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ad re su, ře kl nám, že smí od po vě dět, zda je do tyč ná oso ba v ghet tu. Pře da li jsme mu do vlast ních ru kou
se znam, kte rý nám dal MVČK, P. Eppstein po tvr dil, že od po věP by nám mě la při jít v nej bliž ší do bě.“

Ko res pon den ce pro střed nic tvím do pisnic Čer ve né ho kří že se pro jed ná va la i při jed ná ní ve li te le tá -
bo ra se ži dov ským star ším 10. 3. 1945. Šlo o mož nost pí sem né ho sty ku z ghet ta s ně mec ký mi vá leč -
ný mi a ci vil ní mi za jat ci v ne přá tel ské ci zi ně. Po dle me zi ná rod ních i říš ských poš tov ních pra vi del byl ten -
to styk mož ný pou ze pro střed nic tvím do pisnic Čer ve né ho kří že. Do pisni ce, kte ré se v ghet tu po uží va -
ly pro lis tov ní styk, ne od po ví da ly pře de psa ným pra vid lům a styk ghet ta se za jat ci pro střed nic tvím
MVČK ne byl mož ný. Ži dov ský star ší pro to vzne sl do taz ve li te li tá bo ra, je ho od po věP však ne by la v pra -
me nech do cho vá na.70 Dá se před po klá dat, že ob dob ná si tua ce by la již dří ve.

Do Te re zí na do chá ze ly do pisni ce Čer ve né ho kří že ze jmé na z Pa les ti ny. Sem emig ro va la část pro tek to -
rát ních Ži dů na zá kla dě do ho dy o transfe ru, sjedna né čes ko-slo ven ským mi nis ter stvem fi nan cí a Je wish
Agency for Pa lesti ne dne 13. 1. 1939. Do ho da umož ňo va la 2 500 čes ko slo ven ským Ži dům emig ra ci
a pře vod 500 000 li ber přes Bank of England do brit ské ho mandátní ho úze mí v Pa lesti ně. Pe ní ze by ly sou -
čás tí půjč ky Vel ké Bri tá nie Čes ko slo ven sku. Ini ciá to rem ak ce byl dr. Leo Hermann a ve vý bo ru pro trans -
fer pra co va li i Ja kob Edelstein a dr. Ot to Zucker.

Po oku pa ci 15. 3. 1939 by la emig ra ce přislí be na Ži dům, kte ří by li ochot ni „svě řit svůj ma je tek ně mec -
kým ban kám“, a po červ no vé ná vště vě Adol fa Eichmanna v Pra ze by la k to mu to úče lu zří ze na Ústřed -
na pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze. Vy puk nu tí vál ky 1. 9. 1939 hro mad nou emig ra ci ukon či lo a le -
gál ní emig ra ci jed not liv ců té měř zne mož ni lo.

Do pisni ce Čer ve né ho kří že z Pa les ti ny šly do pro tek to rá tu a te re zínské ho ghet ta přes ně mec ký Čer -
ve ný kříž v Ber lí ně. Ob sah je jich sdě le ní byl ome zen na dva cet pět slov.

Poš tov ní styk me zi ghet tem a pra cov ní mi sku pi na mi věz ňů
Před de porta ce mi na vý chod věz ně do čas ně chrá ni lo pra cov ní na sa ze ní mi mo ghet to ne bo jis tá po vo -
lá ní. Ile gál ní do pis do pro tek to rá tu, po dle ob sa hu z dub na 1942, ob sa hu je po kyn, aby se adre sát ka
ihned po pří jez du do Te re zí na hlá si la ja ko ošet řo va tel ka, což vět ši nou chrá ní od trans por tu. Pi sa tel ka
sa ma by la v pra cov ní sku pi ně 1 002 žen, na sa ze ných od 10. 4. do 6. 6. 1942 v křivo klát ských le sích.71

Kdy byl po pr vé po vo len ome ze ný pí sem ný styk z ghet ta s věz ni na sa ze ný mi na prá ce mi mo ghet to
ne ní do lo že no. Do pisni ce z Osla van do Te re zí na z 25. 9. 1942 sta no vu je po čá tek pí sem né ho sty ku do
do by vy hlá še ní no vých pra vi del poš tov ní ho sty ku v zá ří 1942, ale spo je ní Te re zí na s pra cov ní mi sku pi -
na mi exis to va lo snad již na ja ře 1942.

Na ří ze ní ve li te le tá bo ra o po štov ním sty ku s pra cov ní mi sku pi na mi se za cho va lo až ze 4. 4. 1943.72

Po vo lo val se lis tov ní styk s přeško lo va cím (ve sku teč nos ti in ter nač ním) tá bo rem v Lí pě (Linden) u ny něj -
ší ho Hav líč ko va Bro du po dle dří ve vy hlá še ných směr nic, kte ré se ovšem ne do cho va ly. Bliž ší osvět lu je
ná sled ný den ní roz kaz čís lo 318 z 30. 4. 1943,73 kte rý upra vo val in ter ní poš tov ní styk do mi mo tá bo ro -
vých pra cov ních stře di sek Osla va ny, Klad no, Pa nen ské Bře ža ny a Lí pa. Do pisni ce se po dá va ly na poš -
tě ve Zbroj ni ci, a to, až na ad re su pří jem ce, bez bliž ších úda jů. By ly vět ši nou opat ře ny ra zít kem pro vnitř -
ní poš tov ní styk Ghetto post a šly ku rýrní ces tou. Do pisni ce psa né ne či telně, pří liš ma lým ne bo hus tým pís -
mem ne bo pří liš dlou hé se ne do ru čo va ly. Pra cov ní ko man do v Osla va nech tvo ři lo 100 mu žů, na sa ze ných
na prá ci od 4. 4. 1942 do 30. 8. 1943. Do Klad na ode šlo pra co vat 100 mu žů 26. 2. 1942 a dal ších 200 16.
3. 1942. Obě ko man da pra co va la v do lech v Mo ty čí ně a Du bí do 22. 6. 1943. Pra cov ní ko man do v Pa -
nenských Bře ža nech (Jungfern Brescha) by lo slo že no z věz ňů, kte ří sem by li de por to vá ni z Te re zí na ne bo
pří mo z pro tek to rá tu. Po čet věz ňů se v ob do bí od 15. 9. 1942 do 11. 2. 1944 po hy bo val me zi 48 a 110.

Přeško lo va cí tá bor v Lí pě (Umschu lungsla ger Linden) se dů vo dem své ho za lo že ní od ostat ních pra -
cov ních stře di sek li šil. Byl za lo žen Ústřednou pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze a čin nost za há jil 15.
7. 1940, kdy sem při šlo prv ních tři cet ži dov ských mla dí ků. Tá bor byl pod pří mým ve de ním SS a byl pre -
zen to ván ja ko stře dis ko pří pra vy na no vé pod mín ky v emig ra ci v Pa lesti ně. Re žim tá bo ra se v po čát cích
sku teč ně od li šo val. V ome ze né mí ře by lo po vo le no za sí lat věz ňům ba líč ky. Věz ni pra co va li v ze mě děl -
ství - od tud ply nu ly kva lit ní po tra vi ny na stůl na cis tic kých funk cio ná řů - a prv ní sku pi ny se stří da ly po tří -
mě síčních turnu sech. Od pod zi mu 1941 by lo stří dá ní za sta ve no a sku pi na ví ce než 300 mla dých Ži dů
zde by la až do zá ří 1943, kdy je vy stří da lo 80 Ži dů ze smí še ných man žel ství. Od po lo vi ny úno ra 1945
zde zů sta lo jen de set mu žů. Z přeško lo va cí ho tá bo ra by li věz ni od su nu ti vět ši nou rov nou do Te re zí na.

Stej ná pra vid la pí sem né ho sty ku pla ti la i pro pra cov ní sku pi nu Zossen, se kte rou z Te re zí na od je lo 2.
3. 1943 200 mu žů sta vět ba rá ko vý tá bor pro SS ve Wulko wě ji ho vý chod ně od Ber lí na. Ta to sku pi na se
vrá ti la do Te re zí na 10. 2. 1945 a s je jím pří jez dem zřej mě sou vi sí pří pis s roz hod nu tím po ručnické ho
a pe čo va telské ho sou du v Te re zí ně, kte rým se vy po ví da la ku rá to rům do sa vad ní pl ná moc pro pře jí mání
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Do pisni ce z ghet ta do přeško lo va cí ho tá bo ra v Lí pě s no vým ty pem ra zít ka pro vnitř ní 
poš tov ní styk, po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze a úřed ním ra zít kem do ru čo va cí po boč ky
ŽRS v Ko lí ně. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ro ku 1942 zasla ná z ghet ta M. Po lá ko vé, za řa ze né do pra cov ní sku pi ny 
v křivo klát ských le sích, s ra zít kem Ghetto post pro vnitř ní poš tov ní styk v ghet tu. /PT/
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Lís tek od účast ní ka blí že ne ur če né pra cov ní sku pi ny do ghet ta s cen zur ním ozna če ním Z 11
a evi denčním čís lem. /PT/

Do pisni ce věz ně z pra cov ní sku pi ny v Pa nenských Bře ža nech do ghet ta v Te re zí ně. 
/Sou kro má sbír ka, SRN/



78

a roz dě lo vá ní ba lí ků do šlých pro věz ně, kte ří sta vě li ba rá ky mi mo úze mí ghet ta, pro to že dů vod pro je -
jich ku ra te lu po mi nul. Pří pis je da to ván 28. 2. 1945.74

Pí sem ný styk s pra cov ní mi sku pi na mi zřej mě tr val až do kon ce vál ky. Po dle zá pi su z jed ná ní ve li te -
le tá bo ra se ži dov ským star ším ode šla 10. 4. 1945 poš ta pro blí že ne urče nou sku pi nu pra cov ní ho na -
sa ze ní při stav bě ba rá ků mi mo ghet to v po č tu 93 do pisnic.75 Moh lo jít o do pisni ce pro 61 věz ňů z pra -
cov ní sku pi ny v Schnarchenreuthu, kte ří zde pra co va li od 11. 3. 1945, ne bo pro 41 věz ňů, kte ří by li od
10. 4. 1945 na sa ze ni v Re ge nu. Obě pra cov ní sku pi ny se do Te re zí na vrá ti ly po 20. 4. 1945.

Do pisni ce z Te re zí na pro věz ně v pra cov ních sku pi nách by ly ozna čo vá ny ra zít kem pro vnitř ní poš tu
Ghetto post. Po pře jme no vá ní ghet ta na Ži dov ské síd liš tě na ja ře 1944 by lo na hra ze no tří řádko vým ra zít -
kem „Post des Jü dischen Siedlungsge bie tes The re sienstadt“, kte ré je za chy ce no na do pisni cích do Lí py.
Na do pisni cích se ně kdy ob je vu je po moc né ra zít ko pro vy zna če ní ad re sy ode sí la te le stej ně ja ko na ko -
res pon den ci pro pro tek to rát v prv ním ob do bí. Cen zur ní zá sah se nej čas tě ji vy zna čo val ra zít kem Z a čís -
lem cen zo ra. Sdě le ní na do pisni cích ne by lo ome ze no po č tem slov a způ so bem psa ní, tak že text čas to
pře chá zí i na adresní stra nu. Do pisni ce do mi mo tá bo ro vých stře di sek šly ku rýrní ně mec kou slu žeb ní poš -
tou a stej nou ces tou pro chá ze la ko res pon den ce od věz ňů z pra cov ních sku pin do Te re zí na. Na do pisni -
cích do ghet ta bý vá nej čas tě ji cen zur ní ra zít ko Z, čís lo cen zo ra a ně kdy i evi den ční čís lo zá sil ky.

Do pisni ce z pro tek to rá tu do přeško lo va cí ho tá bo ra v Lí pě by ly do ru čo vá ny stej ným způ so bem ja ko
ostat ní pro tek to rát ní ko res pon den ce, a to přes ŽNO v Pra ze a do ru čo va cí po boč ku v Ko lí ně. Do pisni -
ce by ly opat ře ny po moc ný mi ra zít ky ŽNO v Pra ze a úřed ním ra zít kem po boč ky v Ko lí ně.

Pra vid la ovšem zřej mě ne by la pří liš strikt ní. Když po vál ce zjiš Go va lo mi nis ter stvo pošt čin nost jed -
not li vých poš tov ních úřa dů v bý va lém pro tek to rá tu v do bě oku pa ce, vy pra co val 13. 2. 1946 hlá še ní ta -
ké poš tov ní úřad Lí pa u Hav líč ko va Bro du. Uvá dí se v něm mi mo ji né, že pů vod ně by la v ob ci pou ze
poštovna, ale v dů sled ku zří ze ní přeško lo va cí ho tá bo ra pro Ži dy, ve kte rém by lo až tři sta Ži dů, poš tov -
ní pro voz stou pl tak, že mu sel být 1. 4. 1942 zří zen u zdej ší ho vel ko stat ku poš tov ní úřad. Dá-li se uve -
de né mu hlá še ní sku teč ně vě řit, „ve sty ku za měst nan ců úřa du s in ter no va ný mi Ži dy, by lo těm to vše -
mož ně vy chá ze no vstříc, do ru čo vá ny jim taj ně do pi sy, ja kož i od nich při jí má ny, to též i v pro vo zu te -
legrafním. Za tu to čin nost byl poš tov ní zří ze nec Ka rel Ba loun vy šet řo ván a za trest pře lo žen k poštovní -
mu úřa du Hav líč kův Brod 2 v úno ru ro ku 1944 pro ne do vo le ný styk se Ži dy“.76 Z hlá še ní vy plý vá, že
zřej mě pro tek to rát ní poš tov ní úřad shro maždo val do šlé do pisni ce a pře dá val je ve li tel ství a pa tr ně od
něj ta ké do stá val do pisni ce ur če né do pro tek to rá tu, je jichž pře pra vu za jiš Go val. Do ghet ta v Te re zí ně šly
z Lí py do pisni ce přes ŽNO v Pra ze, kam by ly do ru čo vá ny ku rý rem.

Poš tov ní styk me zi ghet tem a de porto va ný mi do vý chod ních tá bo rů
Prv ní de portační trans por ty do ghett v Lodži a Min sku by ly vypra ve ny před vzni kem te re zínské ho ghet -
ta pří mo z pro tek to rá tu. Po je ho za lo že ní se pří mé de por ta ce ome zi ly a vět ši na trans por tů od chá ze la
z ně ho.

De por ta ce z Te re zí na za há jil 9. 1. 1942 trans port do Ri gy, je den z má la, o kte rém by lo zná mo kam
od jíž dí. Po čá teč ní trans por ty smě řo va ly do vý chod ních ghett v Ri ze a Var ša vě. Od 11. 3. 1942 za ča ly
de por ta ce do okre su Lublin tři nác ti trans por ty z Te re zí na a jed ním z Pra hy. Věz ni z těch to de portačních
trans por tů by li po pří jez du buP ihned za vraž dě ni ne bo by li po dro be ni se lek ci. Ně ko lik set osob by lo
odvlečeno do vyhla zo va cí ho tá bo ra v Maj dan ku, zby lí by li po ne chá ni zčás ti v lublinských ghettech,
pře de vším v Izbi ci, Za mošči, Re jo wie cích a Piaskách ne bo odvlečeni do vy hla zo va cích tá bo rů v So bi -
bo ru a Belže ci. Těm, kte ří pro šli se lek cí, by ly roz dá ny do pisni ce, kte ré moh li ode slat do Te re zí na a do
pro tek to rá tu. Do pisni ce mě ly zmír nit zne klid ně ní, vy vo la né prv ní mi ma so vý mi de porta ce mi z ghet ta na
vý chod. Do 13. 6. 1942, kdy do šlo k je jich mě síč ní pře stáv ce, odjelo z Te re zí na na vý chod cel kem 16
trans por tů. Od 14. čer ven ce do 22. říj na 1942 by lo z te re zínské ho ghet ta ode slá no dal ších 18 de -
portačních trans por tů pře de vším do vyhla zo va cí ho tá bo ra v Treb lin ce. Trans por ty by ly slo že ny pře váž -
ně a od 19. 9. 1942 vý hrad ně z te re zínských Ži dů star ších 65 let, pů vo dem z pro tek to rá tu i říš ské ho
úze mí. Vět ši na z nich by la za vraž dě na ihned po pří jez du do tá bo ra, aniž by pro šli se lek cí.

Trans por ty od 26. 10. 1942 za há ji ly de por ta ce do Osvě ti mi, kam po tom smě řo va ly všech ny ná sle du -
jí cí s vý jim kou čtyř men ších trans por tů do kon cent rač ní ho tá bo ra v Bergen-Belse nu. Ode zvu na spo ra -
dic ký pí sem ný styk me zi de porto va ný mi a Te re zí nem ko men to val v ro ce 1942 ve li tel te re zínské ho ghet -
ta Seidl v hlá še ní nad ří ze ným slo vy: „Poš tou při šly dal ší dva líst ky z trans por tu Bv. Je jich ob sah pod stat -
ně při spěl k uklid ně ní v ghet tu. Po dob né pí sem nos ti jdou z ru ky do ru ky rych los tí bles ku.“ Trans port Bv 
smě řo val do Treb lin ky. Do ko na lej ší od po věP na otáz ku, proč na cis té do vo li li v ghettech a tá bo rech 
pí sem ný styk, ne lze for mu lo vat.
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Do pisni ce z ghet ta v Lodži do pro tek to rá tu, zasla ná poš tou 8. 6. 1944. /PT/

Do pisni ce z ghet ta v Izbi ci do pro tek to rá tu, zasla ná poš tou. /PT/
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Zá lepka z kon cent rač ní ho tá bo ra v Sachsenhau se nu z 2. 8. 1942, zasla ná poš tou do
pro tek to rá tu, s tiš tě ným upo zor ně ním na turnus lis tov ní poš ty. /PT/
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Tex to vá stra na zá lepky ze Sachsenhau se nu z 2. 8. 1942. /PT/
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Stej ně kla ma vý pří stup za uja la ko man da tu ra v Osvě ti mi po vy vraž dě ní věz ňů v te re zín ském ro din ném
tá bo ře v Osvě ti mi-Birke nau me zi 10. a 12. 7. 1944. Po je jich smr ti moh li 13. 7. ostat ní ži dov ští věz ni
v Osvě ti mi (vy jma pol ských a řec kých) na psat a ode slat líst ky pří buz ným. Pár ode sla ných do pisnic mě -
lo pře krýt hro mad nou vraž du ti sí ců te re zínských ži dov ských věz ňů z Birke nau.

Ko res pon den ce z vy hla zo va cích tá bo rů na vý cho dě i kon cent rač ních tá bo rů uvnitř říš ské ho úze mí
šla do ghet ta vý hrad ně ku rýrní ces tou přes Ber lín, do pro tek to rá tu a ří še pří mo poš tou. Po uží va ly se 
do pisni ce a zá lepky s předtiště ný mi po ky ny pro za ja teckou poš tu a ozna če ním tá bo ra (Bergen-Belsen,
Bu chenwald aj.), pro lis tov ní styk z vý chod ních tá bo rů a ghett běž né do pisni ce.

Mož nost psát a ob dr žet do pisni ci by la v jed not li vých tá bo rech a ghettech růz ná. Tam kde byl poš tov -
ní styk do vo len, byl ur čen ča so vý turnus, zpra vid la jed no až dvou mě síč ní. Na do pisni cích a zá lepkách
pří mo tiš tě ných pro jed not li vé tá bo ry by la in for ma ce sou čás tí tiš tě né ho zá hla ví, na ostat ních ji na hra zo -
val otisk po moc né ho ra zít ka. Do pisni ce, kte rá do šla do Te re zí na v pro sin ci 1943 z Bu chen wal du, by la
opat ře na otis kem po moc né ho ra zít ka s tex tem: „Ich darf nur alle 4 Wo chen einen Brief empfangen und
schrei ben“, zá lepka z Ora nienburku do pro tek to rá tu ra zít kem: „In 2 Mo na ten 1 Brief oder Postkarte“.

Opač ný směr ko res pon den ce z Te re zí na do vý chod ních tá bo rů byl jen vý ji meč ný. O vět ši ně de por -
to va ných ne exis to va ly in for ma ce o je jich po by tu. I když by ly do pisni ce po vo le ny a po dá ny, ne by ly ad -
re sá tům zpra vid la do ru če ny.

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-Birke nau
Prv ní de portační trans port věz ňů z Te re zí na do Osvě ti mi byl vy pra ven 26. 10. 1942. Dal ší ná sle do va ly
me zi 20. 1. a 1. 2. 1943. Ži dov ský star ší P. Eppstein a je ho zá stup ce J. Edelstein na jed ná ní u ve li te le
tá bo ra Seidla 1. 2. 1943 usi lo va li o mož nost pří mé ho pí sem né ho spo je ní ghet ta s de porto va ný mi na
vý cho dě, ze jmé na s říj no vý mi a led no vý mi trans por ty. V ghet tu pa no va ly o osud de por to va ných mi mo -
řád né oba vy, pro to že po sled ní do pisni ce od transporto va ných na vý chod, je jichž cíl trans por tu ne byl
znám, při šly kon cem ro ku 1942. Od po věP ve li te le Seidla by la zá por ná, pro to že veš ke ré poš tov ní spo -
je ní s vý chod ní mi tá bo ry by lo, po dle je ho sdě le ní, vá zá no na tra su přes Ber lín. Při slí bil však za ří dit mi -
mo řád ný pí sem ný styk z vý chod ních tá bo rů mi mo ob vyk lý turnus.

De portační trans por ty na vý chod by ly ob no ve ny v zá ří 1943. 8. 9. 1943 do ra zi ly do Osvě ti mi prv ní
dva trans por ty v cel ko vém po č tu 5 007 mu žů, žen i dě tí. Tím to da tem za ča la his to rie te re zínské ho ro -
din né ho tá bo ra v Osvě ti mi-Birke nau. Ofi ci ál ně byl ozna čen ja ko pra cov ní tá bor - Arbeitsla ger Birke nau
bei Neu Be run. Sem by lo de por to vá no po stup ně dal ších 5 007 věz ňů 16. a 20. 12. 1943 a 7 503 věz -
ňů me zi 16. a 19. 5. 1944. Při pří jez du věz ni ne pro šli ob vyk lou se lek cí a ta ké re žim v tá bo ře byl ji ný.
Ro din ní pří sluš ní ci se moh li me zi se bou ome ze ně stý kat, do stá vat po tra vi no vé ba lí ky, dě ti moh ly být
s ti chým sou hla sem ve le ní vyučo vá ny apod.

Pro za lo že ní ro din né ho tá bo ra v Birke nau, stej ně tak pro je ho zru še ní a hro mad né vy vraž dě ní věz -
ňů ne ní jed no znač né vy svět le ní. Zře tel ná je sou vis lost se svo le ním na cis tic ké ho ve de ní k ná vště vě zá -
stup ce Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že v Te re zí ně, kte rá by la v po čát cích jed ná ní spo je na ta ké
s po ža dav kem in spek ce v ně kte rém z vý chod ních tá bo rů.

V pří mé sou vis los ti s ná vště vou zá stup ce MVČK v Te re zí ně by ly po sled ní trans por ty do Birke nau
v květ nu 1944, kte rý mi by li z ghet ta od ve ze ni ti, je jichž pří tom nost by moh la ru ši vě za sáh nout do re žie
při pra vo va né ná vště vy.

Věz ni z prv ních trans por tů v zá ří 1943 by li při pří cho du do Osvě ti mi-Birke nau zaevi do vá ni s po znám kou
SB a šes ti mě síč ní ka ranté nou. Ter mín SB - Sonderbe handlung za ve dl v zá ří 1939 vý no sem R. Heydrich
a v na cis tic ké ter mi no lo gii zna me nal po pra vu bez sou du, v tá bo ro vém žar go nu smrt ply nem. Po uply nu tí
ozna če ných šes ti mě sí ců by li všich ni věz ni ze zá ři jo vých trans por tů, kte ří do sud ži li, 8. 3. 1944 za vraž dě ni
v ply no vých ko mo rách. Otáz ka je jich šes ti mě síč ní ka ran té ny ne by la do dnes us po ko ji vě vy svět le na, stej ně
ja ko otáz ka za lo že ní te re zínské ho ro din né ho tá bo ra prá vě u vyhla zo va cí ho tá bo ra Osvě tim.

V dub nu 1944 uprch li z Osvě ti mi slo ven ští věz ni Alfred Wetzler a Wal ter Ro senberg, ali as Ru dolf
Vrba. Po mo cí zá stup ců slo ven ské ži dov ské ra dy se po da ři lo roz ší řit je jich zprá vu o vyhla zo va cím tá bo -
ře Osvě tim a osu du věz ňů ze zá ři jo vých trans por tů v Birke nau. Ze zprá vy vy plý va la oba va o osud pro -
sinco vých trans por tů z Te re zí na, kte ré nes ly stej né ozna če ní ja ko před cho zí a je jichž lhů ta mě la vy pr šet
20. 6. 1944. K de le gá tu čes ko slo ven ské exi lo vé vlá dy u Spo leč nos ti ná ro dů v Že ne vě dr. Ja ro mí ru Ko -
pecké mu se zprá va do sta la 10. 6. 1944. Spo lu se zá stup cem Svě to vé ho ži dov ské ho kon gre su v Že ne -
vě Gerhardem Riegne rem za jis til je jí pře dá ní na pří sluš ná mís ta. 15. 6. 1944 o ní by la in for mo vá na čes -
ko slo ven ská exi lo vá vlá da dr. Be ne še. Brit ský a ame ric ký roz hlas po je jím ob dr že ní ihned va ro val v za -
hra nič ním vy sí lá ní na cis tic ké ve le ní před dal ší mi likvi dační mi ak ce mi ži dov ských věz ňů v Osvě ti mi.


