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Navratu slobody do CSR sa nedočkal.

d o m o v a.

Cis. 2.

Melbourne,

1.2.1950,

Zp rav y pro Cechy a Slováky
v Austrálii a na Novem Zealande.
Vydáváno za spolupráce s
Informační službou svobodného
Československa v Londýne. / FCI./

Pri vystupováni z autobusu bol dna
26.12.1949 v Melbourne prejduty a na
mieste usmrtený jeden z našich exulantov
brat Jozef K 1 c o z Piostan.
Cest bU(i jeho pamiatkel

To je propagace csl.jmenal
V ubytovacím tábore v Maribyrnong v Melbourne
umíral emigrant - Polák. Zachrana byla mozna
jen transfusi velkeho množství krve. Na
vyzvu v tomto tábore, kdo bydli několik sot
lidi různých národnosti, přihlásilo se <
okamzitQ pot darcu. Neskrývaný obdiv V cele
nemocnici pák vzbudilo, ze všichni dali krev
zdarma a všichni ze jsou - Cechoslcyaci.
Diky Vam, chlapei|
,-Svet~

Velky den zrozeni Austrálie«
Dne 26.ledna t.r. bylo tomu 161 let od doby, kdy anglické lodstvo pristalo u brehu
Austrálie a kdy přijel sem jeho pivní guvernér Arthur Phillip, Po svém přistáni
prohlásil tehdy tato prorocká slova:
"Není pochyby o tom, ze tato zeme stane se největším ziskem, jákeho kdy Britanie
dosáhlá. Přišli jsme sem, abychom se ujali správy nad timto patym kontinentem sveta
na pokyn britského naroda a zřídili jsme zde stát, který nejen obsadí a bude spravovat
tuto velkou zemi, ale stane se užitečným vůdcem pro vsedchny národy jizni polokoule.
Jak velký jest to úkol pro tento'mlady národ."
Od te doby za krátký cas usilovnou průkopnickou práci osadníku stala se Austrálie z
britské kolonie členským státem britského společenství národu a jedním z vedoucích
národu sveta.
Vyroci dne pristaní se slaví jako Australia Day - den zrozeni Austrálie.
Letošní
oslavy tyly přesunuty na podeli dne 5o.ledna.
Za celou dobu sve historie se Australane nikdy nezrekli demokracie.
Uvážíme-li dále, ze temer vse , co zde v Austrálii vidíme, bylo vybudováno pouze
za dobu 160 let, pak pochopíme, ze Australane jsou pravém na den zrozeni Austrálie
tak hrdi.
• •
-jp-

Na cestu
Do úvodního čísla Zpravodaje Hady svobodné
ho Československa napsal její místopředseda
Dr.Jozef Lettrich tento článek, který pro
jeho závaznost přetiskujeme:

Rada slobodného Československa vystrája na
cestu prve číslo scvjho vestníka s upřímným
želaním, aby našiel vludneho prijatia a
splnil svoje poslanie»

Založeni Rady svobodného
Československa bylo domaci
i mezinárodni veřejnosti
oznámeno deklaraci, vydanou
va Washingtone 25.2.1949 a
kromě toho bylo notifikováno
na dopisy 39 vládám svobodny eh
zemi, z nichž 21 vzalo
notifikad. na vědomi písem
ným potvr zemin.

2,

Treti raz v jednej generácii sme vyhnancami.
Jsou to az do sud tyto
*
Třetí raz bojujeme za tu samu vec: za slobodu,
státy: Svata stolice, USA,
Velká Britanie, Francie,
za demokraciu, za pravdu a za spravodlivost. Po
Argentina, Austrálie, Kanada,
rakusko-uhor3kej neslobode prišlo hitlerovsko ot~
Brazilie, Belgie, Chile,
toctvo a teraz zase sovietsko-komunisticky zalar.
Cina, Recko, Irsko, Itálie,
Všetky tieto režimy su spolooenskym zlom, ktoro v
Holandsko, Novy Zéland,
samej podstate ohrožovaly, potažné ohrozuju,
Peru, Portugalsko, Svedsko,
světový pokoj, slobodu národov a ludsku civilisSýrie, Turecko.
aciu, Nosa vec sa znova stava európskou a svatovou
zalezitostou. - Stojíme před vaznými a tazkymi
poi.
úlohami, Cs. demokratická emigrácia je početná a
ešte bude vzrastat. Treba nam riesit otázku jej
Zpravodaj Rady.
sociálneho a existeneneho za bezpecenia. uý
dnešných pomeroch je to nadmieru složitá vec. Naši
Lednov cislo Zpravodaje
doma znasaju nevýslovne útrapy a exil často trpí
Rady svobodnoho Ceskoslovensk
na nejednotnost. Treba vlie vat nadej, udrziavat
obsahuje studii o uzemni
vieru a zdvihat morálku.
Treba informovat kraj
jednote Podparpatske Rusi
anov v slobodnem svete a svetovú veřejnost o
s CSR. Rada učinila rozhod
našich cieloch a potrebách.
Mame povinnost
nuti pozadati zástupce Ruudrzat dobry zvuk nasho mena, ale i získat mu
sinu, aby se sucastnili na
dalsi respekt a dôveru.
Bez toho by nasa praca
práci Rady.- Dalsi obsah
v zahraničí nobola uspesna,
A tymto cielom na
tvoři články o sudetonemocsluzit i tento tlacovy organ.
kem revisionismu, o social
Rada slobodného Československa je v počiatkoch, '
nich problemeoh v exilu, o
Překonává obvykle a samozrejme počiatočné tazkospráci Rady, o nemožnosti
ti. Svojho prvotného ciela - sjednotit ceske a
kompromisu s tyranii a dalsi
Slovensko sily v zehranici - uz dosiahla. To je
zprávy. Adresa redakce Zpra
same o sobe velkým politickým činom. K ostatným
vodaje jest: Rada svobod.
cielom sa přibližuje.
Nezávisí len od nej-kedy
Československa, 2051, Park
a áko ich dosiahne. Medzi predpoklady tohoto usi
Road N.W., Washington 10,
lovania patri dobrovolná disciplina ve vlastných
D.C., USA.
radoch, demokratická spolupráca všetkých sloziek
PCI.
emigrácie a potom mravna a hmotná podpora krajanov
Berou matkám deti
a všetkých ludi dobrej vole. Cim budeme viac medzi
sebou konsolidovanéjsie, tym bude i Rada slobodné
ho Československa mocnejším a vplyvnejším cinitelom. Od noveho roku zřizuji se
v CSR. pro deti uprchlíku
Preto hned aj apel: DRŽME POSPOLU a PAMATAJME NA
statni utulny pro převý
DOMOV. Komunizmus nara zotročil vlast, fizicky hubi
chovu deti. Vzorem je dět
a mravne rozkladá národ. Je našim nepriatelom. Je
ská prcvychovna v Kláno
nepriatelom vsetkeho, co vypesto-vala krestanska
kultura a na com stavia slobodný človek tohoto veku. vicích u Prahy, kde byly
soustředěny toke deti po
Nas okrem toho zahnal za hranice. Využijme slobody
pravených rodičů.
V prea přílez itosti a bojujme proti svetovládnemu a
ničivému komunizmu. Otvárajme oci tym, co nevideli vychovnach budou deti dle
leninsko-stalinskeho způsobů
dielo skazy, ktoré komunizmus za sebou zanecháva.
vychovávány k nenávisti k
Pomáhajme tym, co stavajú protiko-munisticke barik
Pri tom si pripom
ády, Na nich spočíva nová nadej. I nasa nadej v navrat. rodičům.
íname, ze podobne zacházel s
Nasa vec je spravedlivá. Bojujme za pravo na život
a na slobodu, Taka je pravda, ze na totô pravo mame lidi ckymi dětmi nacisticky
K.H.Frank.Jeho osud bude i
narok, ze sme to pravo mali a zo nam bolo surovým
spôsobom odňate. Az tymto pravom a za touto pravdou osudem nynejsich vládou v
ideme, Z nich vyviera i nase nezlomné presvedoeni a
CSR.
J.FCI.
pevná viera, ze nas boj nebude márny, ze zvitazime.
Uz dva razy v tejto generácii nas pravda vyslobodila.
Ona nas vyslobodí i teraz!

5.
Pred novým útokem bolsevismu.

Dr. Miroslav Rasin / Montevideo/.

L

Cesta bolsevismu k dosazeni moci, t. j. vlastni politická taktika, zalezi dnes
nejen v propagaci ideologie a ve vyuzivani davového fanatismu, závisti ničivosti
a jiných vasni, nybrz - a snad hlavne - v tom, ze bojuje zbraněmi demokracii a
vyuziva jejich slabosti.
Svoboda v demokratické společnosti je pro nej nejvhod
ne jsi zbrani k nastoleni nesvobody, znárodněně podniky nejvhodnejsi pudou ke
zmocněni se kontroly hospodarstvi, pozemková reforma k ovládnuti nejkonservativnejsi
společenské tridy, dělnické syndikáty k rozvinuti "taktiky jednoty pracujicich
vrstev". Kazde svobody, kazde reformy, každého spravedlivého pokroku takticky
vyuziva k ziskavani nových posic byt v nich byli sebe menši minoritou, a k propagande,
ze "reakční svět" se ijcji konečného maximalistickeh progrmu, ze chce us ati touhy
proletariátu malými koncesemi a pod. Proti navrhovaným demokratickým reformám
navrhuje svoje maximalistické požadavky, aby udržel nespokojenost svých privrzencu
a sympatisantu v mas ach. Tato demagogie neslouzi ničemu jinému nez aby v prostredi
sebe svobodnejsim a sebe demokratictejsim bylo udržováno ovzduší vhodne pro
vt!1
násilnou akco v dane chvili.
Je rozšíreným omylem domenka, ze všechny násilné akce politického komunismu máji •
za bezprostrední cil uchopeni se moci v tom kterem state. Z tohoto omylu vycháze
jíce, domnivaji se pak demokratické kruhy, ze pro pocetni slabost komunistické
strany se nemaji čeho obavati anebo, ze - nevyznela - li akce viditelným uspechem
komunismu - byla komunistická strana porazena. Domnivaji se proto také, ze tam
kde se nemůže komunistická strana opriti o váhu ruské nebo jiné bolševické armady,
nemá šanci.
To lze rici snad jen v tom extremnim pripade, kdy cilem akce je
skutecne statni prevrat se všemi důsledky. Realistická politika bolsevismu vsak
ma taktické čile velmi ruzne a často malo průhledné jiz proto, ze meni linii velmi
rychle a neocekavane.
V jedinem bode je neúchylná: zachovat pevne vládu bolsevismu
v SSSR a ysude tam, kde se k moci dostal, t.j. na východ od Labe. Tato oblast,
zijici ve strachu, terroru, zklamáni, je ohrozená pro vládu bolsevismu každým dnem,
o který se blizi svému upevněni sociálni a právni rad ve kterékoliv zemi sveta.
Obyvatelstvo zbolsevisováných oblasti potrebuje důkazy, ze vnejsi svet, je
nespokojen, rozvracen, v revoluci. Proto mezinárodni taktika bolsevismu smeruje
k provokacnim cinum, vytvařejicim toto zadouci cvzdusi.
Z předeslaného vyplyva:
Svetový bolsevismus je toho času v obrane svých posic v Európe. Jeho obranou je
útok. Predmetem utoku je hospodářsky pořádek a sociálni klid všude tam, kde ve
svete je jeste zachován. Tento obranný útok byl pravé zahajen a v pristim udobi
zesili. Jeho forma: latentni revolucni činnost čili udržováni atmosféry strachu
z násilných akci.
Tento obranný útok, kterým máji byti rozrušeny vychozi základny
boje proti světovému bolsevismu, na pr. proti SSR, muže kdykoliv později přejiti
k pokusu o uchopeni moci.
Poněvadž Evropa muže odolati bolsevismu jen ze předpokladu opory ve spořádaném
ostatním svete, je fronta boje o svet v Evropě a fronta boje o Evropu kdekoliv
ve svete.
Vitezstvi bolsevismu kdekoliv ve svete ohrozuje bolseyismem kteroukoliv zemi
druhou.
Jakákoliv akce bolsevismu kdekoliv ve svete muže mit za_ následek.
vítězství bolsevismu kdekoliv jinde. To je esence bolševické politické taktiky:
spojité nádoby.
Obrana proti ni:
sila proti našili.
FCI.
Pozn.red.: Článek tehoz autora o tom, jak se muže demokraticky svet s uspechem
proti nasili bránit, uverejnime v pristim cisle.
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Rok 1950 rokem T.G.Masaryka.
Ve vánočním a novorocnim prohlášeni Rady svo
bodného Československa se mimo jiné pravi:
Vitajice rok 1950, uvědomujeme si, ze je to rok
Tomáše Garigue Masaryka. V torno předznamenáni
vracíme se jako mluvci umlčeného naroda doma ke
kořenům, z nichž vznikla roku 1918 naše narodni
a statni svoboda, vracíme se obohaceni zkuše
nostmi, poučeni minulými krisemi a blouděním, k
tem ideálům, z nichž se nas stát zrodil. Jsou to
ideály svobody, demokracie, spravedlnosti a
pravdy. Jsou to ideály, ktere nemůže zadně našili
a zadna cizi ideologie vyrvat ze srdci a mysli
naroda doma, který se k nim po osvobozeni hrdé
vrati a sam si rozhodne o sve budoucnosti.
FCI.
Co ceká naše v CSR v roce 1950.

Stale nas zajima, co je doma a co ceká ty naše
tam v roce, který jsme nedávno začali. Odpoved
dava nam komunisticky tisk a prohlášeni, učiněna
k vánocům.
Rok 1950 bude dalsim krokem k upevnení moci nyněj
ších vládcu budováním "socialismu", druhým rokem
pětiletky a dalsim krokem k zotročeni naroda.
Dělnictvo ocekava zesíleni snahy o jeho vykoristovani statním kapitalismem. Dosavadní pracovni vý
kony musi se zvýšit. K tomu ucelu bude sloužit
Udemicke hnuti a socialistické soutěženi. Počet
udemiku blizi se nyní k 10 $ osazenstva. Proto
se klade za úkol jej zdvojnásobit. Dosavadní počet
uderniku nestaci ftotižr ovlivnit dalsi rády dělnictva,
aby z neho mohl Se vymačkat nejvetsi výkon. K tomu
bude dále sloužit socialistické soutěženi. Dnes za
hrnuje asi 1/3 závodu. Smeruje k tomu, aby jeden
delnik hnal k vetsimu výkonu druhého a jeden pod- '
nik hnal pracovni tempo druhého podniku. Bičem po
haněni nad dělnictvem bude praskat nejen KSC, NF,
akcni vybory, ruzne druhy svazu a organisaci, poli
cie, ale především URO. To stava se hlavním pomocnikon

Masarykovy oslavy.
Dne 7»března 1950 budeme
vzpomínat stého vyroci na
rozenin T.G.Masaryka, Cely
svobodny svět v ten den
tohoto velkého demokrata
vzpomene. Připravte tske
tustojne oslavy ve všech
místech, kde je více našich
krajanu pohromadě, zvlaste
v Adelaide, Brisbane, Sydney
e Melbourne.
-ar—
Skoleni v KSC. neutečeš.
Krajsky výbor KSC v Liberc
stanovil, ze patek je stu
dijním dnem pro cleny stra
ny. V ten den musi kazdy
studovat v byte marx-lenin
skou literaturu. Ovsem do
držovaní tohoto usneseni
budou desitkari kontrolova
protože se pry členove
strany studiu nevenovali©
Mimo toho se musí kazdy
clen sucastnit stranického
skoleni v kursech.
Ani
nemoc nebo staří nechrání.
Takové osoby musi učitel
vyhledat i v byte a tam s
nimi provádět skoleni.
Inu obava, ze by si lide
uvedomili bidu dneska
je prilis velká a proto
se nesmi ani doma ponecha
ti bez kontroly a svobod
nému myslenil
-ar—

5.
pri zotročeni dělnictva státem. Ne služba dělnictvu,
národu, ne prospech a stastny život delnika je progra
mem. Program tvoři jen výkon a to bylcon za každou
cenu a v dobe co nejkratsi. Delnik nesmi byt človekom,
ale jen pracovni jednotkou, ze ktere jako ze stroje
nutno vynutit co nejvíce. Zeny musi nahradit muže na
těch místech, kde tito dosud pracovali a kde dle no
vých směrnic musi ony prací zastat. Nikdo nemá scházet
ani pri je dne smene. Absence musi se vykořenit, ne bot
se stala vedle zhoršeni jakosti prace hlavním výrazem
odporu dělnictva k novým formám utiaku. Jeji průměr
i v těch nejnizsich stupních cini 12 % osazenstva,
nekde dosahuje ale i trojnásobku. Delnik bude dále
pevne připoután k svému závodu a nebude smeti změnit
práci. Ovsem výkon se musi dosáhnout bez prace pres
cas. Co zalezi vládcům na tom, ze pri stoupajících
cenách nemá delnik na zaplaceni nejnutnejsich veci
pri konstantní vysi mzdy. Ovsem at si nikdo nemysli,
ze se tomu nějak vyhnel K tomu je zde přece cela
rada kontroloru, na ktere delnik musi svou práci
vydělávat.
venkov zahajil rok podepisováním "smluv o výrobě a
dodávce " ve dnech 10. - 17.ledna. Nejde o zadne
smbuvy. Jde o diktát, kolik rolnik musi odevzdati,
ci spise o to, kolik mu stanovit, aby nemohl splnit
a aby byl přinucen jit do jednotných zemedelskych
družstev - kolchozu. Útok smeruje nyní uz i proti tem,
kteri máji pudy nad 5 ha. Nekde se na pr. stanoví
vetsi dodavka mléka, nez lze i pri rekordní dojivosti
vůbec nadojit, nebot se vychazi z vetsiloo poctu doj
nic, nez rolnik skutevne ma. - Kazdy samostatný sedlák
musi byt zničen a pro to máji vytvořit záminku pravé
tyto smlouvy o výrobě a dodávce. Když smlouvu nepodepise, je protištátni stvac, když podepišc a nedodá,
je sabotér a půda se mu také bere. Proto tak užasne
roste u nas rozsah státních statku, Jen za minuly rok
jejich výměra stoupla sestinasobne. Rolnik plnit nez
může, nemá pracovních sil, nemá penoz na nakup inven
táře a umělých hnojiv. Proto loni na podzim byly u nas
kraje, kde nebylo spodmitano na 50 % p oli a kde neby
lo zajmu o uměla hnojiva. - Loni odmítlo podepsat do
dávkové smlouvy a nebo je podepsalo s výhradami 10 %
rolniku. Tito jiz letos smlouvy nepospisuji, nebot
jako rolnici vice neexistuji.- Rolnik si nemůže ani
zridit a postavit potřebná zařízeni, nedostane staveb
ní povoleni. Stavi se jen družstevní hospodárske
stavby - drubeznicke farmy, veprince, teletniky,
kolny na hospodárske stroje, ale i spolecne zavařo
vací kuchyne, Pri tom vsak slove družstevní nutno r&hraditi slovem kolchozní, aby se vystihla pravda.
Družstvo totiž nemá za cil sloužit svým členům,
usnadňovat jejich podnikáni? to je stáru kapitalis
tická myšlenka. Jednotná zemědělská družstva jsou or
gany na zotročeni zemedelce a jeho vyssati statním
gany na zotročeni zemedelce a jeho vyssati statním
kapitalismem, Uz dnes jsou vesnice,ide se nehospodáři

Komu všemu prali,
Gottwald a Zápotocký
poslali novoroční bla
hopřáni představitelům
a vládám těchto zemi:
SSSR, Polska, Bulharak,
Rumunska, Maďarska,
Albánie, Nemecke demo
kratické republiky
/vyoh.Ncm./, Ciry,:
Severní Koreí a před
sedovi presidia Malého
Churalu Udav republiky
Mongolské.
Zpr• k omun, novin*
Kontroloři lidu budou

plne zamestnaní.
Každodenní kontrola
plněni’planu pětiletky
je zakladni podmínkou k
zajištěni rovnoměrného
plněni planu a k okamžit
ému odstraňovaní zavad,
ktere se ve vyro be
vyskytnou.
Csl. kom. tisk.

Dle příkazu Kominformy
Gottwald stanovil, ze
bez socialistické ves
nice nebude u nas so
cialismu.

Stavi živočišný kolchoz

V Mimoni byla na podzim
zahajena stavba zibocisneho
kombinátu "Gigant". Do
vánoc byly hotovy 5 "pavil
ony", Kazdy z pavilonu
pojme 1000 prasat. Gigant
ma vykrmit ročne pri plném
chodu 30,000 prasat. •
-arNesmi promyslet.
"Úkolem našich zeměděl
ců bude, aby zbytecne
nezdržovali podpis

na jednotlivých usedlostech, ale dle celkového
osevního planu hromadne pro celou vesnici. Sedlák
jen roboti dle prikazu ředitele družstva. Letos
budou morem kolchozu zachváceny dalsi vesnice. La se rici, ze zivnostnictvo a- obchodnictvo uz
jako celek u nas neezistuji* Textilní obchody
jsou zařazeny do narodniho podniku "Tep", obcho
dy s obuvi do nar.podniku "Svit", koloniálni
obchody a obchody smisenym zbozim tvoři nar.podnik
"Bratratvi" a "Pramen", atd. Živnostnici a obch
odnici pracuji jako zamestnanci budto ve svých
bývalých podnicích, nebo byli doni do jiných
podniku a velký pooet jich je v pracovních táb
orech a vezeních.
0 svobodných povolanich se uz ani nedá mluvit.
Byla "kapitalistická" a jsou proto pryč.
Pri tom co se dava národu? Mimo chleb a bile
pečivo je vlastne vse na listky a přiděly jsou
stale stejne male. Jsou tam sice volné obchody,
ale ty máji tok nedosažitelné ceny, ze nákupem
v nich nemohou široko vrstvy podstatněji zlepšit
svou životni úroveň. Při tom se halasné ozna
maje, ze na pr. obuv je ze 3/4 volna. Na listky
a poukazy je "jen" obuv s koženou podrážkou a
veškera obuv pracovni. Tak oo je vlastne volné?
Na tento rok dostalo obyvatelstvo novou shtenku.
Pry je pro všechny, jen ONV vylouci ty, kteri '
neplní dodávkové povinnosti nebo je odmitaji pl
nit, protištátni stvace a šmelinaře. Satenka ma
120 bodu a prozatim je uvolněno 10 bodu. Na pan'
skou obuv je treba 45 bodu. Ovsem satenka nezna
mená jeste zbozi. Ac lonini dostalo satenku 20 %
obyvatelstva, přece ani všichni majitele satenek
nedostali zbozi. Sam ministr vnitř.obch. o ván
ocích řekl, ze zbozi bylo vydáno na většinu bodu.
Ne tedy na body všechny.- Pokud se u nas něco
uvolňuje, tedy obycejne pri zvýšeni cen. Snizeny
byly jen ceny nektereho textilu a to jak na volnem,
tak i na vazanem trhu, Nekde zase stouply i ceny
zbozi na listky.
Zavadi se u nas socialismus - vyssi forma pod
nikáni. Ano, vse je vyssi: dělnictvu se ukládá
vyssi pracovni výkon, rolnictvu se předpisuji
vyssi dodavky, počet policie dosahuje vyssich
cisel, počet nových panu, ktere pracujici musi
svou práci živit, je stale vyssi a jejich potreby
jsou také vyssi, zbrojeni je stale vyssi, na my
šleni každého se vykonává vyssi tlak, ceny jsou
vyssi - nizsi jsou jen mzdy a celková životni
úroveň naroda.
-jr -

Nesmi přemyslet.
"Úkolem našich zemedelcu bude, aby
zbytecne nezdržovali podpis výrobni,
a dodávkové smlouvy" stanovi uredni
pražské smeraico. Poohopitelne,
vzdyt za no mysli kolchozní min
isterstvo zemědělství.
-pCeny zbozi.

Ministr vnitř.obchodu Krajcir ozná
mil dne 31.XII.1949 nove ceny někte
rého zbozi na volnem trhut
Hovezi maso 100 az 150 Kcs, veprove
maso 250, sadlo 350, lovooky salam
500, pandey oblek 3420, kelhoty
1295, dámské plaste 4260. To jsou
ceny pro zbozi nekvalitní. V lepši
konfekci stoji panské obleky 4.100
az 8.500 Kcs, pánská košile 741,
vlněna dámská satovka 1.121.40 za
1 m, lyžařsko boty 4.459, panské
polobotky 1.033 Kcs,/vazane 569
Kcs/.
Potud ceny oficielní
Podle soukromé zprávy stoji u nas
po Novem roce pánská košile 1.50O
Kcs latka na panské sáty 6.000 10,000, latka na zimník 10.000, dám
sky plast 9.000, kapesník 50, dám
ské punčochy 600 Kcs, atd*
-blZlepseni.
Ve svém projevu uvedl dole tento
ministr, ze životni pomery našeho
lidu se behan roku stale zlepšov
aly. Nejlepsim dokladem toho pry
byly pry uz od polovice listopadu
navaly a nekde i zástupy pred
prodejnami. Jsme my přece jen
bláhoví, dosud jsme povazovali
fronty pred obchody za důkaz ned
ostatku zbozi a zatim je to důkaz
blahobytu. Inu po stáru se nedá
nejen zit, ale ani logicky
myslet.
-ar—
Letectvi v CSR.
Podle oficielní statistiky, uver
ejnene v pražském tisku, poklesla
v CSR v r.1949 letecká doprava proti
roku předcházejícímu o 26$. Zprava
dodává,ze "vývoj zehranicni dopravy
byl plynuly",nerika aLe, zda jsou
v cislech zahrnuty i "ccrne'lety"
uprchlíku na západ.
-ev-
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Zprávy z Austrália.

'

Pomoc pro jihovychodni Asii:
Na konferenci v Colombo navrhl australsky ministr zahraničí Mr. Spender pian na hos
podářskou pomoc clenu Britského společenství národu na zlepšeni hospodárskych pomeru
v jihovýchodní Asii jako obranu proti sířeni komunismu. Boj proti nemu ma se vezti
lepším zásobováním obyvatelstva i celkovým zlepšením jeho životních podmínek. Po
zkonceni porad odejel Mr,Spender do Indie a Pakistanu.
Vyssi životni naklady:
Index životních potřeb v Austrálii stoupl v posledním čtvrtletí r.1949 o 2.7 &
Nejvetsi zdraženi jeví se v Melbourne /3.5 /7, nejmensi / 1.7
v Perth. Zvýšeni
cen se ovsem neomezilo jsi na životni potreby, ale stouply i ceny jiného zbozi.
Tato skutečnost ma také vliv na zvýšeni státních vydaju.
Rekordní zne.
Letošní sklizen obilí ukazala se v některých krajích mimořádné velikou. Austrálie
vyveze proto také vetsi množství do Španělska a Japonska,
V roce 1950 200.000 nových přistěhovalců.

Dle prohlášeni ministra pro přistěhovalectví prijme Austrálie v r.1950 na 200.000
přistěhovalců. Polovina z nich bude z Anglie, 60.000 z ostatní Evropy a 40.000 z
jiných zemi, V akci IR0. ma přijeti do Austrália 50.000 osob, takže celkový počet
přistěhovalců z rad bývalých zavlečených osob a politických uprohliku do Austrálie
by dosáhl vyse 137.000 dusí.
Konference v Camberre.
Dne 23.1.1950 byla zahajena v Camberre porada o prÍ3teho-valectvi a statním
občanství. Jak představitele vlády, tak i mluvci oposice zdůrazňovali nutnost
přistěhovalectví pro Austrálii a vyzývali Australany, aby se neoddelcvali z jaký
chkoliv důvodů od přistěhovalců, ale aby jim poskytovali všemožnou podporu.
Předem se chrání.
Jeste pred zakazem komunistické strany vládou prikrocuji ruzne australské organisace
k vylučováni komunistu ze svých rad a k usnesením, ze ani v budoucnu nemohou byt
komunisté jejich cleny. Podobne usneseni učinilo v poslední dobe na pr. Sdruženi
byv, v.namorniku.
Poslední zbytky přídělového hospodářství se ruší.
V nejblizsich dnech ma byt zrušeno- přídělově hospodářství s cajejn, máslem a benzinem.
Bata v Austrálii.

Dne 24,ledna priletel do Sydney Tomas Bata ml,, aby pojednal o-moznosti zřízeni
továren, na. obuv v Austrálii.

Zprávy ze sveta.
USA: Kongres zamitl vládni požadavek na hospodářskou pomoc ve vysi 60 milionu- dolaru.
Pres.Truman chce pozadati kongres, aby sve usneseni rychle opravil.
V nejblizsi dobe ma pres.Truman rozhodnout!, zda USA započne s výrobou hydrogenni
bomby. Ta ma byt tisíckrát ucinnejsi nez atomová bomba. Jediná muže uplne zničit
uzemi o rozloze 125 az 250 km2,
Anglie:
Dne 23.2.t.r. budou se konat volby do anglického parlamentu,
S.N.;
Vysinskij odešel z bezpečnostní rady S.N. Zda se, ze SSR a jeho satelite
chtěji ochromit jednaní v organisaci S.N. a připadne i uplne ji opustit.

8.
Fínske:
Pravé v prednolebni dobe vede SSSR velmi štvavou kampaň proti Finsku a
obvinuje je, ze ukrývá valecne zločince. Akce se da srcvnavati jen s útoky proti
titove Jugoslávii.
Činu:
Byl uzavřen přátelsky pakt rusko-cinsky. Cinska komun.vojska postupuji
k hranicím Tibetu. Situace na jižních hranicích se priostrila tim, ze komun. Čina
uznala povstalce v Indocine za radnou vládu.
Indie: Koluji zprávy, ze po uspesich v Čine komunisté nastoupí proti Indii a
Pakistanu. Vybráni Indove byli posláni do Moskvy na skoleni.
-jrDalsi zprávy z CSR.

Školy špionu: Podle zprávy agentury ISN zřídila prazska vlada školy špionu pod
sovětským vedením. Jedna takova škola instruuje hlavne zeny lepšího zevnějšku,
ktere pak jsou posilany do zap. Nemecka, aby se zde vetřely do amerických vojen
ských kruhu.
JFCI.
Nábor parašutistu: Ministerstvo národní obrany v CSR vyhlásilo akci pro naber
parašutistu mezi civilním obyvatelstvem.
JFCI
Akce proti partyzánům: Koncem min.rokubyl zatčen ředitel Batovych závodu Trojan,
známy z partyzánských boju na Slovensku, jakož i partyzánsky velitel Steiner - Veselý.
JFCI.
Csl. exulanti v Rakousku: Dle úřední rakouské zprávy bylo k 1.I.195O v Rakousku
5.223 csl. uprchlíku. Toto číslo daleko převyšuje dosavadní odhady.
JFCI.
Vojsko pro střeženi hranic:
Podle spolehlivé zprávy z ministerstva vnitra je
připravován novy pian na střeženi csl.hranic. Tento úkol pripadne jedne divisi
csl.armady s veliteli politicky naprosto spolehlivými. Divise ma byt rozmístěna
od Ase az k madarskym hranicím. Jednotlivé velitelské prapory máji byt umístěny v
Karlových Varech, Plzni, Pisku, Ces. Budejovicich, Znojme a v Bratislave. Roty
těchto praporu budou nasazeny primo na hranicích.
JFCI.
Scitani lidu:
V březnu ma byt provedeno v CSR scitani obyvatelstva.
-----------------JFC;r .
Odmítají vraždit: Dl© spolehlivé zprávy z ministerstva spravedlnosti dostalidovych soudcu, ketra mu oznámila, ze většina jejich kolegu odmítá dále vyslovovat
tresty smrti.
JFCI.

Plánováni na valjcu;
Dle vládních prikazu byl pian druhého roku pětiletky většího
vzrůstů tezkeho průmyslů a hornictví. V žemedelstvi se provádí rychly presun k
živočišné výrobě a na úkor obilnin se rozširuje krmivová zakladna.
Všechno to
vykazuje znaly valeqneho hospodařeni jako součásti sovětského mobilisacniho planu.
A
JFCI.
Odpoved P.z A.: Ptal ses Jozifku, zda budeš mit po kontraktu, ozenis-li se s
Australankou. Odpovídám Ti: Podle získaných informaci je zeneni Tvou zcela
soukromou záležitosti a pracovní smlouva se tim vůbec nemeni. Pouze u zen, ktere
si vezmou Australany, muže povolit Dept. of Immigration výjimku. Tak uvazuj.

—sv—

"Hlas domova" jest rozmnoženým dopisem. Ridi jej redakční kroužek Články, dotazy
a pod. zasílejte na adresu: Dr.Josef Rypar, 208, Sydney Road, Brunswick, Melbourne,
Victoria, penezni príspevky na Frant. Vana na teze adrese.

