k založeni nového a pochybného statu, která
viada by se vzdala svých uzemi ve prospech Dipistanu? - Navic návrh na
zrizeni tohoto statu ukazuje na prvni pohled neznalost skutečných pomerj*
mezi bezdomovci»Zakladat Dipistany znamena jen překládat palčivý probfeáfcm bezdomovců

& mista na misto a nikoliv skutecne resit tuto otázku, která ve sve podstate zavisd, na vyřešeni problému politické slobody a lidských prav v meritku
svetovem.Dokud tento politicky problém současného sveta nebude odstraněn,
nezastavi se obrovsky proud uprchliku ze zotročených zemi Východu do svo
bodných zemi Zapadu.Dnesni uprchlici touzi navrátit se do svých zemi, nynejsi svůj stav povazuji za dočasný a nikdy nebudou skalnatý ostrov a nebo
úzky pruh zeme mezi pobrezim a poušti dobrovolné povazovat za svou novou
^“^rlast;kdyby byli přinuceni hromadne osidlit projektovaný Dipistan,vzniklo
y ve svete nove a jeste bolavéjsi a neklidnéj§i stredisko lidských vyděděnců,
^ n e z jsou dnesni uprchlické tábory v Nemecku.Svet by nebyl zbaven otázky
bezdomovců.
Problem uprchliku ma jen jedn£ resenitve velkých dejiných rozměrech
a. pro budoucnost zajistenim lidských prav v kterékoliv zemi a v kterékoliv
časti sveta každému člověku- a jako okamžité řešeni:umoznenim emigrace
uprchliku do svobodných zemi rozptýlit a poskytnout jim tak prilezitost
k novému životu a k práci v normálni, problémem bezdosiovstvi nenarusene
společnosti.Lide, kteri ztrjřili svobodu^vlast
nahromad.eni na jedinem miste?- i když pod
zdánlivé vzneseným nazvem"Obyvatel samostatného statu Dipistanu"- By se
stali nepochybne prvnimi a nejvasnivejsimi nepřáteli svého vlastniho statu,
ktpry by povazovali za dočasnou improvisaci a za novou,snad nejtezsi/ranu
svého trpkého osudu.Ostatnimu svetu by pak Dipistan zůstal semenistem zla
a tragickou výčitkou svobodnému lidstvu,ktere v nestastnem našem stoleti
nedovedlo lidem,jejichž nejvetsim zločinem je touha po svobodě ve vlastni

zemi,pomoci jinak,nez odvést je na skalnatý ostrov nebo do pouště. P
JFCI 0
Zahraniční ceskoskovenske_yysilani.
Kt

Cela rada zahranicnich stanid ma československé vysilani.Sdelujeme
blizsi data.
Lelka kr.vin:
Cas stredoev:r,
Stanice:
Cas ve vy vch.Austral,ii
---------- 41,49 m
Londýn------Londýn
.
- 15,15 ......................
23,oo ------------ --- ..................... 14,00- - - - - ■1$(25#31
19,25,31
3,00
#31,49
6,3o - - - - - - - - - 21,30
-=--19,257^1,41,49
New York
--------- -3730 — — —
-— =—
IB73
/H laé Ameriky /
5,3p- ------------ -------- " 2o»X0 ' ~ - - 19,25,31,
Kanada
-------------- 2,00 - - - - --------------- 1 7 , 0 0 ~ ~ ------- 16,19,
— 21,oo ---- - - 2 ^ 3 1
6^00-------------- — 9,oo - —
- - - — - -24,00 - - * ----- 31,49
3,3o ----- ----- - - - - —18,3o-~ ------ 16,19
Vatikan
‘48,42
6,15
- — - 7 , 15 /ftlovenala i / - - - - ~22ľl5- 48,49
Podtržené časy a vlny jsou zde nejlepe slyset.Data o vysíláni z Parize
vam sdelime dodatečné.
-jda
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Zprávy
Austrálie.
----^---------------Pian na zastaveni komunismu v Asii projednáván visdoü*Vlada konala
porady o výsledku jednací mimořádné britské konference v £&lombo o zasta
veni dalšího postupu krómunismu v Jihovýchodní Asii.Dále jednala o znovuzrizeni ßommowealth Bank Board a Odvoláni znárodňovacího dekretu,vydané
ho předchozí vla£óu.Dale byl projednán program výstavby a zřizováni no
/
vých bytu.
Program pro nrisrti narlamentni zasedaní.Vlada schválila návrhy aby
prispevek„na deti býl placen i rodinám s jedním ditetem a sice ve vysi
5 s týdne.Dále byfschválen návrh,aby^vydani znarodnovacich opatřeni bylo
treba referenda/Tyto veci i návrh na zak§z komunistické strany bud«*.projednavan; v pristim zasedaní x parlamentu.
Komunisie všade stejní.
Komunisty ovladaJ^Š^^iisaca přístavních delniku/Jke'dlíaterside Workers1
Fe derart io-»/ snazi se rušivé zasahovat do hospodárskeho pivota stávkám :U
jez Q^*postupce vyvolávají v různých xpHxsfe® pi^Wíavech.Po«i«diii_pripiu
byl v Melbourne s lodi DumoT&a.Jiny odbor a sice horníku /the MinersT Fe
deration/ záse odmita spolupracovat s vládou.I tato organisace je pod vlia
vem komunistu.
Preruseni_styku s SSSR?
Australsky vyslanec v Moskve byl povolen do CenfceijfyTZda se , ze íhíhxihh *
ayfetralska vlada uvazuj^ o prerušení diplomatických styku
5 SSSR,jako to/jiz učinil Kovy Zéland.
Ceskosldvensky_klub_v Adelaide.1

19.ledna 1950 konala se ustavujic-j, valna hromada csl.klubu pro Jizni
Austrálii Se sídlem v Adelaide .Předsedou klubu byl zvolen Rudolf Fol
der,B. S .V/.-Camp,Hond on,A dele ide.
Zpravy ze sveta.
Anglie:Anglicka veřejnost je vzrušena yyzvedackou aférou naturalisovaneho Angličana Dra Fuchse,jenž mel prozradili atomová tajemství Ru§ku<
Nemecko:Dle zprav z Berlina ma se dne 28.±85mx 5.1950 pokusit ko
munistická mládež východního Nemecka vpadnout do zapadniho Berlina a tak
zlikvidovat nekomunistickou úpravu teto časti mesta.Husove jiz delsi do-

Idu provádějí ruzna opatreni,která omezuji dopravu do Berlina.

f

USA:President Truman podpísal súhlas na výrobu vodíkovej pumy. K
tomuto rozhodnutiu prispel preto,aby sa zamedzila utocnost sovietskeho
Ruska.
Amerika zvysi počet lodstva na Tichomoří.
Kanada; Ka'nadska vlada vypovedala dvoch konzulárnych úradníkov
československých zo svojej krajiny .'K tomuto kroku sa rozhodla po vypověděn:
dvoch kanadských občanov, ktorý Tm Ií predtim vypovedaný z Československa.
Jaoonsko.Sovetske Rusko zada okamžite súdenie japonského cisara
ako valeeneho zločinca.
Die uverejnených zprav zahynulo v Ruskem zajeti na 27o.000 japon
ských vojáku,
Indocina:Sovetske Rusko a jeho sateliti uznali povstaleckú vládu
v Indocine.Proti tomuto rozhodnuti! SSSR ostro protestovala francúzska via
la.
Cina: Ministersky predseda a zahraničný minist e rŕTľiny su ešte stale
lostami Moskvy. Vedie s nima jednanie sam Stalin o budúcich priatelskycl
tykov medzi sovietskym Ruskom a komunistickou Cinou. Sovietske vojenskV'
obsadily všetky prístavy v Čine na Žltom morß'. Stalin žiada od svojich
íosti nadalej 500.000 Cinanov na pracú do Ruska.'
Indie: 27.ledna t.r.byla Indie slávnostne prohlášená republikou
a novy president složil slib.
Dalsi zprávy z Československa.
Dopisy do ciziny: Od 1.2.1950 piati v Československu nařízeni, ze dopisy,
urcene pro cizinu, musi odesilatele podavat osobne u poštovních uradu,
pri cemz musi se legitimovat. Vlada chce tim omezit styk s cizinou a pře
devším s exulanty. Jednotlivé zprávy z domova mluvi často o obtizich, jez
tamním lidem pusobi korespondence z ciziny. Jeden z ctenaru hlási i pripad
vpasovani nepravého dopisu v CSR. do jeho zásilky z Austrálie. Doporučuje
se co nejvetsi opatrnosti
Kariéry voj.komisaru: Tajemnici KSC.v mnoha případech postupuji v závrat
ných kariérach jako důstojnici zbolsevisovane armady. Na pr. okresni ta
jemník KSC v Kralupech Bulger po absolvovaní několikaměsíčního kursu ve
voj.akademii v Hranicích vstoupil do armady v hodnosti majora. Podobne se
vyšvihl okr.tajemník KSC. v Roudnici n.L. Simon, který se stal kapitánem.
Jsou nyni t.zv.osvětovými důstojníky.
Jhr
JECI.
Ěb.Dálsi zatčeni: Koncem ledna byl zatčen známy dostihový jezdec skpt.Bycek,
•současné s nim pak cetni dalsi csl. důstojnici, prevažne příslušnici csl.
brigády z Anglie. Pry jde o spiknuti proti statu. - Nepotvrzena zustava
zatím zprava, ze byl v posledních dnech zatčen komik Jan Werich se svým
divadelním partnerem Jirim Voskovcem.
JFCI
W Take hornici jsou jiz reakcionári: Podle poslednich zprav z uhelných revi* ru v CSR. roste den ze dne nespokojenost v radach xsaaarijqnEte haviru. Sb x x
KxáHxyxkxiaisgxpraKKxxjiHHakiixmHskHxpHtixixHxiBxkHxtixxSx^BhHXXKXHáKHiaix
H áX ÍX ÍK klia[X ±X rX X B ÍX ?IX B áX ±B X X ±B 3kfiX kB ]ÍIM K ÍS±ÍK kH kH X rB 2;X 3aH X |IH B H ÍB rÍ±H X B IB 2ÍX X

Hornici nejen reptají, ale dokazuji i činy, ze je treba jit "do toho".
Důkazem je článek z časopisu "Nase trojka", vydávány zamestnanci dolu
Julius III v Kopistech u Mostu: "Pred několika dny byla zatčena sabotazni
skupina, jez mela za úkol pumovými útoky narušit chod našeho hospodářství.
Jak hluboce klesli naši "vlastenci" svědci skutečnost, ze na dole Presidenl
Benes podminovali nejvetsi velkozakladac ve stredni Evropě a jen dik včas
nému zákroku bezpečnostních organu se tato vec nepodarila. Nejvetsim zlo
činem je, ze se k teto špinavé práci za jidassky gros propůjčuji lide z
rad haviru. I na našem dole se stava, ze nezodpovedný jedinec se pokouši

JO

různými způsoby podlomit morálku pracujicich. Na přiklad s oblibou pise v
prvnim oblouku v dole nemistne poznámky o predsedovi zavodni organisace KSC
nebo otevře ventil hydrantu e vodu nechá teči celou směnu, ci spletá s obli
bou signálni dráty. Dnes nemůže jiz nikdo chod našeho hospodarstvi ohrozit,
to vime všichni, muže jej ale narušit a zde zalezi jen na ostražitosti kazÍMeho prislusnika strany. Toho pak, kdo si mysli, ze rozpolti svými pokusy
i naše osazenstvo, toho varujeme !" Tolik časopis mosteckých horniku. K k
i
vlastnimu vyliceni netreba komentáru.
,
VJ
JFCI.
Bez pomoci na dlažbu; Úřednici a učitele, pokud jsou režimu nepohodlni,
jsou i nadale propouštěni se svých mist a jest jim znemoznovano najit si
jakékoliv jiné zaměstnáni.
JFCI
Matriky nebudou na farach: Od 1.ledna 1950 feHäsn jsou matriky vedeny u
mistnich narqdnich výboru. Stare matriky zůstanou zatim uschovaný na farnich úřadech.
JFCI
Industrialisace sňatku: V Praze Na Prikopech cislo 6 byla zrizena statni
snatkova kancelár pod nazvem "Svatka". Ve výkazu činnosti zestatněných
podniku nalezame zprávu, ze za mesic prosinec m.r. uskutečnila tato insti
tuce 120 sňatku.
JFCI
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Masarykov portrét. Zadovážte si portrét T.G.Masaryka k pamiatke ýyroci
3eHö-närQctenTn“pöH adresou Jan Lipovsky, 65 Stanley Street,West Melbourne,
Victoria.Portrét je ,v rozmere 26 x 21 v cene 3 s.Zaujemci nech^ platili,
hned pri objednávke.Jednotlivé objednávky mozu byt uhradene v známkách
a hromadne s poukázko /Postál Order/.
IXXraSäJiXXKMXXXXäíäíKKX
Do Melbourne a_okoli:Hledáme Čechoslováky,kteri by mohli pcipkovat na
HuděbňT^rečxtacnimTpeveckem a p.programu Masarykových oslav.
Přihlášky na Hlas domova.
■ ■
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Přátele hledá ji: žscxisxiaxaxS Aloise Skanderu, jnasiEdns/HxFiJ^Morgan^Briä^
gBíBvnvftiAustrália,Vratislava Holuba /Brtika/,#KHgx?rr±šE±xáiax:taix:fcxx±3:x
xxxxpsHxi&kS,Bohuslava Manaka,#® a Kašpara Domina.*
Zjistime-li adresy hledaných,sdelime jim adresy tech/kdo je hledaji.
>t
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"Hlas domova" jest rozmnoženým dopisem.Ridi jej redakcni kroužek.Články,
dotazy a pod.zavilejte na adresu Ďr.Josef Ryp^r,208,Sydney Road,Brunswick,
Melbourne,Victoria,penezni prispevky na Frant.Vana na teze adrese.1

