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Karel Podkajský:
Na jedné lodi .
Na jedné lodi v pohodě i větru ,
vypluli jsme ku -věčnému světlu .
Je světlo věčné - maják míru ,
jež neleká se "bouře, ani vírů .
Necht světlo věčné svítí v naší vlasti,
za. pravdu se bijme, nedejme se zmásti 1
A- i když blesky nám cestu zkříží ,
my věříme, že cíl se blíží .
Námvpřed očima prapor vlá ,
oheň v srdci plápolá .
My na své lodi, ohcem. až do skonání ,
hájiti pravdu - vtom nám nikdo nezabrání 1
čím větší vítr duje proti nám ,
je každý z nás, jak z žuly vytesán •

Ze sbírky " 0 životě a smrti” »

Josef Yáclav Sládek s
Jiskry na moři Je proti nám? kdo není s námi
a jediný by£ vlas to byl;
kdo v nepřátel jej složily
chrámu to krev už není našich, žil.
My potřebujem velikých lidí,
jež bouři velké vzdorují
a z celé duše nenávidí
a z celé duše milují.,
My potřebuj em mužů celých
a v boji, psotě vzdornou leb,
a myšlenku na čelech smělýoh
a pohrdu pro cizí chléb.
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Prohlášení redakce:

Ústřední výbor Československého
sdružení politických uprchlíků,
vydává po delším odmlěení znovu
n SVOBODU" . Původy, pro5 tak
dlouho "Svoboda" nevyšla jsou
v exilu obvyklés nedostatek pe
něz-. nedostatkem peněz není u~
šetřen ani ^střední výbor,který
na svou ěinnost nedostal mimo
peněz od uprchlíků od nikoho nio.
Doufáme, že budeme moci vydávat
"Svobodu" každýoh 14 dní a dodávat
jí do táborů přibližně na každých
15 uprchlíků zdarma. Nebude konkunarói:žáůžýrni oJvj.nánfnebude no*rlaami,
vždyt ani'ti, co jí dělají nejsou
novináři,pro to omluvte jejier. chyby.

Strana 4
i,

imomJ'Mí

číst

„

E.m i g r a c e
Ganada nový emigra Sní předpis.
Podáváme 5a» politic
kým uprchlíkům stručný přelilad -významných, změn emigračních
canadských předpisů, které tyly nové schváleny s platnosti
od 1 * 7 o 1950 a znamenají podstatné .zlepšení zněhož vzejde
dohro i pro Čs. politické uprchlíky.
A. Nařízení 7 order in oouncil-P. 0» 2.856 s
" Emigra ční úředník může povoliti vstup do Oanady kaž
dému emigrantovi, který jinak splní podmínky Emigračního
zákona a za předpokladu že a- emigrant je Britským občanem,
občanem USA a občanem,^rancie - narozeným ve Prancii- a má
zajištěno trvalé zaměstnání a dostatečné prostředky k obživě.
b- oBoba,-která vyhoví podmínkám 'ministra emigrace —
jehož rozhodnutí je konečné- za předpokladu, že
aa- jde o emigranta vhodného s ohledem na klimatické,
sociální, výchovné, průmyslové, pracovní a jiné podmínky a
požadavky Oanady a
bb- není nežádoucí osobou vzhledem ke svým zvláštním
zvykům, způsobu života, methodám držby majetku anebo vzhledem
ke své možné neschopnosti přizpůsobiti a vžiti se do života
canadského obyvatelstva v přiměřeném čase po příchodu do
Oanady.
c— osoba která přišla do Oanady na základě návštěvního
visa a vstoupí do canadskýoh branných sil a po službě byla
čestně propuštěna.
Výš& uvedené se nevztahuje na emigranty z některé asij
ské národnosti.
Be •¿’odie směrnic ministra immigrace bez zvláštního sou
hlasu ministra immigrace může býti povolena immigrace osobám
těchto kategorií?
a- občanům Velké Britanie, IrBka, USA a ^rancie
b- příbuzným, pokud se za ně zaručí osoba která je podle
práva usedlíkem v Oanadě za předpokladu, že jsou usedlíkem
prokázány uspokojivé podmínky ubytovací a existenční -zaměst
nání- . Totéž se vztahuje na vzdálenější příbuzné, Poznámka:
V ministerském nařízení je toto vysvětlení: Kategorie pří
buzných není omezena na příbuzné prvního stupně a je rozší
řena a zahrnuje všechny bona fide příbuzné.
c- Snoubenkám za předpokladu, že nastávající manžel je
schopen uživili svou budoucí ženu.
d- Zemědělcům, kteří mají dostatečné prostředky k provo
zování zemědělství v Oanadě.
e- emigrantům jednotlivě -«vyjmenovaným zaměstnavatelem
Oanadě, pokud zaměstnavatel prokáže, že jejich služby jsou
potřebné.
.f- oáobám pro práci v domácnosti a pomocným ošetřovatel
kám. Emigrantům, kteří jsou doporučeny osídlovacím oddělením
emigračního odboru-
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O- sesouhlasem ministra emigrace může býti emigrace
do Canady povolena se jména v těchto případech!
as emigrantům přinášejíc! kapitál do Canady za ušelem
vybudování průmyslu, neb- obchodu,
b- emigrantům, kteří přicházejí do Canady jako řemesl
níci a maloobchodníci s úmyslem usídliti se na venkově,
o- příslušníkům svobodných povolání a jiným schopným
podstatně přispěti k povzneseni hospodářského, nebo kultur
ního života v Canadě
d- hromadné akoe jiné než-li již výše uvedené,
1 šeobecně vy jádřenos ' Všem osobám, které v duchu ci
tovaného - 11 GBDER HSF Ó o W C H D.0.2856“- .se zdají pro emigra
ci vhodné a žádoucí. Dosavadní podmínky týkající se zdraví,
charakteru a cestovních průkazů zůstávají nadále v platnosti,
D— připomínky«
Jméno ěechoSlováků mělo v Canadě dobrý zvuk. Vinou ně
kolika provokatérů, špatných a pochybných individui a dále
i vinou některých č S j uprchlíků, kteří nesplnili a neplní
svůj jednoroční závazek, důvěra v dobré jméno Čechoslováků
byla silně otřesena. NáBledky pociťujeme všichni: Emigrace
se podstatně stížila ba i ohrozila -omezením, ačkoliv Canada
přijímá ročně kolem 100.000 nových přistěhovalců a z toho
na Čechoslováky připadá přibližně 15&, zatím co umjinýoh
národností je toto procenta mnohem vyšší. Voláme proto všechny
Čechoslováky k přesnému plnění závazků, jednak k vůli obnoven!
dobré pověsti Čech sl'váků, jednak s-ohledem na další tisíce
čs. politických uprchlíků, kteří Čekají na emigraci do svo
bodných zemí, Mnohým zpich nyní cestu do Canady umožňují
mimořádně zlepšené canadská emigrační předpisy. Zda bráný
#
do Canady jim budou otevřeny do kořán nebo uzavřeny, záleží
také na dobrém jménu Čechoslováků v Canadě i v uprchlických
táborech a na přesném plnění závazků všech, kteří již v
Canadě žijí, nebo tam nově emigrují,
V této dobré víře přistoupil Oblastní sbor Rady svobod
ného Československa v Canadě k této práci a spolupráci na
spoleěném úkolu; Umožnit všem československým politickým
uprchlíkům najiti nový domov ve svobodných zemích, zejména
v Canadě.
EMIGRACE SV0B0DEČCH ŽER DO ANGDIE.
Czechoslovak Reíief Oommittee v Dondýně nám zaslal dopis
tohoto znění;
Docházejí nás zprávy, že mezi svobodnými ženami v uprch
lických táborech v Německu šíří se snaha neemigrovat již
dál z Německa, nýbrž zůstat na místě. xrotože toto počínání
považujeme za velmi nerozumné, ba dokonce nebezpečné a proti
zájmům exilu jako celku, prosíme Vás, abyste všem Bvobodným
ženám důrazně připomšli, že je v jejich nevlastnějším zájmu
a ku prospěchu celé emigrace, aby ihned použily každé pří
ležitosti k další emigraci. Je přece samozřejmou povinností
každého, kdo je v té šťastné situaci, že se může postarat
sám o sebe a vydělat si poctivě svůj chléb, aby tak učinil,
svobodné ženy tuto možnost mají a mohou si snadno opatřit
zaměstnání kdekoliv ve svobodném světě. Jest-li že bez váž
ných důvodů setrvávají v táborech, stěžují tím osud svých
méně šťastných bratří a sester, kteří emigrovati nemohou ač
by tak-rádi učinili.
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Ye Velké Britanii je pro svobodné ženy dost pracovních
míst jak v domácnostech - kuchařky? pomocnice- , tak v nemoc
nicích - ošetřovatelky, - tak i průmyslu, zejména v textilu-.
Yšem ženám, které se přihlásiv můžeme do některého s uvedených
zaměstnání dopomoci.
Je nepochybné, že se tea po ukončení činností iHO citua.ce v táborech nezlepší-, Přetěžký úkol pomáhat &e ještě více
znesnadní» Eébude proto možné, aby zejména mladé ženy zabí
raly v táborech místa a zbytečně a nadarmo byly břemenem a
přítěži tem jejichž osud bez jejich a naší viny je nesnadněj~ '
ším a kterým pomoci nemůžeme, ačkoliv bychom rádi» -” .
Se stanoviskem čs- Oommittee v Londýně plně souhlasíme
a vyzýváme svobodné ženy ve všech táborech- pokud se vážně
neucházejí o jinou emigraci, aby se přihlásily k emigraci do »
Yelké Britanie» E tonuto ůěelu mohou použit tiskopisů při
hlášek které jsou k disposici u čs.. Gommittee, nebo důvěr
níků. Přihlášky tyto vydal American Pund Por CzechoSlovák
RefugeeSi Přihlášky k této emigraci zasílejte na TJstřední
výbor čs. politických uprchlíků, ludwigsburg - Erabbenlochkaserne.
STRUgflŽ Z ČIM0S1I tfSTĚEDlifÍEO YYBORUo

- od 1-15 srpna 1950-

Bratr Zich so zúčastnil schůzky národních organisaoí
v %iiohově, která se koná vždy jednou měsíčně a předchází
schůzce zástupců národních organisaoí s představiteli IRQ,
která se koná v Bad Eissingen. Z programu této schůzky nutno
uvésti především otázku evakuace uprchlíků kde bylo dohod
nuto žádati posunutí táborů co nejvíce na západ, urychlení
emigračníoh procesů a dokonalou přípravu evakuacer Balším
bodem jednání byl BP zákón, uznání národních organisaoí
německou vládou a celá řada otázek o zlepšení situace uprch
líků, spadajíoí do «kompetence HIOOGř.
Bále se zúčastnil br. Zich spolu s Brém Jeřábkem, novým
generálním sekretářem jednání o volbách v táboře Erabbenloch.
Vyjádřili kapitánu Harkerovi, supervisorovi tábora Erabben—
loch svůj nesouhlas b volebním systémem, podle kterého byly
volby provedeny. Oprávněnost pochyb & hlediska demokratic- *
kého ukazuje fakt, že předsedou Ookmitbee se mohl etáti
člověk, který ve volbách dostal pouhých 1 1 hlasů s 1000
obyvatel tábora.
tfspěšně skončila jednáni s vedoucím zdravotního oddčlení, které vedl br. Zich v Bad Eissingen o situaci n&ěičh
tubeřkulosně nemocných.
xrotože se v poslední době znovu rozmnožily případy
kdy jsou naší lidé odvolávání z transportu do Canady, vypra
coval br Zich ceHou řadu odvolání, jako přípravu k ustnímu
jednání, které provede br. Ransdorf přímo s Ganadskou misci*.
Br. Br Jeřábek ve funkci generálního sekretáře se
zuěastnil schůze národních organisaoí s představiteli IRQ.
v Bad Eissingen o které přinášíme referát na jiném místě.Bále navštívil Dr Jeřábek tábor Válku. kde.v jednání
s místním Resident Officerem Mr Roberte on. projednali pře
devším otázku dalších transportů uprchlíků z táboru YaJ.ka do
Hessenska.,
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•
V ¡jednáni s Qberleiterem Wojnarem byly objasněny některé
otázky našich, uprchlíků žijících v táboře Jaegerhof v Ludwigsburgu, pro které bude mít podstatný význam připravovaný DP
zákon.
Br. Ransdorf na schůzce s vedoucím oddělení pro uprch
líky v Bavorsku Mr Gosserem i zástupcem politického, oddělení
projednal otázky související s táborem Valka a poslední udá
losti, které se tam staly. Rozsáhlé memorandum bude zasláno
Staté Departmentu prostřednictvím Rady svobodného Českosloven
ska .
•
Právní ochrana uprchlíků kteří přišli do Německa po 15»
říjnu 1949 byla předmět en jednání bratra Ransdorfa s legal
Advisory IRO.
f
Br. Ransdorf poskytl intervlev zástupci listu’Readers
Digest o situaci 5esko slovenských demokratických uprchlíků.
Po P. Hoffmmanovi z New 3>.rk Sunday Times, který navštivil
předsedu ústředního výboru před krátkým Sasem, je to další
novinář zajímající se o problémy 5s. uprchlíku.
Z dalšího je nutno se zmínit i o jednáních o návštěvě
tábora Braunschweig v ^ritské Zóně, kterou provedl br. Valiska,
o jednáních souvisejících s otázkami evakuačními, vedenými Br.
mjr. Brunerem, o činnosti Dp. br. Vinše v oboru školském a
br. Křemena v oboru organisačním.
t
.
K 0NBBRE10E ZÍSTUPOU NÁRODNÍCH SKUPIN.
Konala se 2. srpna 1950 v hlavním stanu IRO v Bad Kissingen. Předsedal Mr. Sherrart,, Operations Officer, za Sdružení
čs.. politických uprchlíků zúčastnil sc generální sekretář Dr
Karel Jeřábek. hylo jednáno o těchto bodech.
1„ Poměr mezi národními Committee a HIGOG v US Zóně.
Mr. Sherrat uvedl, že řada problémů týkajících se uprchlíků
přestává být vo sféře IRO a tyto přicházejí na HIGOG a německé
úřady, tak na příklad záležitostí skupin, které přecházejí do
německé ekonomie.-IRO pomáhá všeobecně, pokud jde o otázky
omigrační. IRO pomalu likviduje a čim dál více bude mít mož
ností věnovati se této skupině, zaměstnáni osob, které zůsta
nou v Německu, zřízení banky pro uprchlíky á družstvům, IRO
však se stejně dále zajímá o vše všechny uprchlické problémy,
ale není dostatečných finančních prostředků po ruce. Pokud
jdo o družstva., referent Mr, Grosmman, který jest nyní zaměst
nancem HIOOG., se snaží, aby byla učiněna další konkrétní opa
tření .•
Bylo konstatováno, že Mr Swope z HIOOG při jednání so
zástupci národních skupin zastával stanovisko, že naopak IRO
jest zodpovědno za všechny otázky uprchlíků* K tomuto bodu
vysvětlil předsedající jur Sherrad, |e původně veškerá zodpo
vědnost za DO ležela na okupačních úřadech, ktoré přonesly
tuto svou funkci na IRO. Zodpovědnost za skupiny v německé
ekonomii přešla na HIOOG.
K německému zákonu o uprchlících který je právě ve stavu
projednávání vyslovili zástupci národních skupin politování,
že nebyli dotázáni na své stanovisko k jednotlivým bodům.
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■Pokyny HICOG- na zemské komisaře nejsou jednotné * ^ato nejed
notnost působí značné obtíže při řešení uprchlických problé
mů« HIGOG souhlaBÍ s tím, aby národní skupiny byly podprovány
a žádá také učinnou spolupráci těchto skupin v uprchlických
otázkách. T každém případě nutno se zvýšenou pozornosti dbáti toho, aby nedocházelo k diskriminacím uprchlíků se strany
německých úřadů« "Všechny případy, kdyby nastaly dlužno vésti
pečlive v patrnosti a podati o nich zprávu na HIOOG.
2.
- Problém zaměstnánía Předsedající zdůraznil, že IRO
nepřijímá zodpovědnost za zaměstnání uprchlíků v německé
ekonomii» Dlužno bí Uvědomit i, že Hěneci mají svůj vlastní
problém pokud jde o zaměstnanost svýoh příslušníků. Předpo
kládá se, že v tomto problému bude pomoženo- tím, když uprch
lici přejdou do soukromého bydlení. "V této otázce by pomohla
také zamýšlená družstva. Jest dlužno předpokládat! ze by byly
dostatečné fondy k disposici pro případ, že by celá soustava
družstev byla uvcdnna v život.
3.
- Emigrační otázky. Horsko a .Švédsko jsou ochotny
přijmouti určité" množství dětí bez doprovodu, nebo děti
vadných. Hormální děti nedoprovázené a děti zdravé jsou při
dělovány, ale děti vadné až dosud byly velkým problémem*
Zejména protestanské organisace obou zemí jsou ochotny pro
přislušníyk tohoto náboženství zvýšiti aktivitu.
V Austrálii není podstatných změn, jest vyžadováno
stále 70$ pracujících a 30$ dependentů. Itofco procento se může
zlopšiti ve prospěch dependentů, jakmile bude ubytování a
také jakmile bude příznivější roční období. Poslední změna
nastala v tom směru, že byl vydán příkaz, aby maželské dvo
jice nebyly trhány při přidělování do práce. DoBÚd totiž
pži bezdětných nazclství byli manželé přidělováni jako svo
bodni a docházelo i k tragediím, že lidé byli od sebe vzdá
leni o stovky mil. Zdá se, že i při manželštíoh s dětmi bude
usilováno o urychlené soužití celé rodiny. xodle dat z jara
letošního roku bylo totiž 95$ rodin emigrantů roztrháno„
OAHDA, V této době je emigrace omezena na individuelní
jmenovité případy.
-HOIAHDSKO, 100 proéestanskýoh a sto katolických přestár
lých osob bude možno umístiti v nejbližší době. Donovy byly
prohlédnuty a shledány bez závady» Pro katolickou skupinu
se doporučuje více. zemědělců u protestantů se připouští i
intelektuálové» 0 výběru rozhoduje ARh! Wolfare Offioer»
BELGIE. Jest oschotna přijmouti z US ZOny 19 vadných
dětí o
ŠVÉDSKO. Může přijmouti asi 50 tuberkulosních osob»
BRAZÍLIE. Horná hromadnou emigraci, ale vzdor tonu je
dána možnost specialistům prostřednictvím brazilského konsula.
Resettlmont Heeds Office - k vydávání průkazu o pra
covních schopnostech emigrantů b7la zřízena vlastní oddělení
která •gro spolupráci z německými úřady vystavují potvrzení
o pracovní kvalifikaci uchazeče.
Yšichni representanti národních skupin poukazují na
pomalé vyřizování žádostí- Žádali uryohloní zejména pokud
jde o emigraci do USA, Bylo -konstatováno, že 50.000 Volks
deutsche bude enigrovati do USA.
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4# Situace uprchlíků bg zřetelem k soubasné mezinárod
ní situacio
Mr. Reyur upozornil na to, že Uew* Yorský tisk a roz
hlas Ameriky přinesl nedávno zprávu, že generální ředitel
ISO Kihksley se -vyjádřil, že hyl -vyhotoven přesný plán o
evakuaci uprchlíků, s Evropy v případě váaáky* Yzhledem k bet.
ným dotazům upozorňuje hlavní stan ze Ženevy, že tato zpráva
není přesná a úplná. Jistým je, že hyly připraveny generální
plány pro případ náhlé potřeby a v každém případě bude spo
lupracováno s vojenskými úřady.
Repatriace. Y tomto úseku není v podstatě nic nového-.
Malé množství bylo repatriováno do Polska, z tábora Babenhausen do Jugoslávie.
6 . Uprchlíci v německé ekonomii. Hr Edwarde podal zprá
vu, žo ubytovací a stravovací podmínky japu v celku příznivé.
Jon v některých případech se vyskytují znabné obtíže a dis
kriminace. Vysoký komisař Mr John Ho Boy požádal minister
ského předsedu spolkové vlády Dr Adenaura zvláštním přípisem,
aby uprchlíkům byla poskytnuta všemožná podpora a aby byla
respektována jejich práva jako> politických uprchlíků.. Stejné
dopisy, byly odeslány zemským komisařům. Politika HICOG- jasně
a nekompromisně podporuje uprchlíky.
7#- Zákonná a. politická, ochrana uprchlíků. Mr Hinohliffe
podal zprávu» že ubytovací a stravovací podmínky jsou v celku
velmi dobrá.- Bále podal zprávu o tom. že IRQ usiluje o ta,
aby byli připuštěni uprchlibtí právní zástupci k německým
soudům# Upozorňuje na to, že u německých soudů, doohází k
diskriminacím a žádá, aby mu byla oznámena všochna data s
přesnými důkazy, ¿okud jde o německý zákon o uprchlících jo
IRO ve spojení s HICOG- prostřednictvím svého npojovacího
úředníka v Bonu,
Harrdt Cort— V nejbližší době bude se odbývat konferonoo s německými úředníky, aby -vyřešila problém této sku
piny
kontrolu v nemocnici v Režné převezme IRO, urbité ^
zaměstnanců, má býti z řad,BPí
Zástupci národních organicí hylo požadováno zřídlb
banku pro uprchlíky.
s c h ů z e ř s t Re b h í h o

YÍBORU.

1 j- Bne 26,~ bcrvence, zapobato v 10 ukonbeno ve 20.45 hod.
¿ako první hod hylo ha pořad schůze vzato podání slo
venských blozrů Ústředního výboru ze dne 1 2 . bervna t.r,,
které hylo již v hrubých rysech projednáváno na schůzi
gředchozí ., Y tomto Bvéra podání poukazovali slovenští 63 cnové
Ústředního výboru br. Yaliska, Jurisa, Micusik, Gavora na to,
že podle jejich názoru hy bylo možno zlepšit! práci ve výboru,
odstranit! urbité závady v práci a vžiti zřetel na speci
fické zájmy Slováků, lito hlenové ústředního výboru napsali
8 bodů z nichž 5 bylo bod po bodu důkladně probráno a dospě
lo se k řešení, které nalezlo jednomyslného souhlasu- Projed
návání tohoto podání byla všnováno doba od 10 do 18 hod. -.
takže někteří hlenové poukazovali na to, že tonuto problému
bylo věnováno příliš mnoho basu na úkor jiných eninetně dů
ležitých otázek. S potěšením dlužno konstatovat!, že u všech
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členů bylo naloženo porozumění a dospělo se ve všech enšrech
ke k adnýn výsledkům. Bodavatelé nají do některé z příšbích schůz
zí detailně rozvést! své návrhy k bodům 6 až 8 .
Br. předseda Ransdorí podává výklad situace se zřetelem,
k možné evakuaci. Zástepoi táborů se zúčastnili živou debatou
vzhledem k závažnosti tohoto problému. Bylo rozhodnuto věno
vat! evakuaci veškerou eneggii,
Předseda dále oznámil že kap. Sarker, Pield Supervisor
neuznal dosavadní výbor v táboře Krabbenloeh a nařídil nové
volby.
Zástupci táborů byli vyzváni, aby urychleně podali seznam
rodin pro připadne zaslání Care balíku. Po té podávali ¡jedno
tliví zástupci táborů zprávy o svých táborech,. Zajímavý pyl
referát z tábora Valka. V norimbeřku probíhal proces u americ
kého soudu s obžalovanými ve známém případu zastřeleného Jar.,
Svobody. Referent si stěžoval na nepochopení amerického stát,
zástupce Canfielda, který se o čs. uprchlících vyjadřoval i)ři
své řeči s despektem. Obžalované ženy byly sproštěny, ale
obžalovaní bratří byli uznáni vinnými a odsouzeni ke 3 letům
těžkého žaláře. Podáno bylo odvolání a žádost o milost, Tábor
Babenhauson má na 500 obyvatil. Tábor Muraau bude zrušon,
Vzhledem k pokročilé době
20.45 hod. byly další referáty
odloženy na příští schůzi.
2.- Schůze dno 4. srpna 1950, začátek v 10 hod, ukončení
v 18.30 hod.
Genorální sekretář br, Br Karel Jeřábek pod vá zprávu o
konferenci Liaison Officeru národních skupin v Bad Kissingen,
konané dne 2 . srpna t.r,
Bratří fíorvath, mjr. Bruner a Br Jeřábek pověřoni, aby
v nejbližší době zajoli do Bindau, vyšetřili případ lahodaSmutný a podali Sdružení zprávu.
Br. předseda podal zprávu o návštěvě gon Prohaly v Kš~
nooku a o jeho fiasku. Bálo žádal br předseda všechny zástup
ce táborů, aby podlo žádosti Oblastního sboru RS 8 z Londýna
byly vydány v táborech vyhlášky s výzvou ke všem-známým a
příbuzným popravených a persekuovaných osob, aby podali
zprávu.
Bratří z tábora Pforzheim podali důkladnou zprávu o
poměrech v táboře - stššoyali si na chování Pield Supervisora
Rruhlinga a (ukrajinských úředníků XRO. Předložili písemné,
protokoly, ^en sokretář vypracuje podrobnou stížnost.
Volni důkladně byla probrána otázka evakuace politic
kých uprchlíků. Jednomyslně zvoleni br. předseda a br, njr,
Bruner vedením přípravných prací.
Br, předseda oznánil žo Rada svobodného 0oskoslovenská
vysílá do Německa gon Basticha,
Zástupci táborů podali přcBné zprávy zc svých táborů 5
Babenhausen - slavnostně byla vysvěcena římskokatolická
kaple za přítomnosti úřodnioh osob. Vo francouzské zóně jsou
čs. političtí uprchlíci umístěni v 8 různých táborech z nichž
největší počet je v Bad Wurzach. Br. Vaculný podal i- zprávu o
případu Lahoda-Snutný.
'
V táboře Uln jest většina obyvatel národnosti estonské spolužití s nimi jest volni dobré, toto soužití mohlo by být!
vzorem pro žití Čechoslováků s jinýji národnostmi v jiných
táborech.

Strasa'IX
$ábor Múrhau byl zrušen a uprchlíci z něho rozděleni
do í&ábora Mlttenwald a Gřrafemaschau.
Bokladaík br. njr. Druner podal pokladní zprávu, probral
detailně jednotlivé položky, ktoré byly schváleny«
KR&DOE Z ČIIHOSII AMERICA# BURDU V IŽMECKU- od 1-15 srpna 1950.

Bylo vydáno další Šišlo anglického zpravodaje, který
pravidelné vychází v rozsahu 14 stránek každý něeíc, infornuje o práci Anerioan Bundu a o situaci čs. uprchlíků«. Zpra
vodaj je zasílán představitelům HIOOGř, 2R0, ponocnýp organisacín, zahraníénín nadacím, komitétům cizích zení a výzrnčnýn osobnostem v oboru sociální v Evropě i zámoří,
Br. Stoddart evropský ředitel Anerioan Bundu, spolu sc
svýn zástupcem E. Ransdorfen zúčastnil sc schůze Rady pomoc
ných organisaoí, kde předně ten jednání byla vedle otázek onigraěníoh především situace uprchlíků žijících v německé eko
nomii a to jednak těch, kteří tam byli přeřazeni z IRO a jodnak těch, kteří nemají pomoc ^ři emigraci.
Bále se výše jmenovaní zúčastnili jednání s představiteli
JjUCOSi o zařazování našich lidí do pracovních strážních oddílů«.
1ento předmět bude projednán ještě přímo v Heidlberku«.
Ha sohůzee z 41 americkými sociálními pracovníky, kteří
navštívili Evropu podal informace br Ransdorf o činnosti
Anerioan Bundu v Evropě a o tížících problémech Čs. uprchlíků.
Dvakrát navětivil Dindau kde byl dříve čs. tábor a kdo bývalý
representant ve Branc. zóně lahoda se dopustil nesprávných
věcí při disponování se zásilkami American Bundu. T dlouhých
jednáních které vedl spolu s Miss Mayorhofor, zástupkyni
Oounoil of Churoh, organisace stejně postižené, se zástupci
francouzské zprávy poručíkem -Martinem, francouskou Surete,
s německou kriminální policii a německým státním zástupcem
žádal exemplární 'potrestání viníků, kteří se dopustili ne
čestných činů. ^rotože případ jo ještě předněten vyšetřování,
budo podána zpráva až po skončení.
Spolu s Brém Sbddarten a s Mrs Stoddartovou, nistopresidontkou American Bundu v Americe, která dlí právě v Evropě,
navětivil celou řadu ěs. táborů z nichž nutno zaznamenat návštěbu v táboře Untterjetingen, kde byl osazenstvu dán malý
radiový přijímač a tábora Wurzach ve frano. zóně, vesměs to
táborů v německé ekonomii.
Br. ^Zich vedoucí ludwigsburské kanceláře American Bundu
skončil úspěšná jodnání s Bo Waal Malefijt, Ohieď v/ee* Europe
South. American Desk O urychlení formalit pasových a odjezdu
individuolníoh'emigraoí. Bík úspěšnému zákroku mohlo odjeti
prvých 9 lidí v době značně kratší.
1T proudu jsou jednání a představiteli IRO o zlepšení
možnosti emigrace pxo lidi, kteří sice přišli před 15.10*1949»
ale žijí v německých táborech.
Br, Zich dosáhl příslibu některých pomocných organisaoí
v opatřování assurencí do IJSA. Z individuálnímu euigračních
akpí American Bundu pak zaslouží zmínky akce specialistů do
Anglie, Paraguae, Bolivie,
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ČESKOSLOVENSEK P

Předsednictvo RSÖ na schůzi dne 3« července 1950 ko
nané v New Yorku uctilo památku obětí komunistické justice v
Československu a usneslo se zaslat Dr. Horákovi, manželu po
pravené poslynkynš Dr» Milady Horákové, který žije v Německu
soustrastný projev» Bude vydána tiskem publikace o -mezinárod
ním významu popravené Dr. Milady Horákové .a o ..okolnostech, pro
cesu, který byl inscenován a vedl k utracení životů-ne jlepších
vlastenců.
• •
.V souvislosti s nedávnými a stálými popravami v ÖSR,
usneslo se předsednictvo RSÖ na řadě opatření zevního rázu a
zejména na-vhodném způsobu, ^kterým se bude ěeliti hlaBŮm, ja- koby češi a Slováci doma ve vlasti přijímali komunistickou
nadvládu trpně.
V rámci osobních opatření přijalo předsednictvo řadu
usnesení a učinilo opatření v pověření zastupováni RSČ v zá
padních zónách Německa a Rakouska, umožnění dalšího studia
emigrovaným studentům, umožnění informační a publikační čin
nosti RSO a jejích orgánů a připraveno bylo ustavení Oblast
ního sboru RSO v Kanadě.. .
••
•
TÍBtavuju^a schodza Oblastného sboru RSÖ v Kanado
konala sa dna 9» jula v Masarykovon dome v loronte. Schoze
účastnilo sa 14 členov pléna » V duchu naprostej shody v otázkáoh crganizačnýoh i personálných schodza projednala orga
nizační štrukturu OSRSČK a převedla völby předsednictva.
Zvolení boli s Předseda a miestopredsoda s Prantišok Němec a
Rudolf Praštacký, jednatel I. ; dr. Lubomír Baar, jednatel lis
Ota Hora, pokladník Yavro Ryšavý, zástupea pokladníka s Vilém
Pavlík, předseda finančněj konisie Rudolf Praštacký, zástupea
předsedu finančnej konisie s Prantišek Něneo, předseda komisie
sociílnej : prof. dr. Vladimír Krajina - s usnesením, že ho
bude zastupoval Ota Hora - , miestopredsakyňa sociálně j-komi
sie s dr. Naděžda HradBká-Jvahkvá, předseda-komisie informač
ně j s Pavel Plánovský, niestopredBoda komisie informačněj s
gen. Bruno Sklenoveky- Bosý, předseda komisie mládeže-s Vra
tislav Štafl, miestopyodscda komisie mládeže ? Mikuláš Perík,
členovia předsednictva bez fuhkcie s dr. Ludovít Linczényi a
dr. Jaroslav Navrátil.
Vedenie nového Oblastného sboru potom prejednalo
celý rad otázok týkajůcích sa nášho exilu, nenovite však mož
nosti pomocí čo najúčinnojšie čs. demokratickým exulanton v
europských campoch i mimo nich k urýchlenénu vysiahövaniu sa
do Kanady£ V těmto smorc přijalo rozné usnesenia,- ktořé budí
predmoton rokovania najbližšej schcdze Oblastného sboru ako i
předsednictva RSÖ vo Washingtonu, ktorénu tieto boly písenne
tlmočené.
■
Dotaz týkajúci sa poměru Čs. národného sdruženia v
Kanadě k 0SRSÖE! bol zodpovedsný tak,- že nedzi oboma organizáciami jo rozdiol ten, že CSNSK je mluvčím KanacLanov českoslo
venského povodu, kdežto QSRSÖK je politickým--mluvčín Čechov
a Slovákov v exile a bude snahQU vedenia Qblastnélp.0•sboru, aby
spolupráca a vzájomný poměr bol čo najlepší.
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První polovina srpna je "bohatě naplněna událostmi,
majícími podstatný vliv na stoupnutí rtuti v politician
světověn teploměru. Oěí světa se nepřestaly upírat na Koreu,
kde vojska Spojených Károdů pod vedením Mo Arthurs Bvádějí V.li.
těžký hoj g přesilou severokoreánské konunistické armády. 0tázka, zda a m á d a BÍT udrží předností na Pušann je předmětem
gbav svobodných národů v oelén světě, zvláště po posledních
ústupech, ke kterým "byly denokratické síly v jižní Korei do
nuceny. Tento ustup není zatín vyvážen ani protiútokem v use
ku Chínju. Odpověď oo učiní SK, kdyhy byla jejich armáda donuoena epuatiti Koreu je jasně formulována v prohlášení gene
rálního sekretáře Trygve lie, že SK nepřestanou ve svén úsilí
po zachování míru až útočník bude znovu zapuzen za 38 stupeň,
t.j. na hranici před započetím ozbrojené akce Severokoreanů.*
Zatím co armády urputně bojují v těžkém terénu jihokoreanskén
neméně urputně boje jsou sváděny u zeleného stolu v Bezpeč
nostní Radš SK. Zde, k všeobecnému překvapení sovětský dele
gát Malík se po Tni měsíčním bojkotu SK ujal předsedniotví,
které podle nepsaného pořádku připadlo na měsíc srpen právě
na Sovětský Svaz. Dohady účelu tohoto rozhodnutí Sovětského
Svazu byly rozptýleny již po prvých', zasedání oh. Taktika prů
tahu, zdržování a případného veta má znemožnit další akce
SK na Koree. Ukazuje se, že Rusko hoykoten Bezpečnostní Rady
se dopustilo jednoho z největších, svyoh politických omylů,
což potvrzuje i návrat Rusů do BR bez jakékoliv konpensace
či propagačního zisku. Pozoruhodný jo při tom dále trvající
boykot ostatních orgánů SK sc strany Sovětského Svazu. Za
tím go Malik nedbá jodnaoího řádu, snaží se ostatní členové
3R nalézti východisko z této situace. Spojené Státy odmítly
návrh některých radikálů změnou jednacího řádu doBÍci výměny
Malika či odložení další schůze až po 1. září, kdy so střídá
předseda automaticky. Jedním z řešení hy bylo přenésti o—
tázku do valného- shromáždění, zatín však se snaží ostatní
členové v soukromých schůzích či schůzích za zavřenými dveř
mi pohnouti Malika k změně chování a tím k plodné práci pro
mír va světě. Kán, kteří jsne zakusili komunistickou míro
vou práci na vlastní kůži, je tato snaha nepochopitelná,
když víme po draze zaplacených zkušenostech, že ,každá snaha
po dohodě s komunisty je zbytečná a může snad oddálit, nikdy
však odvrátit komunisty od jejich skutečného cíle ? zmocnit
•se jakoukoliv cestou vlády v celém světě, Jo nutno si uvědo
mit, že demokracie musí "být hájena, aí jo ohrožena kdekoliv
na světě, musí býti ohápána s hlediska-vyšší morálky, ne pou
ze z vlastního prospěchu či současné vlastní situace-, ^roto
nutno souhlasit s pomocí USA Porno se, kterou navštívil Mc
Arthur, aby přímo na místě se"přesvědčil v rozhovorech e
čnnkajškon, jaká je situace vojenská, politická a jaká je
morálka čínských demokratů. Proto s nelibostí přijímáme od
mítavé hlasy z Anglie, stavějící se proti pomoci Pormose,
Zapomínají snad tito Angličané na Mnichov a zdá se jim Pornosa příliš vzdálená Či malá, jako se jim zdálo malé Česko
slovensko v roce 1 S 38 pr^to, aby bylo hájeno ?
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Ncohí; si připonénou následky Cjianberlainovy touhy
po míru za každou cenu.
Na jedné straně válka, ěi snaha o ní, na druhé ví
ra v život bez války a úsilí po odstranění všech příčin vál
ky.
Odstranit spory mezi státy a .národy v Evropě, zlep
šit hospodářskou a kulturní situaci demokratické Evropy a
chránit každý demokratický stát proti útoku diktátorských,
režimů. - to^ cíle Spojených Států evropských na jejich dal
ší poradě ve Strassburgu.
Při volbě předsedy, kterým byl zvolen znovu belgic- *
ký socialista Spaak, se sice projevily některé prvky stavě
jící na nepravém pochopení myšlenky Spojených národu, evrop
ských, kdy vlivy stranické či místní se pokoušely hrát svo- '
ji roli, nakonec se však ukázaly tyto síly skutečně nepatr
nými. Yzoren tu zase byl Churchil, který ač nesocialista
podporoval vehementně volbu Spaaka. Správně chápal nad—
řaděnost myšlenky evropské nad dílčími zájmy národnostními,
stranickými či náboženskými. Je pravdou, že i když nebylo
odpovědně od krále Leopolda při těsné většině se vracet, ne
byl postup belgických, socialistů a liberálů demokratický,
přece však to byl pouze místní problém stojíoi za problémy
evropského celku.
Události mimořádně politiokou byl projev vůdce de
mokratické Evropy v druhé světové válce W. Churchila. Poža
davek evropské demokratické armády pod jedním společným mininisterstvem, vznesený tu Churchilen nalezl nadšený ohlas
u skutečných demokratů před: i za železnou oponou. Na věci
nemůže změnit nic ani chladné stanovisko labouristů, ovliv
něné vnitřními anglickými spory. Doufejme, že Evropa už po
chopila nebezpečí komunismu a že spojenými silami vybojuje
společný cíl demokratů s svobodu v Evropě.
Kéž jo tonu
brzy, hodně brzy a ny bučíme připraveni pomoci svými veškerý
mi silami.

Z

MYŠLENEK Dr. Miroslava
vyslance RŠS.

HAŠÍNA, bývalého

Souěasný zápas mezi Západem a Yýohoden je bojem
mezi barbarstvím a kulturou, řekne historik. Mezi zlem a
dobřen, řolpie idealista. Mezi Kristem a Antikristem, vystihne
problém křesvan. Mezi blahobytem a bídou, doplní materialista.
Mozi svobodou a wtrootvín, shrne občan dvacátého století.
Je to týž veliký zápas, který vede Evropa po sta
letí. Každá z jednotlivých peripetií tohoto odvěkého boje
ducha s hmotou přinesla konečné vítězství duchu, kultuře,
dobru, svbodě a blahcDytu. Každá veliká myšlenka, jež po
hnula kupředu osudem lidstva, se zrodila vo svobodném duchu.
Žádná zeá žalářů a katakomb nebyla dosti silná, aby ji duch
svobody nepronikl. Každá myšlenka, založená na nesvobodě
bídně podlehla, zanechavší v lidstvu pocit hanby a studu.

I
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¿Žijeme v jedné z takových dob, kdy je třeba veškeré
víry, naděje a vzájemné lásky, abychom vytrvali v přesvěd
čení, Že pravda je svoboda, že svoboda je kultura, že do
bré je Kristus a že svoboda, dobro, pravda jsou snášenli
vost. yyckázeje z této apotheosy svobody,- zdá se ni, že
bych mohl říci s Sapienti sat. Cítím však, že to není po
litický program Politický program je aplikovaná myšlenka:
může být. bo jovnou. rukou s mečen, nůŽG být otevřenou náruči
Jsem si vědom toho, že základní zásadou spcleČnaského, ná
rodního a politioltého soužití je a musí býti :
uo-ta k o d l i š n é m u
n á z o r u
k t e 
r é h o ' k . . p l i v . o b č a n a, . t ř í d y
a
národ a, pokucl n e o h r o ž u j e
p r o j e v
n á z o 
ru
d ? u. h é h 'o .
¿To to v první řadš tedy svodoba a sebevědomí jed
notlivcovo jakožto záruka štastné existence společnosti,
které jedině nohou býti základem politické organisaoe. le
ní slučitelno s myšlenkou osobní svobody, "aby kdokoliv pcd
jakýmikoliv záminkami byl donucován k politickému kradu,
ktoré není v souladu s jeho životním, názorem a s jeho osob
ním sebevědomím s zejména neuznáván proto, aby základen
politické organisace byly stavovské či jiné zájmy naterielni aů Se jedná o dělníky či podnikatele, zemědělce či obchod
níky.* 2 'a. 1 u d e k
a
k a p s a
na sní
o v 1 á—
dati* s r d c e
a
d u c h a , nebót člověk
o v l á 
d a n ý
žaludkem a kapsou je
č 1 o *v ě k
n e s v o 
b o d n ý , at sé jedná o proletáře či kapitalistu« Národní
i lidBké’společenství musí býti uspořádáno tak, aby jedni
neměli nutnost soustřelováti se na zájmy hmotné, a druzí
aby viděli v zájmech, hmotných jen prostředek a nikoliv oíl.
Demokracie neznamená, jen vládu lidu, lidem a pro lid,
není .jen pojmem politickým, v ústavě definovaným. Je poj
mem společenským na straně jedné jako solidarita a correlát
osobní svobody, na straně druhá pojmem vnitřní duchovní
potřeby jako' projev sebekázně. Jinými slovy : d e m o 
k r a c i e
znamená ú c t u
k
spoluobčanovi. a$ je ž
j a k é k o l i
v r s t v y ,
t ř í d y
a str-any
n současně
d ů v ě r u
k
s o b e;
sáným,
že
n e z n e u ž i j e m e
s v o b o d ,
jež n á m
B't á t
a
s p o l o č n o s t
p ř i z n á v á .
Proto doraokraoio znamená : právní řád vybudovaný na
předpokladu, že občan je řádným občanem dotud, dokud nu
není dokázán opak a že právo jo či není na jeho straně ni
koli proto, že je příslušníkem stavu, třídy a strany, nýbrž
proto, že je či není řádným občanem.
Mé představy a zásady by byly neúplné a neupřímné,
kdybych poneohal stranou otázkp Slováků. Považuji ji za
obtížnou proto, poněvadž je mi jasno, že její řešení není
ani jen na české, ani jen na slovenské straně. Její obtíž
leží i v tom, že řešení není jen politické a rozumové, nýbrž
přetíženo sentimentalitou,, jež se projevuje na obou stra
nách v citech i vznešených i chvály nehodných. Tvrdím, že
ne cínrozumění, nenávisti a vášně, které nám brání sblížiti
se, nejsou ani tak původu národního - národnostního
jako
spíše ideologického a duchovního.
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Hikoliv český národ, nýbrž vadáá politická struk
tura českých zení, •stranický kázeňský řád, a stranická
centralisace provázená uchvacováním a přidělováním funkcí
to byla, jež hlavně probouzela zahrává pocity a odstředivé
snahy na Slovensku, jehož politický smysl byl vždycky blí
že struktuře ideových stran. Vidin proto v obrodě a re—
f o m ě českého stranického a politického života, na znenšení
vlivu politických stran a v jejich zduchovněni, v jejich
návratu k ideám liberální snášelivosti, první krok s české
strany k dohodě se Slováky. Se Slovenské strany pak očeká
ván uznání faktu, že spíše než- stáhnutí se do slovenské ulity, jin k rovnoprávnosti s Sochy pomůžu co největší ideolcgické ovlivňování čeBkého politiokého myšlení a vy
slovuji upřímnou -naději, že se stáno katalysátoron českého
kenservativního myšlení v nejlopšín slova smyslu.
Považuje za svůj program státi se sebevědomou národ
ní složkou foderované Evropy, což předpokládá obětování
části suverenity všeoh členských států, považuji za první
předpoklad toho, abychom se, Cosi a Slováci, dovedli na
sván uzení dohodnout na tom,•co je třeba slevit na suvere
nitách prestýžních. Chtějíce se státi Evropany, musí se
Češi i Šlováoi v první řadě stát bratry.

VRiŽEÁ

EEVIMÍCH' .

Komunistická justice'v Československu spáchala
vraždu na n e v i n n ý c h
tím, žo dno 28. června 1950
popravila v Praze
poslankyni Er- Jarmilu Horákovou,
redaktora Závišo Kalandru,
továrníka Er. Oldřicha Polcla a
příslušníka bezpečnostní služby Jana Buchala.
Krov těchto nevinných obětí nezůstane bez odvety.
Svobodné Československo požene k zodpovědnosti pachatele
této bestiální vraždy, zlcěinu tín zbabělejšího a tín víoe
zahanbujícího, žo se nezastavili ani před bezbrannou ženou,
matkou a vlastenkou, kterou neměli odvahu popraviti ani ty
ranští okupanti a kterou nezlomila ani léta v nacistickém
koncentračním táboře.
, .
Předsednictvo Rady Svobodného Československa ve
Washingtonu, sledujíc co nejpezorněji -vývoj nynějších po
měrů v Československu, zejména's hlediska.soustavného po
rušování svobod a lidských práv, které vyvrcholilo poli
tickým proocsen, jehož rozsudek otřásl celým demokratickým
světem so usneslo na tomto prohlášení s
" Rada Svobodného Československa, jakožto předsta
vitelka a jedině “právněný-mluvčí po svobodě, demokracii
a nezávislosti toužícího a. nyní komunisty brutálně zotročovaného a terorisuvaného Československa, odsuzuje před ce
lým svobodným světem co nejrozhodněji každodenní deptání
nojzákla-nšjšich, přirozených a lidských práv nynějším ko-
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nudistickým, politickým režimem a vznáší obžalobu na tento
tyranský systém, který so drží při noci jan krutou sílou,
surovým násilím a proti vůli velké většiny národa.
S.ada Svobodného Československa protestuje'proti nasové peraokuci lidí v Československu pro jejich ideové,
politické noto nátoženské přesvědčení, případně z důvodů,
politické neto třídní nenávistí.
Rada Svobodného Československa protestuje konečně
oo ne jrozhodněji proti rozsudku t. zv. Státního soudu v
Praze vyneseném dne 8 . června 1950 proti bývalé- poslankyni
Dr. Miladě Horákové a spoluot žalo váným a s hlubokým bolen
a rozhořčením odsuzuje tostiální vraždu, jíž dopustila se
krvavá justice v Praze dne 28, Června 1950! 11
To všechno, čeho se dopouští dnes u nás lůza špi
navá i nažehlená do nebes vola o pomstu, ktorá podle mou
drostí předků jen Pánu přísluší. Pravda, právo a spra
vedlnost jsou doma jen do času odloženy. Přijde a musí při
jít slavná, nikoli bláznivá retribuce, která očistí a mrav
ně posílí a na spravedlivý soud přivede celou tu smečku
intelektuálních povodců všech napáchaných zločinů.

BAffSKO-BYSTRICKá

POYSMIE .

% prejavu prezidenta Dr. Edavrda Benoša v Banskej

Bystrici dna 29» augusta 1945 s
S hrdo síiou a pýchou, do stojné a sebavodome v stálo j
živolnej a sviežoj sponionke díváme sa dnes všotci zpát na
jeden z nejváčších činov ¿bterajšoj slovenskéj historie ~
na slovenské povstanie z augusta r. 1944. Z^orazirujcm tuto
hrdost a pýchu právo dnes, ke či. nám stačil puhy rok - rok
najváošíeh spojeneckých vííazstiov nad nacistickou obludou
alp. historia desial^nepoznala - aby vynizly všetky ezistujuce pochybnosti, sústavne a záměrně vyvolávané německým
diktátorským a bratislavským quislingcvslrýn rozinou na budúccn vývoji Slovenska a aby bolo colkcu jasné, žo Slováci
v svojej zdrujúcoj' váščine nikdy nepřijali tisovský režim a
nikdy sa nestali stúponcani- t. zv. učoňia Tukovho.
Ytedy, ke či sa už naozaj začalo
blýskat nad Tatra
mi ", to už bolo -všetkénu čcskoslovonskénu l^udu jasné, že
nyšlionka slovenského a českého bratstva a sjednotonia Če
chov a Slovákov v jednom jedinon spoločnon štáte doohádza
sv'1jho nového, trvalého a pevného výrazu s v štáte^pre ktorého cxistenciu, právnu kontinuitu a uznánic sme všotci v
zahraničí - politioi i vojáci - sviedli uspbšný boj a ktorého jednota nemohla byt manifestovaná vernejšie a dorazn^jšio ako právě krvou všotkých vorných. . O tomto štáte sne
si však súčasno povedali colkon jasno,.uprinne a rozhodne,
že ho budeme budovat ako donokratický štát a na nových
lepších a dokonalejších základooh, vyjádřených heslom " rov
ný s rovným ", odpovodajúcích vývojů, ktorý Slovensko vyko
nalo v slobodnej republiko za jej prvého dvacatročia.
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A Ion v udalostiach, ^ktoré znancnaly^posvátenio
jednoty krvou, nohli sne s úspcchon pracovat a tvořit plá
ny pro budúcu politioku, hospodarsku a sociálnu výstavbu
lepšíhho a dokonalojšieho poriadkij nasej spoločnej republik
ky~. To bola prvá skutoSnosí, ktoru sne citili a poznali-.
A sne pri druhéj skutečnosti : Slovensko svojini
bojújucíni jednotkani
partizánni v době svojhc bansko bystrického povétania odčinilo všetko, čo zrádný tisovský
režín od roku 1938 - 1939 a ešte před týnto rokon - na
čoskoslovenskcj republiko napáchal. Slovensko svojin udat
ným bojon dokázalo věrnosí rozhodnej váčšiny siovonského
1 udu nyšliunko jednotnéj -Československéj republiky. Slo
vensko napísalo - opát opakujen - svpjin povstanín jednu z
najkrajších kapitol svojej Slovenskoj historie.
Týn však ani zdaleka nie je vyčerpaný a vystihnutý
snysel a vyznán slovenského povstania. Vyznán tohoto histo
rického povstania Saleko přesahuje slovenské hranice. To
nebola len Vcc Slovenska sanotného, to"nebolo len ohnivé
vyznanie vnutornoj 5o sko slovenské j jednoty, o kterej existenii sne nikdy nepochybovali a o ktoroj son sa vyjádřil
už v narci roku 1943 vo svojen prvon Speciálně. \ Slovákon
adresovanou pro jave-z Londýna jednoznačné a nekonpronisnc,
raz navždy a definitivně, kecí son vyhlásil, že Slovonsko
patřilo v roku 1943 do republiky - právo tak ako roku 1938
před Mniohovon.
*
r
■
To boly planěno, ktoré vyšl *ahly daleko za hranice,
aby spálily vsotko to nepravé, čo ešte vtedy Slovensko v
uodzinárodnon zapojení a postavení stále nebezpečno ohro
žovalo. Před slovqnskýn povstanín stále ešte nebclo pro Slovensko všetko s plnou istetou whraté,- i kecl nedzinárodne Slováci a Češi holi uznávaní ako prcdimichovská
Československá republika všetkýni ví^aznýňi štátni a „taknor celým ostatnýn sveton. Skutečnost, že v rozhodujóu
chvil u takner všetci Slováci až na bezvýznamných a pro .
Smísí slovenský život celkon bezcenných, škodlivých a zby
tečných jodincov, dali tento nasej vioro výraz i vojensky,
to bola udalosí, která vívaziaoín spojeiicon a celénu ostatnénu světu dokázala správnost náško stanoviska. Ale ešte
viao ako toto : dokázala, že -Slováci sú tak vyspěli, tak
politicky zralí, a tak demokraticky vzdělaní, že v rozhodnon okanziku, ke 3. ide o živo tnu existenciu národa a ..jeho
najdrahšiu a najoennejšiu hodnotu - o slobodu nravnu a
duchovnu, sociálnu a hospodársku a o politické nežnosti
zdravého vývoja státu a pre daleku a štastnejšiu buduonosí
a v spojeni s čcchni, vedia siahnuí k zbrani a provies^ rovoluciu .
*v
A týn, žo naše státoprávně hl, adisko, už skoršio
před ostatnýn nedzi^árodnýn sveton uspošne uplatněné, do
stalo vejensku nápln brannýni silani slevenskýni a českými
či už to boly oddiely-pravidolného vojska , čí skupiny
československých partizánev, či to boli politickí vázni
slevenskí lebo bojovníoi z pražskýoh barikád, či to boli
naši zahraniční vojáci* Slovensko najjasnéjšou rečou svojich vurnýoh ukázalo světu^nosporné, že nenože a noBriio
byí srovnávané s ktorýnkol vek z ostatných satelitov No—
neoka,
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Slováci patria k čechon a Češi k Slovákon, sloven
ská zen ide v Europo a vo svete spološne s českými zemani,
taká je diplomatická roč slovenského povstania. lo je tretia rozhodujuca skutečnost BanskoBystrickej revolúc^e,
Bansko-Bystrioké povstanie nalo však poslednu pod
statná znáním dnešného slovenského vývoj a - svoju stránku
vnitropolitická. 3tfech i^ž strannický a vnutropolitický- vý
voj na" Slovensku v Buducncsti Bude a k ý k ď v e k , BanskoBystric
ké povstanie je svojini výslcdkani a záverai rozhodným projavon ohromného pokroku - demokratického, protifašistické
ho, 1 'lidového cítenia slovenského, jo dokladon kategoric
kého odporu Slovenska proti všctkýn zBytkon naČLariznu a
l'udáotv6£, jc dokladon vyspalého, o svistěného, -demokratic
kého a 1 udového vlastenectva slovenského, od ktorého nio
je už a nikdy neBude návratu k staránu Slovensku. Slovensko
a Slovenskost definitivně, povedal By son zmodernizované,
priBlížilo sa neočakávane a s prekvapujucou rýchlostou k
nodernénu poválačněnu Scšstvu s jeho celou sooiálnou náplňou, od ktorej zpát do prvoj repuBliky tiež už niet a ne
Bude návratu, fo nám zaručuje/trvanlivost a silu jednoty
5esko slovenské j viac ako Sokol V e k iného, -Ja nevravín, že
vývoj je už hotový, aleBo dokončený. Je to však postupujuoi a správný vývoj, lcBo " rovného s rovným 11 politicky
v repuBllke By neBclo, keBy postupné nedošlo k plnému vyrovnaniu sociálnemu a hc.spodArskánu a k vzájemnému sloBodnému prenikaniu kulturnénu a duchovnému. Máme teda
ošto před seBou stále vel'a práce.

ÚS1AV

Pr. Edvarda BEEE&E pro politické
a scoiálni studium.

Dne 7. Března 1950 vydána Byla v londýhš tato
Zpráva i
" tr příležitosti loo výroši narozenin presidenta
I.Gř. Masaryka Byl založen v Icndýně Ústav Dra Edvarda
Beneše pro politické a sociální studium.f
Ústav Dra Edvarda Beneše má za užal podporovati
studium politických a sociálních tšd se zřotelem k život
nímu dílu zakladatelů Česko slovenské repuBliky 1. G. Masa
ryka, Milána Rostislava Štefánika a Edvarda Benešo* v duchu
jejich programu pokrokové demokracie, založené na úsilí o
pravdu a Bratrství mezi lidmi a národy.
Kuratoriu! Ústavu tvoří Ycjta Beneš, Jaromír
Smutný, profesor dr. P. Smetánka, prof. dr. Jaroslav
Stránský a dr. lev Syohrava.,
Y příštím čísle přineseme Prohlášeni, které vyda
li zakladatele Ústavu Dra Edvarda Bonoše.
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Několik poznánek ke kulturní činnosti

y

exilu í

Ve všecek kulturních a.duchovních vůbec se-nedá
počítat na procenta a pošetní úkony zde čiší chladen nrazivšpín a zinavějšín více, než. kdekoliv jinde a v Čenkoliv jinéru Kulturnost národů, a jakýchkoli jiných, byí sebenenšíoh pospolitostí se nedá nšřit poSten přednášek a
kulturních podniků, nýbrž odrazen, jaký tyto akce nají v
chování, jednání a celén životě Slonů společnosti.
Otázkou kulturní či nokulturní je také čistota cho
deb a ubikací a lze považov&ti každého, kdo tuto čistotu
porušuje za člověka nekultumího, aí ná za sebou jakékoliv
školy a jakékoliv kulturní podniky, -at už jen vyposlouchané
Či jín sanýn pořádané, Otázkou kulturní či nekulturní jo
také otázka pocitu odpovědnosti, dobrovolné kázně a disci
pliny, která každého vskutku kulturního jedince ná sánozřajně k plnění úkolů a povinností, které jsou nán nikoli
diktovány, ale které na sebe dobrovolně bořené, žijíce v
oanpovén prostředí a společenství a které nusíno chtě ne
chtěj ale odevzdaně podstupovati, ná-li náš život zůstata
aspoň na té nininální kulturní úrovni a výši, na jolré je
to vůbec nošno v tento prostředí. Jo ovšon nino jakoukoliv
kulturní diskusi, je-li dobré jnéno naše soustavně poškozo
váno ěiny neslušnýni, otravnýni a hanebnýni, ba dokonce
také zloěiny a jo ovšon v této souvislosti naopak otázkou
vysoké kulturní vyspělosti ostatních, do jaké níry chtějí
tyto skutky tolerovati a s jakou ještě trpělivosti oheeno
ny všichni k takovýnto ěinůn dále .pasivně přihlížet!. Nespolehejno, že pořádek v těohto věoooh učiní nějaká inatituoe, bude každá příliš slabá, nobude-li niti podporu nás
všech. Nonšjne slitování s takovýmto li dni typicky neso
ciálním a pospěšne, ábychon je vynýtili ze svého středu.
Každá onigraoe je nakonec posuzována podle svého chováni
a podle svých skutků. Jane jistě hrdí na-to, že emigrace
ninulá nán zanechala v cizině dostatečně vysoký úvěr. Pro
to k otázce, která se nán klade a která zni, zda jej chceuo udržet a zvýšit, či'marnotratně pronrhat a nootně ztra
tit, odpnvězne hlasitě, slavně a se všeni naděj oni s
" Ohccne hýti hodni jnéna československých politic
kých uprchlíků, c h c e n e
být nravně tak silní a kul
turně tak vyspělí, abychon řádně a zdárně reprosontujíce
nešťastný národ dona, nohli býti z á r u k o u , žo pošla
paná s v o b o d a
bude znovu nastolona a udržona naší
m r a v n í
a u t o r i t o u
po Časy věčné« ”
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A. Mothoděj :

Chválu vzdejme mužům věhlasným a apoštolům na Sin
Cyrilu a Methoději, kteří pohrdnuvše slávou všoí časných
a duchen Bažin naplněni, zákon Boží zvěstovali otcům našin
a světlen pravdy Boží osvítili nysl 3 o jich.
Milost Boží naplnila srdce jejich a moudrost Boží
spočinula na rtech jojich, proto ze zdroje života sytili
lačné a žíznivým otvírali nevysýchající pranon vody živé.
Jdouce po šlépějích učedníků. Pá^ě všrnýni so stali
hlasateli evangelia Kristova a jako neúnavní dělníci na vi
nicí Páně nesli břímě dno i horka a zasloužili si naší ne
hynoucí panšti o
*
Jako noční -stráž stojí v dějinách našeho národa onšch 1 1 všlrú, v nichž počítáno svů.j historický začátek.
Jak nás to ponižovalo a uráželo důstojnost národa, když na
ši nepřátelé nás nedávno přesvědčovali* Že žijone jen z je
jich nilosti a plodů, jo jich kultury, že jsne zde, nyslín v
naši zeni vetřelci jen prozatím trpěnými boz předků od vče
rejška. Á zatím jsme slovanským knonen s hlubokou a slavnou
minulo stí, úsvit na Sloh dějin v polovině IX. století již zá
ří světlen řadě předků., j[ež určovali osudy střední Evropy.
Mnich Kristián v uvodu své kroniky napsal o českých
světcích Cyrilu a Jíethódějovi t " Kdyby so takoví a tak
znamenití svati, vyskytovali ú jiných národů, křesťanských,
dávno by byly jejich skutky vymalovány zlatýn štětoon, již
dávno by. jo uctili- znamenitým kázáním. A my skoro nehodně
so k nim chováno. " Kdyby jiný národ něl tak bohatou a slav
nou minulost, jako ju tonu v případě našen, jistě by vele
bil své dědictví a byl by hrdý na svůj dějinný přínos,
kdežto Češi si to zpravidla ani neuvědomují» Jo to zdvoři
le řečeno skromnost, méně zdvořile to lze nazvat poraženoctvín. KcpřátelBká propaganda so vždy snažila, aby tento
komplex méně cennosti prohlubovala. Proto vynycujo jakou
koliv vzpomínku na českou nezávislost, at politickou či
kulturní. Propaganda sice prolhaná, ale -vždy zastírající
nebezpečí, že z ní něco ve světě uvázne. Řekl to ostatně
Grocbcls ; Lož může býti sobe větší, budo-li však častěji
opakována, mnozí ji konečně uvěří. J na západě se proto
vyskytují lidé. a to nikoliv jen mezi nevzdělanci, „kteří se
domnívají, žo deši jsou národem-bez- přofiků, bez. úctyhodné
tradico. A právě v době Cyrilo-Mothodějské, již v IX. stolotí nalézáme hluboké kořony naší tradico, jádro onoho pří
nosu, jimž československý svět podnětně přispěl k meziná
rodnímu duchovnímu vývoji. '
Po nezdaru nisio něnocké zavdal knížo Rostislav
soluňské bratry, aby jazykem lidu srozumitelným hlásali
křesťanství. Kolon roku 863 filosof Konstantin, známý pod
klášterním jménem Cyril, přeložil evangeliář a nošní texty
do řeči slovanské.
Je to původní Slovankaé dílo, ktoré
přináší první slovanský překlad evangelia a zahajuje vlast
ně dějiny Československého národního písemnictví. Je to
první slovanská kniha, která se dostala do rukou našich
předků.
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Konstantin při tom vypracoval soustavu slovanských,
písmen t. zv. Cirilici, ji přepsal text P í s m a šel na
Moravu. Solunští bratři mluvili jazykem macedonských Slo
vanů, Šechům srozunitolnýn, protože rozdíly nozi slovan
skými dialekty byly tehdy ještě zcela nepatrné.
Náboženství bylo tehdy považováno za hodnotu nad*
řazonou všon lidským statkům.
Tisíce slovanských bratří
povýšilo jazyk slovanský na jazyk církevní, posvětilo ná
rodní jázyk a tín i národ, jenž se tím dostal do nojvyšší
oblasti kultury.
Slovanští bratří přes odpor německých biskupů brzy
přivedli ke křostanství všechen lid, založili .svoje sídlo
na Velehradě, kde se stal Methodšj notropolitnín biskupem.
Po nějakých 20 lotech slibných začátků průbojné dílo věro
zvěstů nárazem zvenčí ztroskotalo. Pilo svátých bratrů
však nozůstalo pro české dčjiny pouhou pomíjivou episodou.
Naopak v slovanském zahraničí začalo cyrmlonethodějství
nabývat půdy .teprve až po zákazu slovanské bohoslužby.
Jako častěji v našich dějinách, tak ‘i nyní urodu bohatou
a požohnanou, u nás'pracně zašívanou, sklízeli cizí.
Přesto však z tohoto kořene v příštích stoletích vyrŮBtá i
na naší půdě požehnaná žeň. Z význačnějších plodů jo to
Křišťanova legenda z konce X. století, Sázavská bohoslužba
sv. Prokopa v XI. století, •Svatořehořské glosy ze začátku
XXI, věku. Na církevně slovanské období čoskýoh dějin vě
domě navázal i Karel 2V při založení . kláštera slovanského
v Bnauzíoh, kterýžto důa nese jméno požehnaných patronů
království českého Cyrila a Methoděje a kdo se slovanská
bohoslužba udržovala po dlouhé doby.
Karel IV., zakladatel university, velebil M drahý
jazyk Český " propagoval joj a pečoval ’o' rozymožení české
ho písemnictví v duohu Cyrilo-Methodšjskén. Jdea slovan
ského křesťanství zůstala živou a mohutnou národní tradi
ci, zvláště na Horavě a posilovala f vědomí národní své
bytnosti zvláště v dobách krutého utlaku v době protirof ornační. Bohuslav Balbín, vrstevník bělohorské pohromy,
učený kněz a obhájce národa, napsal Obranu jazyka českého,
vydanou pro odpor teprve roku 1775. V úvodu napsal do
slovně ; " Zajisté nikdy Sochy nezkusily útlaku těžšího,
nikdy nepodnikáno zákroků ostřejších pro vyhlazení jazy
ka slovanského a nikdy nebezpečí nebylo větší, 11 Modlit
bou k sv. Václavu končí joho kniha s ” Ty, národa našeho
záštito a podporo, zahynGne-li, sobě zahyneme. Od nových
obyvatelů bys marně očekával pocty té, kterouž Tš zenš
česká od tolika věků velebí a miluje ",
Když fysické síly národa slábly, kmen byl nalomen,
přední naši hlodali nazpět k slavným, přodkům, světcům
národa, jojichž řadu důstojně zahajují slovanští bratří,
kteří dali národu základ kultury, která byla živnou půdou
duchovního života v oelé minulosti.
Končin slovy písně velehradské : 51 Nezhyne rod,
jenž věřit neustane, dědictví otců záchověj nám Vane. ”
" Minulost nám nepoví, co máme činit, alo poví
nám, čemu so máme vyhnout ". Joso Ortoga Y Gasset.
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Mistr Jan Hus, všrný sluha Boží, za světlen šel
vzorem re šlépějích Krista, ve všem hledal pravdu , smysl
Písna ryzí, jeho čistý duch.
Přesvatý kacíř, jenž proti lži a přetvářce zdůraz- .
nil pravdu a mravnost a září své hranice převedl národ
přes doby hanby až k triumfu dneška. V něn chtěli umučit
národ a zatín upřímná srdce čoského lidu slyší jej dosud
v šlehajíoích plamenech pobožně zpívat modlitbu silné vů
le a nadlidské mravní síly. Svýn tragickým vítězstvím dal
lidu svénu odvahu veliké dějinné chvíle, žo za pravdu a
hlásanou mravnost nutno položit'i život.
Mistr Jan Hus ještě dnes po 535 lotech jost nárt
vzoren člověka silného -duchen. Kusíno pochopit základ na
něnž ¿Hus vybudoval pevný svůj charakter, onu hybnou sílu,
která životeij jej provázela a učinila jej takovým, žo na
něho bude s učtou vzpomínáno po věky.
Y dějinách československého exilu se stal Mistr Jan
Hus synboletí úsilí o duchovní a národní svobodu» Po porážoe na Bílé hoře odcházeli českoslovenští exulanti s Ja
nem Amosem Komenským do ciziny a nesli s sebou do vyhnan
ství vedle Bible Kralické též Husovu Postillu, aby se tak
oddaně hlásili k Husovi. "
. Y prvém zahraničním odboji T. G. Masaryk vo výroční
den Husovy smrti 6 . července 1915 -vyhlásil válku RakouskutJhersku, první z pluků legii pcjmonovaán po Mistru Janu Hu
sovi* Bon 6 . čorYenec se stal státním svátkem osvobozeného
Česko slovenská•
Rovněž za druhé svět-jvé války proti naoisnu a fa
šismu proklamoval prosident Br. Edvard Beneš zásady osvo
bozeneckého boje, dovolávaje se památky Husovy a slavné
doby husitské.
Saké my, jako exulanti v třetin zahraničním odboji
se hlásíme k Husovi. Mistr Jan Hus je nám oolýn svýn du
chen symbolem Člověka veskrze zbožného, spravedlivého,
který zdůrazňuje lidství a vzpírá so jakémukoliv příkoří
a nesprávnostem. 'Představuje synthesu těch nyšlonck a ideálů, které dnes nazýváme
d e m o k r a c i e »
Také komunisté v Československu se rádi dovolávají
Mistra Jana Husa. ' H e p r á v o n, nobrt Hus, kdyby dnes
žil, stojně tak by ostře pranýřoval šlapání lidských svo
bod a násilností, kterých se dnes komunisté dopouštějí jak pranýřoval církevní a světské zlořády v době, kdy žil.
Ostatně komunisté vedou lid k bezbožoctví, potlačují ná
boženství a snaží se učiniti náboženství nástrojem- svých
politických cílů, zatín, co Mistr Jan Hus kázal tato slova:
" ProtcŽ nojnilejší, bratři a sestry v Pánu Bohu mi
lí, pr.;sínYás,- pro Umučení Syna Božího, abyBto rádi cho
dili na kázání, chodíce pilně poslouchali, poslouchajíce
srozuměli, srozunějíce zachovali, zaohovajíoe, abyste se
poznali, poznajíec. so právě, abyste poznali svého nojnilojšího Spasitele, poznájíco, abyste Jeho milovali ze všeho
svého srdce, ze vší své vole a svého bližního jako sani
sebe a milujíce Jeho s Hín se radovali bez konce. "
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přátelím v Cechách

Mistr Jan Hus, v naději sluha "boží, všem. věrným
čochón, jenž pána Boha milují a budu milováti, žádost svu
vzkazuje, aby pán Buoh dal jin v své milosti přšbývati i
slionati a v radosti nebeské na věky přěhývati.
T ě m i a v Bohu nilí páni, panie, bohatí i chudí.
Prosím vás a napomínán, ahy pána Boha poslúchali, jeho
slovo velebili a ^ádi slyšeli a plnili. Prosím vás, ahy
pravdy hoží, ktoruž sen z hožioho zákona psal a řěěl svá
tých kázal a psal, ahy sš té drželi. Prosím také, aě hy
kto ote mne slyšal na kázáni neh sukronie co proti pravdě
božie, aneh aě hych kde psal, jenž úfán Bohu, toho nenie,
ahy toho nedržal. Prosím také, aě kto viděl né lehké oby—
ěoje v :luvenie neh v skutciech, ahy sě jich nedržal, ale
ahy za ně Boha prosil, ahy ni ráěil odpustit!, - Prosím,
ahy knšží dobrých ohyěejcv milovali a velebili a je ctili i
a zvláště jenž pracují v slově božion. Prosíni ahy sě
varovali lstivých lidí a, zvláště knšží nehodných, o nichž
dio spasitel, že sú v ruše ověien a vnitř* vlcie hltaví.
Prosím pánov, ahy své chudině milostivě ěinili a
právě jie zpravovali. Prosím mššíanóv, ahy své obchody.právě vedli. Prosím řoneslníkóv, -ahy všrne své^dielo ved
li a jeho požívali. Prosín/sluh, abyřsvým pánon a panien
věrně služili. Prosím nistrov, ahy jsuco dohře živi, své
žáky věrně uěili, najprve, ahy Boha milovali, pro jeho sě
chválu uěili a pro prospěch oheš a pro své spasonie, ale
ne pro lakonshtvio ani pro světské zvolobenie. Prosím |tudontov i Žákov jiných, ahy nistrov svých v dobrém poBluchali i .následovali a ahy sě pilně pro hoží chválu a pro spasonio své i jiných lidí uěili.
. . . . .
Také prosím, ahy sě milovali, dohrých násilím tlaSiti nodali a pravdy každému přáli.
Bán list v noci u pondělí přšd svátým Títom po
dohrán angelu-.
Z

výkladu víry ?

Věrný kře síláno, hlGdoj pravdy, slyš pravdu, vuě so
pravdě, miluj pravdu» prav pravdu, drž pravdu, hraň prav
dy až do smrti, nobot pravda tě vysvobodí od hříoha, od
Sáhla, od smrti duše,- a konoěně od smrti věěné. ■
Nejroznilojší v Jozukristu, stůjtšž v poznané
pravdě, ktoráž nade vším vítězí a necna jest až na věky.
Pravda na věky přemáhá, aě na ěas bývá poražena.
Edo pravdu mluví, hlavu si rozbijí, lépe jost pro pravdu
smrt trpěti, než pro pochlebenství žasnou odplatu vžiti.
Zlořeěoný ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.
lépo jest dohře zonříti, nož-li zlo živu hýti» Kdo
smrtí se hojí, ztráoí radosti života. Hade vším vítězí
pravda. Yítězí kdo jest usmrcován- Pro troBt smrti nemá
se hřešiti.

Strana 25
"Vzponíhka na generála Milana Rastislava
š t o f á n i j c a :
Ha tradic zádunčivon,
na šanon holon končiari,
tam v skalo tvrdoj, v štrku
Žl'tosivon,
tan v sladkon rodnou
chctári
spí orol - generál 1
Dn$ 21. červenoe t.r. ty se tyl dožil první česko
slovenský ministr války a spoluzakladatel a tvůrce Česko
slovenské republiky generál dr. Milan Rastislav Stofánik.
sodmdosáti lot;
.
*
Y 31» výročí květnové tragedie vzpon&ěli jsme si
na Stofánika zvláštními oslavami a i nyní se k němu opět
vracíme tok, jak Be tudene v nažen exilu stále vracet k
němu a jeto spolupracovníkům a spoluto jovnikům T. G. Masa
rykovi a Edvardu Benešovi, abychom v to ji za osvotození
naší vlasti čerpali posilu .
Připomeňme si dnes některé z výroků, tohoto totatý
rá srdce a rozumu, který stál vždy pevně za myšlenkou
československé jednoty, československé státnosti ;
Keň si' nevytojujomc slotodu v tojto vojně, nemá
náš život cenu.
Celý civilizovaný svět zápasí dnes'na smrt za uplatncnie hunanitnýoh ideálov, od kterých, závisí tytie aleto smrt národe v, najma ^malých národov ; a každý človek
má za povinno st, aby po dl a hlasu svojho svcdojiia a ¿o
všctkýoh svojich sil tol nápomocný v dlelo spojencov.
My zvírazíme, loto našo hoslá sú LÁSKA., PRÍCA,
POC-řlYOSÍ.
Jednotou jsme si vydotyli svotodu, jednotou si ji
zachováno,'
Dna 14. fetruára 1919 povedal generál H.R. Štéfánik vo svojej roči před Čs. logiondrmi na Sitirii o komu
nizme toto s
,
”,Yy rozunioto, že musíme zostat nopromožitol nýni
nepriatel mi komunizmu. Bolševiznus jo negacia domokratiz—
nu, tolševiznus hovoří, křičí, řeve - demokracia myslí,
poučuje, prosvedčujo j tolšoviznus vyvolává najnižšio pu
dy, domokracia apeluje na češí a svedonie ; bolševiznus
stahuj o tlížnému kožuoh, domokracia šije katát pre všotkých, i pro chudáka $ bolševiznus hádže protivníka do no
ra, vytahuje ho z vázenia a zahija j domokracia konstatuje,
liečij -po případe trostá, napravuje j tolševiznus zakupujc duse za výhody a tvoři strany banditov a soktárov, denokracia castňujo všotkých vo výhodách, po právo.
Bolševiznus - to jo rozklad, tioda, hlad 1 Denokraeia tvoří, jc základen nomálnáho života a hlahohytu. Bol—
Šoviznus je oslňujucí záblesk výtušiny, dcntjkraoia je žiarivý maják spásy. Bolševiznus jo nepriatel on l'udstva a
nusi sa proti nonu bojovat.!I! ”
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TÍBORU :

Sohwábisch G-niind s
Již déle, jak dva měsíco, ozývá se v ulicích. Schar.
Gniindu česká a slovenská řeč, Přes stctřicet příslušníků
■bývalých čs. IRO campů z TJlnu a Ludwigoburgu našlo tu, po
přeřazení do německé ekonomie, v Bisnarkových kasárnách
svůj dočasný uiulek ještě s pěti dal Síni národy, Město i
okolí jo krásné, ale život tu. není lehký» Je zde 1500
místních nezaměstnaných, takže nalézt práci v hlízkén oko
lí je hotový zázrak- 7 táboře se navaří, takže zvláště svo
bodní, kterých jo tu přes polovičku, riusí vynaložit všech
no úsilí, aby těch DM 42.- nšsiční podpory rozvrhli tak,
aby několik plyn vých vařičů na chodbách 7, bloku nestalo
so poslední týdon nepotřebnými, protože není z čeho a zač
vařit. Další bolestí je nedostatek Časopisů a žádné kni
hy. Přes to však hlásí bc tu československý živel čile k
životu. Denně ténšř všichni obyvatelé 7. bloku shromažďují
sc u těch šťastnějších, kteří vlastní radiové aparáty, -aby
mohli aspoň tímto způsoben slcdovati nynější světové dění-»
7 táboře zahájila.činnost nozinárodní skupina YHCA-YWCA,
do které se Čechoslováci aktivně zařadili. Za účastí čle
nů Y-Y všech-národů v táboře žijících, hýl zvolen ^předse
dou Čech a sekretářon Slovák. Je to jistě značný úspěch, .
přihlédnome-li k tonu, žo Y-Y jo v táboře jediným sdruženín, které patrně převozme všechnu kulturní a výchovnou
práci,
Uln-Donau, Hindonburgkasorne s
Tento tábor stal so dnen 16', června táborem sníšonýn. Přod příchodon nových obyvatelů - Estnnců - vydal
čs. táborový výbor výzvu k československým-obyvatelům tá
bora a Estonce uvítal písemným provoláním v jejich ma
teřštině T
Yýzva k Estoncůri zněla :
n Bratři a sestry Estonci ! 5eskoslovenský táboro
vý vvbor v Ulmu-Hindcnburgkasorne si pokládá za svou r a 
dostnou povinnost přivítati nové obyvatolo tohoto tábora
z řad estonských uprchlíků. 7yjadřuje při této příleži
tosti své upřinné přesvědčení, žo rozdíl-země a jazyka
nobudo důvodem k neporozumění ve všech spoločných slarostooh a úkolech. Eanpak, Nár-. dy vzdálené sice původem,
ale sobě tak blízké osudem a touhou po zničení společné
ho nepřítele, najdou jistě a v brzké době základnu bra- •
trslcó a trvalé spolupráce Patříme k světovému křesťan
stvu, které dnes bojuje proti tyranství hmoty, •vyjádřené
mu filosoficky dialektickým materialismem a uplatňovanému
mocensky Moskvou. Chccno-li splniti ideál lásky, -základ
to křesťanství, a dáti západnímu světu příklad nutné jed
noty, která i nás zachrání, musíme především my sani nalézti cestu vzájemného porozumění a bratrské shody. Jako
zástupcové našich národních skupin ať Češi, či Slováci,
nabízíme ruce i srdce ko kladné spolupráci na těchto ide
álech, jež jsou nám společné.- Yítáme 7ás v tomto smyslu
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173 Koně5ný Jlsef, n-r. 1928, Velké Pavlovice, HustopoS,
174
175
176
177
179
luO

P lánek Mario, Ladislav, '
Stiklasa Jar. slav, narozen 1920, hranice přešel 1943;
V áchal Karel 3 r aSinou,
Tr jon Alris, n-ar zen 1927,
fiíha Jaroslav, Lr., chox ISaric, děti Eva, Jiřina, asi
v Sak usku,
Bunič Pavel, D.P. Leger Hamburg 36» C-B-J,
Adresy hlodaných osob zašlete laskavě

na s

American Bund, Ludwigsburg, EIrabhcniochkas&rne, tTB 2ono«
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Všeobecně so v tib ořech mluví n 00 bude s náni, kdy
by so něco stalo " Tin so nysli, kdyby dříve či později
došlo k vilce v některé části Evropy, zvláště však, kdyby
došlo ke- konfliktu nozi východnin a západním isěnecken.
Ústřední výbor sleduje pozorně r v r j ud ÓLostí ve svě
tě a jak je uveden- na jiném nístS tchr-to listu zabývá so
veKii intensivně příčeni pr' případné přenístění čs. politielccýh uprchlíků na nísta bezpeční jší, kdyby se ukázala
toho potřeba.
Již dnes upozorňujeme, aby každý příslušník tábora
něl v pořádku svr jo osobní věcí, zejména osobni doklady,
přiměřená zívazdla a pokud lze i trvanlivé potraviny.
Zničte zbytečnou -s bní korespondenci, která by byla pří
těží a mohla. by kempro: litovat a přinést těžké následky pro
pisatele z Československa*
Být připraven je již dnes nutnáy ale noznamená to
nit předčasně nějaké b-pvy a zbytečný strach a dělat ne
žilo ucí paniku a chaos«
Nepoškozujte

d o b r é

j^ono československé emigrace í

Před časem d šlo k vážným incidentům v českoslovens':cých tib rcch v Ulňu a ve Válce. Bá3 e dochází stálo
čistěji k porušování klidu, v táborech a výtržnosti jsou
na -letmín p'řádku. Tyté události poškozují d o b r é
jméno česle sl venské emigrace a jest vážná podezření; žo
jsou záměrně vyvolávány komunisti ckýirL^agenty*
V zlili-den k tonu rozhodl 3e ústřední v^ber Česko
slovenského sdružení politických uprchlíku v líšneclru požá
dat i odpovědné okupační úřady - XRO-, Úřad vysokých konisařů HICOC, Evr psfcé velitelství amerických okupačních sil
EUCOM - o nejostřejší postup vůči všen rušitelům klidu
v tib rech a obytných donách. Z memoranda vyjínáne podstat
nou čist :
n V poslední době se nneží případy násilných pře
padení v některých táborech v íTěncctu- -Průvodní okolnosti
ukazují, Že jde
akce organisováná. yc ncpoehopitolné,
že by deru-kritičtí p-litičtí uprcnlíci používali násil
ných zbraní jak t nunistc a t dokonce i p n t i duchovním.
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Při bližším vyšetřováni ac dokonce ukázaly etapy, ža or
ganisátory těchto krvavých přepadeni jsou placeni komu
nističtí agenti, Žádsrte proto odpovědná šinitole, aby
1. pachatelé, aí SoŠi či Slováci "byli příkladně po
tře stáni,
• 2 . odehrány jin všechny výhody at IRO, tak okupač
ních úřadů.
3 . po odpykání trestu, aby ti, kteří použili sočnýoh
či jiných zhraní hýli posláni zpět do Šeskoslo—
vonska, kde pro svá chování tento druh zločinců,
najdo v konunistické straně jistě plného uplatnění.
Ústřední výhor je přosvědčon, žo jedině tínto opatřenín hude zabráněno dalšín krveprolitím. ”
Ohraoíne se na všc-chny slušné lidi v táborech, .
aby se nedali nezodpcvšdnýni olononty štvát do nepředlože
ných akcí a podněcovat k nenávisti a záští vůči svýn spo
luobčanům. Těžká situace, v niž žijeme,.vyžaduje, abychom
si navzájem pomáhali a nikoliv, abychom ši svoji situaoi
joště navzájem stěžovali.
Pamatujte, že jsmo uprchli před jedním krvavým
terorem, komunismem. Ncuprchli jsme proto, abychom byli
vystaveni teroru novému, teroru čoskýoh či slovonských
polo- či zeola fašistů. Raše dnešní situace není vhodnou
pro řošení jakýohkliv politických sporů. Jo nutno bojo
vat, ne však proti sobš, alo proti těm, před nimiž jsmo
musili utéci,- proti komunistům.
Toho si bučme stálo vědomi a nodávojno svým chová
ním zbytečně zbraně do rukou komunistické propagandě, kte
rá nás chce zdiskreditovat v očích domova i ciziny.
D o t a z n í k o v á

akoo

Rady Svobodného Coskoslov.

Z povčřoní Rady Svobodného fícskoslovonska vydal
Ústřední výbor do všech táborů dotazníky k provedení
soupisu všech československých politických uprchlíků.
Jde o vážnou a nutnou akci, u niž nemůže býti ně
jakých domněnek o zneužiti osobních, nebo jiných dat a
ani nemůže býti tato akoe vykládána jinak, než jest její
pravý ucel s potřoba jednotné kartotéky u RSO.
0 vyplnění dotazníku budo každému vydáno potvrzení,
které jo průkazem, že dotyčný jo veden v ovidonoi a ko
respondenční lístek s adresou RSfi na oznánoní změny adrosy*
Jo v osobním zájmu každého, aby do táto ovidenco
so dal zapsati a tím,>aby si zajistil, žo v každé době a
situaci je s nin počítáno, a žo budo o něho postaráno.
-- o 0 o - -
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