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Přátalél
Velikonoce, svátky vzkříšeni, jsou za námi» Také my všichni věří
me v budoucnost, ve svůj návrat a Boží pomoc ve spravedlivé věci. Sami
se pričiňujeme, abychom nezmalomyslněli, ale dozráli, abychom spojovali,
ne rozeštvávali, pomáhali, ne škodili. Abychom byli přísní k sobě a la
skaví k jiným. Vrátíme se a budeme žít, to je naše víra.
Z tohoto hlediska musíme nejpřísneji odsouditi Čecha - emigranta,
který pro různost názorů vyslovil dokonce pohrůžku věšením. Stalo se
tak při kolportáži našich Zpráv. Takový člověk není demokrat, patří tam
k nim, za železnou oponu a není ani dobrý Čech a člověk. Mezi námi je
místo pro politické uprchlíky a ne pro katy. Skutečný demokrat je i k
těm, se kterými nesouhlasí spravedlivý, protože věří, že hájí pravdu a
ta nepotřebuje násilí. Násilí plodí násilí a jen víra a spravedlnost
trvale vítězí.
Bylo by si přáti, aby příděl textilií byl lépe organisován. Předně
bylo by vhodné napřed jej řádně ohlásit!, ježto při dosavadním chaosu
je dokonce možné, aby různí lidé byli napřed o něm uvědomeni a mohli
tak zaujmouti včas výhodná místa. Bylo by snad lépe vydávat! je v míst
nosti nad kuchyní, kde je více místa a ne ve sklepě. Není nutné, aby
lidé museli čekati celé hodiny. Je snadné stanovití třeba abecední po
řádek a šetři ti tak čas a nervy mm i úřednictvu.
Konečně znovu upozorňujeme na důležitost veřejné kontroly vyvěšo
váním seznamu těch, jimž byly věci přiděleny. Je to nej jistější způsob
k zamezení podezřívání a výtek, že někdo dostává stále něco a jiný je
opomíjen.
Časté změny a resignace v rovisní komisi nutí nás položití otázku,
kdo vůbec prováděl kooptací nových členů této komise. Dotýkáme se tím
pak celé otázky vedení tábora, jehož, existence a funkce je z právního
hlediska od příjezdu ze Schwab.Gmündu nejistá. Je dobře, že i po této
stránce bude stav vyjasněn novými volbami. Předpokládáme ovšem, že vět
šina příslušníků našeho tábora jsou opravdoví demokraté, kteří se nesní
ží k nepoctivým volebním trikům za účelem znemožnění podání kandidátek
a účasti jiných na volbách.
Velmi by nás zajímalo, už pro obecnou morálku a pověst českých e—
migrantů, jak bude řešen případ Dr. Melničákar co se stalo neb stane se
zabavenými věcmi a jakým způsobem bude nahrazena osazenstvu, škoda, či
nící dle jeho vlastního doznání I.500— DM, což není málo.
Jsme hrdi na naši příslušnost k západní civilisaci a dáváme to na
jevo i svým chováním. I když jsme uprostřed zbořeniště a jen mezi se
bou, nemusí nikdo chodit na př. do jídelny v plavkách nebo chovat se
jako na periferii. Výstřelky rázně okřikneme už proto, že nikdy nevíme,
kdo pozoruje náš denní život.
Pro naše nejmenší uprchlíky bylo nutno upraviti učebnu. Je potěšu
jící, že se našel člověk, který si ve vší tichosti opatřil prkna a zho
tovil lavice i jiné zařízení. Jeho ruce přispěly také k úpravě naší ka
ple. Jestliže už rozhodně nechce býti jmenován, děkujeme mu aspoň tímto
způsobem.
Stále se zdá, že náš tábor je oproti jiným zkracován a je nutno
vyšetřit! příčiny a sjednat! nápravu. - Zatím co v Murnau a jinde dos
tal příkladně každý z t.zv. norské akce jednu konservu rybích jater,
u nás připadla na každého jen půlka.

Táborovému

osazenstvu!

Vaše budoucnost je ve Vašich rukou! Do táborového komité nepatří lidé,
kteří mají na mysli jen svůj vlastní prospěch nebo prospěch své stra
ny, nýbrž ti, kteří se o Vás skutečně starají.
Ke sliby, ale činy!

Chceme :
Organizovat rychlou a hladkou emigraci všech,
bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení.

Informovat Vás na pravidelných schůzích o emi
gračních možnostech*
U snadnit Vám novou existenci v cizině pořádáním
jazykových a speciálních kursů a vydáváním vysvědčení o
jejich absolvování.

Zlepšit Vaši výživu denní kontrolou výše dávek dvěma čle
ny tábora*
Postarat se Vám o lepší ošacení spravedlivým roz
delením všech zásilek a jeho veřejnou kontrolou.

Zasadit se o to, aby výběr zaměstnanců IRO se děl
pouze podle schopností a na podle stranického klíče.
Odpovědná místa jen lidem poctivým a spolehlivými
Z ř í d i t i stálou kontrolní komisi, jež by také při
jímala písemné stížnosti obyvatelů tábora.

Chránit Vaše zdraví soustavným zlepšováním hygie
nických podmínek.
Dát našim dětem péči, jež jim náleží. Děti jsou budou
cností národa!

Kont rolovat zisky z kantin, aby nepřiměřené
výdělky byly obráceny ve prospěch všech*
Povolat

k zodpovědnosti odstupující funkcionáře*

Umožnit všem účast na správě tábora pravidelnými
schůzemi , na kterých každý má možnost podat nové návrhy
a výtky táborovému komité*
Posilovat Vaše národní uvědomění rozšiřováním
nepolitických knih a časopisů.

Rozšířit Váš obzor kulturními přednáškami všeho
druhu.
Zřídit nepolitické debatní kroužky, jako základ
zdravé výměny názorů.
Jedná se o nás všechny! Chceme nápravu a pořádek! Schovejte si tento
program, abyste sami mohli kontrolovat, zda je dodržován* Dejte pří
ležitost tem, kteří jej také prosadil Uvažujte a jednejte teprve po
zralém rozhodnutí! Demokracie je nejen právo, nýbrž i zodpovědnost!

