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Přátelé.
Dle Vašich návštěv, dotazů a připomínek jsme zjistili, že jste naše
Zprávy přijali velmi příznivě, za což Vám co nejsrdečněji dekujeme.
Chtěli bychom pomocí těchto Zpráv informovat! Vás a chválit,co bylo u~
činěno dobrého ye prospěch nás všech a kritisovati nedostatky, kterých
se sice nelze někdy vyvarovat!, ale při dobré vůli je lze napravit!,
řrosíme Vás-, přispějte nam dle-svých možností alespoň. 1 pf. za číslo,
na dhradu papíru^ neb o t nejsme ani zaměstnáni, ani jsme si nepřivezli
žádné devisy» ířišpěvky a zprávy odevzdávejte na bloku 18., čty.
Jelikož jsme znovu slyšeli, že pp. Kozlík a Vejvoda jsou spojováni šo.
jménem CMS, upozorňujeme, že dotyční byli dne 1.3*1949 usnesením výboru
místní CNS z této .vyloučeni, protože zneužili jména předsedy Č.N.V» v’
Londýně generála. L.rrchale k lákání zdejších mladých mužů do cizinec—
ké legie«
Do kursu v Nouburgu přihlásilo se poměrně málo uprchlíků, ačkoli učastníci dostanou příděly jako pracující, dostávají cigarety a jsou
dobře ubytováni. Důležité kursy, jako příkladně angličtina, kterou pře
ce každý emigrant potřebuje, jsou zaplněny jen z části a to ještě pří
slušníky jiných národností® Cechů je tam pouze devětl Iři tom se jedná
o školu, založenou na principu vysoké školy v Anglii.
Upozorňujeme, že zásilka šatstva, kterou obdržel zdejší tábor, jest z
nařízení Headquarter, Augsburg, určena jen^pro zaměstnance zdejšího
IRO teamu. Oblečení, pro ostatní, jo na častě a doufáme, že brzy po ob
držení zásilky bude začato s rozdělováním.
,
2ádáme příslušné činitele, aby v zájmu pořádků vyvěsili seznam přidě
lených věcí býv. sociálním referentem dr.Uelničákem a seznam došlých
věcí, pokud vůbec existuje, k veřejnému nahlédnutí a kontrole.
Bylo několikrát pozorováno, že mezi emigranty byly rozdělovány věci,
které by jistě slušný dárce v zahraničí nedal k tí čelům pomoci (nečis
té, roztrhanej. Vzniká tak domněnka, že dobré věci jsou vyměňovány za
staré a použití neschopné. Proč by nemohla býti taková zásilka převza
ta před třemi svědky a ihned pořízen a také veřejně vyvěšen seznam?
Také věci již přidělené by měly podléhat! veřejné kontrole.
Při posledním rozdělování přišel k vedoucímu tábora mladší člen tábo
ra se stížností, že mu nebyl přidělen ručník, který nutně potřebuje.
Tento bez rozmýšlení přinesl z bytu vlastní ručník, který obdržel v
balíku z USA a dal jej potřebnému. Náhodou byli jsme svědky této pří
hody a uvádíme ji jako příklad správného pochopení vzájemného poměru
mezi námi.
Současně nutno odsoudit! chování onoho mladíka, o němž je známo, že
několikrát obdržel balíky od příbuzných ze zahraničí a rozčiloval se,
že má jen jedny ponožky a chce nové. Ačkoli by jistě všichni potřebo
vali náležité vybavení, musí uvážit!, že zatím co on je v emigraci te
prve od ledna, jsou zde lidé až 13 měsíců, nedostali dosud nic a nema
jí zaměstnání ani příbuzné v zahraničí. Konečně, přesně vzato, jsme
politickými uprchlíky a naše starosti nejsou jen osobní. Kdo odešel
za hranice s myšlenkou, že se zde někdo bude o nej starat!, nemůže být
politickým uprchlíkem.
Zajímalo by nás, dle jakého klíče jsou obsazovaná placená místa u IRO.
Přijímáni jsou nově přišlí uprchlíci, zatím co jiní, kteří jsou zde
již řadu měsíců, mají řádnou kvalifikaci a jsou známi,svojí poctivo
stí i schopnosti', zaměstnání nedostanou. Nejedná se zásadně o žádnou

osobu, ale snad by se doporučovalo vypsání konkursu na místo a stanove
ní podmínek a odborné zkoušky*
Zásadně je nutno upozornit! na existenci placených, štváčů a komunjstic
kých agentů,kteří se snaží všemi prostředky znemožni ti české emigranty
před americkými úřady a amigračními komisemi* Nenechte se ni kdy a nikým
vyprovokovat!^- Zatím co toto píšeme, nejsou události kolem taneční zá
bavy v neděli 10*t*m* vyšetřeny a nelze k nim tedy ještě zaujímat! sternovisko. Každopádně je nutno odsoudit! všechny provokace i násilí. Ale
hlavně — nezveličovati, nepůsobiti paniku, nýbrž uklidnění a především
snažit! se vyřídit! všechny věci ve vlastní domácnosti, v táboře, bez
cizí pomoci a zásahu. Jde o dobré jméno českého tábora a to je zájem nás
všech.
Upozorňujeme všechny zájemce o emigraci, že komise požadují, aby každý
emigrant mel před odjezdem v pořádku chrup* K tonu účelu jsou ve zdej
ší nemocnici k disposici dva zubní lékaři* Trhání zubů i s umrtvením
je zdarma. Platí se pouze materiál k plombování, V případě nutnosti a
ni ten ne* Rovněž tak platí se jen materiál při zhotovení zubních pro
téz* Velmi důležité jest také očkování proti paratyfu a neštovicím,
které jest předepsáno řádem IRO a bez kterého není nikdo připuštěn k
emigrační komisi* Očkování se koná každé pondělí odpoledne od 14 do 16
hodin ve zdejší nemocnici.
Časopis Svazu Českých Katolíků v emigraci “Holandské Listy", zaujímá v
březnovém čísle odmítavé stanovisko vůči t.zv.Radě svobod.Česko sloven
ská* Pozastavuje se nad tím, že je vnášen tak zmatek do České emigrace,
která nechce být vedena, kolaboranty s komunisty a nechce, aby so v za
hraničí obnovovala .zkrachovaná "národní Fronta"* Ohlašuje svůj kladný
poměr k Českému národnímu Výboru v Londýně, kteří' se nepošpinil kola
borováním s komunisty. Je to jeden z mnoha hlasů, které se-*v české emigraci ozývají stále silněji.
Venezuela: Po odbytí formalit a dvou až Čtyřtýdenním pobytu obdrží emigrant hotově 33 bolivary, t.j. asi 10 amer.dolarů od IRO, a tím jo
všechna pomoc v praksi skončena. Úvěry,a jiná pomoc státu existuje pou
ze v teorii* nalezení práce nepůsobí tolik obtíží, ačkoli neznalost ře
či, předpisů a tropické podnebí jsou značnou překážkou* Přesto schopní
lidé se vždy dobře uplatní. Hůře je s ubytováním a pro rodiny skvíce
dětmi je získání bytu značně svízelné* Lidé jsou sice pohostinní a pří
jemní, ale doporučuje se, pokud je to možné, nájem nebo koupe vlastní
ho domku. Ceny pohybují se od 4.000 do 20.000 bolivarů* Je nutno míti
při tom povolení ministerstva vnitra* Očekává se nová úprava poměrů
přistěhovalců, která jistě zlepší jejich možnosti.
Polská "Kronika" přináší zprávu o životě emigrantů v Belgii, která mů
že zajímat! i nás*. Podle ní uprchlíci, kteří podepsali dvouleté smlouvy
na práci v dolech, bydlí v táborech, v barácích. Jejich plat je větši
nou nižší u porovnání s domácími dělníky. Těžkosti působí také nezna
lost jazyka a předpisů* Většina touží dostat! se z Belgie, ale samovol
né porušení pracosmlouvy má za následek nejen ztrátu nároku na péči
IRO, ale i vězení* Podle odhadu pouze 10 až 20% dělníků je ochotno po
vypršení smlouvy zůstati v zemi. Nutno uvážiti, že při rostoucí neza
městnanosti není pro cizince naděje na zaměstnání jinde než ^v dolech, s
Pro nás všechny, kteří jsme prožili chaos a utrpení posledních let,
je ^asné, že příští život v Evropě bude organisován na křesťanských zá
sadách. Je nutné, abychom si právě v emigraci zachovali živou víru
nezapomínal i pro starosti na naše povinnosti jako křesťanů* Připomíná
me to právě nyní o Velikonocích, kdy každý jistě také vzpomene na do— .
mov a jeho zvyky. Jistě také nikdo z nás neopomene navštívit! o těchto
svátcích chrám Páně a súčastniti se služeb Božích.
Všem, obyvatelům našeho tábora přejeme ze srdce šťastné a veselé Veliko
noce,
Čtěte a rozšiřujte "Český Boj" a "Zprávy České Národní Skupiny”.

