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První soukromý týdeník
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Deuxieme cahierrV^
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|dl k trojnáso-
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vání našich
hranic a totéž
■se stalo i v
sousedním vých
odním Německu
□ostavením t.
zv.berlínské
zdi. ,To jak se
staré komunis
tické struktu
ry znovu chápou^moci a jsou
již v rozhod
ném protiútoku,
což rení bez
významu si při
pomenout k ’’ví
těznému únoru’,’
lze pozorovat
i v prohlášení
Eduarda Vacka
v ”ČD” 4.6.94
v souvislosti
s likvidováním
vězeňských do
kumentů do sbě
rných surovin.
Kísto toho se
obviňuje plk.
Čeřovský, že si’
prý odnesl asi
10 tašek doku
mentů. Tam a i
jinde se proka
zatelně postupu
je Lorencovou
metodou - zame
tání stop ve
velkém,ale vi
ník se hledá
na opačném póUvnitř čísla:
»H.
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Vážené dámy a pánové!

Obracím se ne Vás proto, že vzhledem k tomu jek jste se stali ná
stupnickým úřadem přebírající závazky komunistického státu a proto, že
prevděpodobn5 nemohu očekávat žádné spravedlnosti od Mostského úřadu v
Šumperku - majetkoprávního odboru a bytové komise, nebol je op*t u nás
ta doba, že proti zvůli některých místních úředníků zůstává pro nás je
dinou nadájí, že na vyšších orgánech se poměr sil alespoň vyrovnal. Zá
kony totiž mluví neutrální, ale důch, který je vykládá stojí na stran*
zlodějů.
V r.1977 nám byla odkoupena zemědělská usedlost na Temenické ul.
č.7 s čp.164 na demolici pro panelovou výstavbu m*sta. Tuto jsme proda
li Čsl.státu - Okresnímu investorskému útvaru, obytnou budovu asi za
60.000,- Kčs, čili směšnou částku oproti vlastní hodnot* třípodlažního
domu. Neměli jsme však v úmyslu žádat o restituční vyrovnání kvůli pod
hodnocení tohoto domu, hlavně z toho důvodu, že i když ten prodej byl
v tísni za zvlášl nevýhodných podmínek, souhlasili jsme s jeho prodejem,
al^e jen proto, že nám byla poskytnuta jako náhrada za naše bydlení dva
státní byty do nájmu. Ty jsme také od státu obdrželi prostřednictvím
MěNV v Šumperku. Současní funkcionáři majetkoprávního odboru nechtějí
pochopit, že bychom s tak nízkou cenou za prodej domu óikdy nesouhlasi
li a prodej domu neuskutečnili. Obdižení dvou státních bytů do nájmu
od města bylo naší podmínkou. A komunistické úřady toto dodržely.
V r.1991 mi zemřel otec a od té doby žila s mojí matkou /81 let/
Emilii Hajnou v jednom z těch dvou bytů obdržených od komunistů moje
dcera Michaela /21 let/ ve společné domácnosti. Poté co maminka začala
mít potíže se zdravotním stavem /třikrát ji byl voperován kardiostimu
látor/ požádali jsme v květnu 1993, aby se k ní mohla tedy dcera do by
tu, který jsme dostali za zbouraný barák, přihlásit k trvalému pobytu.
Ale to prý nešlo, museli jsme mít souhlas městského úřadu a ten nám v
únoru 1994 odepssl, že bytová komise vyslovuje s tím nesouhlas. Po od
volání ke starostovi, nám bylo sděleno, že komise rozhodla nad svou
pravomoc a i podle sdělení Okresního státního zastupitelství tam bude
moci být 21-letá vnučka přihlášena k trvalému pobytu mj. i kvůli ošetřováhí dnes již těžce nemocné babičky, šumperská mafie některých úřed
níků však rozhodla opět v dubnu 1994 v bytové komisi, že se tam nesmí
moje dcera k trvalému pobytu přihlásit. Budiž. lioni jsme byli mezi pr
vními, kteří se přihlásili na odkoupení těchto dvou bytů do osobního
vlastnictví podle dispozic města. Ne z naší viny se <fto doposud nexuskutečnilo•
Žádám proto Váš úřad, aby mi poskytl v důsledku nedodržení podmí
nek jež vedly k uzavření kupní smlouvy jako náhradu jiný dům stejné kva
lity a velikosti parcely ve měst* Šumperku, přičemž přirozeně vrátíme
částku, kterou jsme obdrželi při koupi spolu s byty, které opúštíme.
I komunistická moc, jakkoliv byla totalitní chápala, že při odebránív
domu v hodnotě několika milionů musí poskytnout těm majitelům alespoň
dva byty, kteréměljr i ve svém. To se posametovým úředníkům nechce chá
pat, ale spíš jde o to, že pomsta lidí, kteří nás ješt* nedávno zapiso
vali do seznamů smrti, dox seznamu lidí, kteří měli být do 72 hod.popra
veni se dnes už může projevovat jen tímto způsobem zloby proti svým bý
valým odpůrcům. Ale darebáků se snad již dnes šiž nemusíme bát.
S projevem hluboké úcty
Ing.Vladimír Ha j n ý
ČSA 34, 787 01 Šumperk

Protizákonný čin

Čilé sbírání podpisů
-vl- Na jiném místě píšeme,
jakými podivnými, neobvyklými
a nedemokratickými způsoby vy
užívají komunisté vládní kříse.
Jednou z takových akcí na ve
řejných úřadech, SNB a pod, by
la sobotní podpisová akce Zaměsmancům byly předloženy k
podpisu listiny se slibem věrnosti
v.áiě Klementa Gottwalda a V.
Noska.
Tento počin kromě uvedených
příznaků je také ještě protizákonný.
S.á ní a veřejní zaměstnanci, jakož
i čVnové SNB již přece skládali slib
věrnosti presidentu republiky dr. E.
Benešovi a republice. Vládní naříz?r.í z 19. prosince 1947 má v č. 228
pře-ný text přísahy, podle které je
ji mežno složit jen presidentu repu
bliky a vládě, nikoliv tedy Klemen
tu Gottwaldovi a Václavu Noskovi.
Aby bylo veřejnosti jasno, o jaký
texi jde. uvádíme jeden z nich pří
kladem: »Prohlašují na svoji čest a
švě-Vmí. že jsem věrný vládě Kle
menta Gottwalda a všech rozkazů
ministra vnitra Václava Noska a
nadřízených velitelů. Jsem si vě
dom, jaké důsledky plynou z neupoKkf hrn utí rozkezů.«
Je pochopitelné, že za tohoto sta
vu mnoho zaměstnanců nebo na
mnohých úřadech všichni podobné
texty redepsali. Ty upozorňujeme,
že se svým podnisem k ničemu nezavázalš, neboť tak učinili pod ná
tlakem a pohrůžkou násilí. A tako
vá nrohlášcní nemají před zákonem
žádné ceny.
Tam, kde podobné listiny budou
Ještě předkládány k podpisu, radí
me nckcmunistickým příslušníkům,
aby nepodepisovali něco, co odporu
je platným zákonům.

U Tachova

Dva prchalovci dopadeni
Praha, 21. února, -čt- Minis
terstvo vnitra a ministerstvo národ
ní obrany sdělují, že bezpečnostní
orgány dopadly u Tachova dva mla
dé muže české národnosti, kteří illeíiálně přecházeli hranice do americ
kého pásma Německa. Oba prozra
dili. že jsou příslušníky větší skupi
ny prchalovské emigrace, která byla
orgány cizí zpravodajské služby cvi
čena ve špionáži a záškodnictví proti
CSR. Dále byl na Slovensku přisti
žen člen banderovských oddílů, kte
rý byl v cizině instruován cizí zpra
vodajskou službou k podvratné čin
nosti proti Československu.

Usnesení sněmovny

Polské jednotky v Britannii
budou rozpuštěny
Londýn, 21. února, -up- Zvlášt
ní výbor britské dolní sněmovny vy
dal včera zprávu, v níž doporučuje,
r.by byly co nejdříve rozpuštěny pol
ské jednotky v Britannii. Tento krok
má ulehčit břímě, které britskému
poplatníkovi ukládají výdaje za udržování cizinců v Britannii.

Pro neústupnost komunistů vznikla krise vlády
(Dokončeni se str. 1.)
V Praze dne 20. února 1948. Váže
ný pane náměstku, v dopise dnešního
data, který jste mi právě zaslal, žá
dáte ode mne odpověď ve věci, o kte
ré bude referovati v dnešní schůzi
vlády pan ministr vnitra V. Nosek.
Současně Vám sděluji, že v této schů
zi učiní pan ministr vnitra a pan
ministr národní obrany generál L.
Svoboda důležité prohlášení v sou
vislosti s dnešním článkem Svobod
ného slova o mosteckém špionážním
případě. Vzhledem k tomu Vás žá
dáme, abyste se do schůze dostavil
spolu s ostatními ministry, kteří ve
vládě zastupují Vaši stranu. — Podepsán Gottwald.

Usneseni vlády nesplněno
Na tento dopis odpověděl jménem
ministrů, kteří zastupují čs. stranu
národně socialistickou ve vládě, před
seda strany dr. Petr ^enkl tímto do
pisem předsedovi vlády:
Vážený pane předsedo,
na můj dotaz, zda bylo provedeno
usnesení vlády ze dne 13. února 1948,
oznámil jste mi dopisem č. j. 772, že
o této věci bude referovat v dnešní
schůzi vlády pan ministr vnitra V.
Nosek. To ovšem není odpověď na
otázku, kterou jsem si Vám dovolil
předložití.
Je nám to potvrzením na
šich zpráv, že usnesení vlá
dy dosud provedeno nebylo.
Trvá tedy podmínka, pro kterou se
schůze vlády zúčastniti nemůžeme.
Pokud jde o Vaší zprávu, že v této
schůzi učiní pan ministr vnitra a pan
ministr národní obrany generál L.
Svoboda důležité prohlášení v sou
vislosti s dnešním článkem Svobod
ného slova o mosteckém špionážním
případě, vítali bychom, aby věc ne
byla nijakým způsobem zdržována,
aby byly tyto zprávy zveřejněny, po
kud by tím nebyl dotčen nějaký zá
jem státní, jinak aby byly předne
seny v nejbližší schůzi Národní fron
ty. S projevem dokonalé úcty
Dr. Petr Zenkl.

Místo zisprsvy odklody
Jak je z této výměny popisů mezi
předsedou vlády Klementem • Gott
waldem a předsedou čs. strany ná
rodně socialistické dr. Petrem Zenklem patrno, nechtějí komunisté
splnit usnesení vlády, které mělo být
splněno neprodleně a na jehož splně
ní trvají všechny nekomunistické
strany. Tím nebyla splněna základní
podmínka další spolupráce zástupců
strany ve vládě.

Rozhodnutí naší sírany
V této souvislosti připomínáme,
že předsednictvo čs. strany národně
socialistické ve schůzi 18. února ulo
žilo svým zástupcům ve vládě a v
Národní frontě, aby se zúčastnili jed
nání v těchto sborech jedině tehdy,
bude-li okamžitě zjednána náprava
v bezpečnostní a policejní službě tak,
aby bylo zaručeno, že tato služba je
vedena a řízena ústavně odpovědnou
vládou a že není v moci jen jedné

politické strany. Předsednictvo ulo
žilo dále svým zástupcům ve vládě,
aby
odmítli odpovědnost
za nynější komunisující
kurs v bezpečnostní a
policejní službě,
který znemožňuje spolupráci stran a
rozvrací dělnost vlády a aby vyvodili
z toho všechny nutné důsledky.

Demise našich ministrů
Po situaci, vytvořené dopisem
předsedy vlády, z něhož je patrno, že
usnesení vlády nebylo splněno, ne
zbylo zástupcům čs. strany národně
socialistické nic jiného, než odmít
nout odpovědnost za vládu, která po
zbyla schopnost uvádět svou vůli ve
skutek, a
požádati presidenta
republiky, aby je zprostil
členství ve vládě.
To se stalo tímto dopisem:
Pane presidente, po zralém uvá
žení situace, jaká nastala ve vládě,
dospěli jsme k přesvědčení, že nemů
žeme dále nésti vládní spoluodpověd
nost, a prosíme Vás proto, abyste
nás zprostil členství v nynější vládě,
k němuž nás Vaše důvěra povolala.
Opakujeme, pane presidente, že
jsme k svému rozhodnutí dosj>ěli |>o
bedlivém uvážení, jehož závěr byl, že
nám nezbývá jiná cesta, kterou by se
dosáhlo nápravy v celé řadě opod
statněných a dokumentárně dolože
ných stížností, jež jsme vznesli
na postup, methody
a stranické zneužívání
státně bezpečnostního
aparátu.
Obsah těchto našich výtek jest
Vám, pane presidente, znám již z
dřívějšího našeho referování a je
dnes z velké části již znám také naší
veřejnosti.

Sledujeme zájem státu
. V neposlední řadě je to i naše
stížnost na celou personální politiku
ministerstva vnitra, jež stále víc a
více a v posledních týdnech přímo
hrozivě přivádí celý sbor národní
bezpečnosti a zejména jeho
velitelský kádr
, pod }v. ý 1 u č n o u téměř
Ingereňci jedné politické
strany.
Naše tr|>ělivé úsilí, aby se v těch
to věcech dosáhlo nápravy, bylo bo

Žádost k presidentovi
Dnes ráno požádal náměstek mi
nisterského předsedy dr. Petr Zenkl
pana předsedu vlády písemně, ahy
mu sdělil, zda usnesení vlády ze dne
13. února 1948 bylo provedeno. Pro
tože pan předesda vlády dal na tento
dotaz odpověď vyhýbavou, jež nám
potvrzuje naše vlastní zprávy, že
zmíněné usnesení vlády provedeno
nebylo, nezbývá nám, než
požádat Vás, abyste nás
zprostil politické a ústavní
odpovědnosti za vládu,
která pozbyla schopnosti uvádět svoji
vůlí ve skutek.
Přijměte, pane presidente, projev
'.naši hluboké úcty a dík za důvěru,
kterou jste nás poctil. Ve vděčné a
uctivé oddanosti: Dr. Petr Zenkl. dr.
Jaroslav Stránský, dr. Hubert Ripka,
dr. Prokop Drtina.

Gottwald navštívil presidenta republiky

Dvanáct členů vlády podalo demisi
Praha, 21. února, »-re- Československá tisková kancelář nám dodala tuto
zprávu: V pátek v odpoledních hodinách oznámili ministři strany národně socia
listické, lidové a slovenské demokratické strany předsedovi vlády Klementu
Gottwaldovi, že zaslali presidentu republiky svou demisi. Z vlády tim vystupuji
tito její dosavadní členové: náměstek předsedy vlády dr. Zenkl, ministr škol
ství dr. Stránský, ministr spravedlnosti dr. Drtina, ministr zahraničního
obchodu dr. Ripka, náměstek předsedy vlády Msgre dr. Šrámek, ministr
pošt Hála, ministr techniky inž. Kopecký, ministr zdravotnictví dr. P r oc h á z.k a, náměstek předsedy vlády dr. K o č v a r a, ministr dopravy dr. P i etor, ministr unifikací dr. Franěk a státní tajemník v ministerstvu národní
obrany Lichner. _ V důsledku vnitropolitické situace, která těmito demisemi
byla vytvořena, navštívil předseda vlády ihned presidenta republiky a tlumočil
mu potřebu rychlého doplnění vlády.

Kdo by zůstal v práci po půl 10. hod., měl být okamžitě propuštěn
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200.000 Kčs
Akce sletových známek Je dosud největží
soutěží, jež nemá ani u nás ani v celé
Evropě obdoby. Proto také nalezla v řadách
čtenářů našeho listu a v české veřejnosti
tak mohutný ohlas. Tisíce čtenářů malých
i velkých sbírá a vystřihuje sletové známky.
uveře.iňrTvané v záhlaví listů Melantricha.
aby jich měli co nejvíce a přispěli tak
ke zdaru této obrovské soutěže. Cílem
všech je heslo: »Nastřádat co nejvíce sle
tových známek ve prospěch jízdného a
ubytování sokolského žactva na XI. všesokolský slet- a získat tak pro sebe. něktciou z nádherných cen, určených pro
sběratele sletových známek.
Zatím ve sběru vede sokolská doros
tenka z Tišnova u Brna, která se nám
pochlubila nasbíranými známkami v po
čtu pres 3.300 kusu, Jiný dorostenec z
Kroměříže 2.500 kusů a pod.
Sběrači, dáte se předstihnout? Očeká
váme. že se co nejdříve 1 vy ozvete a
sdělíte nám počet známek, který jste na
sbírali!
Upozornění všem soutěžícím. Pro sou
těž jsou platné nouze velké sletové znám
ky. uveřejňované v záhlaví listu, široké
5 cm. Známka v hlavičce této rubriky je
■tfouze jako ilustrace a nepočítá se do
sběru známek. Sledujte pečlivě tuto rub
riku, abyste byli přesně Informováni o
pí’'.brkti akce.
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Praha, 21. února, -čt- Přec
30 lety, 23. února 1918, se představila světu Rudá armáda. Bylj
to téměř nezformované oddíl}
petrohradského dělnictva a rudé
gardy, které vítěznou bitvou' v
Narvy a Pskova zastavily postůj
německého imperialismu na révo
voluční Petrohrad.

Souhlas ostatních stran

Dělníci terorem vyvedeni ze závodů
1,000.000 korun

| 30 let sovětské armád;
g ------------------------

hužel, marné. Jsme hluboce přesvěd
čeni, že zájem republiky a jistota
všech občanů kategoricky vyžaduje,
aby bezpečnostní služba sloužila
všem občanům bez rozdílu politické
příslušnosti a že je nepřípustno, aby
se dostala do moci jen jedné poli
g
Den bitvy stal se slavným dne
tické strany.
| zrodu armády nového druhu, slož
5 né z pracujícího lidu. Vývoj soví
Tento vývoj, jejž s námi souhlas g skč armády prošel třemi obdobín
ně takto rozpoznávají všechny vlád ' Období vzniku zahrnuje občanskní strany, kromě strany komunistic 1 válku s mezinárodní intervencí, dr
ké, způsobil usnesení vlády ze dne | hé období-je dobou pokojné výsta
13. února 1948, jímž bylo uloženo g by SSSR a růstu sovětské armá'
panu ministru vnitra, aby
E až po přepadu země německým útc
g níkem, poslední období pak je ?
zastavil provádění
konk letního rozkazu
j znamenáno ve světových dějiná
zemského velitele SNB
g jako velká vlastenecká válka soví
v Cechách
g ského lidu v letech 1941—1945, 8
až do závěrečného stanoviska vlády g větská armáda začínala se 400.0
o všech našicl^ zmíněných stížnos | muži, začátkem roku 1919 vzrostla
tech, jež podle svého jednomyslného
usnesení vláda měla zaujmout ve své J na 3 miliony bojovníků a její s
schůzi, proponované na den 24. t. m. g dosáhla vrcholu v poslední Vlast
Doporučujeme, pane presidente, i necké válce. V den výročí vzhl
Vaší pozornosti skutečnost, že shora g náš lid k sovětské armádě s láskc
zmíněné usnesení vlády se stalo
g vděčností a oddaností, neboť je p
| svědčen, že její síla, doplněná ?
hlasy našimi i hlasy
| niádami všech slovanských nárot
ministrů, vyslaných do
vlády stranou lidovou,
g je nejlepší zárukou naší bezpečno
stranou sociálně demokra 1 a světového míru.
tickou i slovenskou
I
Ministr národní obrany arm. g>
stranou demokratickou,
g Ludvík Svoboda vydal k 30. výrale přesto dodnes
g vzniku sovětské armády armái
provedeno nebylo.
g rozkaz, v němž se oceňuje síla
Podle našich informací se rozkaz E mohutnost sovětské armády, kter;
zemského velitele SNB skutečně pro 1 nám zajistila vítězství a osvobod
vádí a snad již provedl.
H naši vlast od nepřítele.

Komunisté vydali falešné Svobodné Slovo

vřaiuje vydavatelstvo Melantrich Sokolu
na jízdné a ubytování žáků a žákyň na
XI. všesokolský slet. Kromě toho obdrží
soutěžící v této akci 1.000 nádherných cen
v hodnotě téměř

Armádní rozkaz

Komunisté si musí uvědomit, že nesmějí většině národa diktovat

Praha, 21. února, -ds- Jakým rý hlasoval proti komunistům. Byl šiřují tisk, upravený graficky Jako
způsobem si vynutili komunisté šta- .okamžitě vyveden ze závodu a ztčží kopie Svobodného Slova, v němž se
fáž dělnictva ku svému protidemo ušel tělesnému ztýrání. Nato byl dán útočí na některé představitele stra
kratickému postupu ve vládě a k celé ' povel, »že se jde« na komunistický ny. Tento podvržený tisk má vyvolat
své protidemokratické politice, uká tábor na Staroměstské náměstí. Množ dojem, jako by jej vydala oposiční
zalo se dnes znovu více než naprosto ství dělníků, kteří se vzhledem ku skupina národně socialistická. Je to
zřetelně v Českomoravské v Libni. svým rodinným poměrům neodvážili nový doklad neslušných method ko
munistů. Upozorňujeme své stoupen
Na půl 8. hod. ranní byla svolána ce- vystoupit proti tomuto
ce, aby se nedali zmást tímto ani po
lozávodní schůze, pa které promluvil
neslýchanému teroru
dobným trikem, a odkazujeme je
předseda závodní odborové skupiny.
komunistů,
Ještě než byla zahájena, přesvědčili použilo této příležitosti k tomu, že znovu na jednomyslné usnesení před
se komunisté, že nikdo nezůstal v díl sice vyšli ze vrat, ale demonstrace se sednictva strany. Pádnou odpověď
těmto methodám dá ústřední výkon
nách a v kancelářích.
nezúčastnili. Podobné to bylo v os ný výbor strany, který je svolán na
Setrvání na pracovišti
tatních závodech.
příští čtvrtek.«
bylo přísně zakázáno.
Ve Středočeských elektrárnách,
Podobně zase naši příslušníci na
Pod tímto tlakem dělníci raději o- národní podnik v Praze, byl v sobotu Novojicku dostali.
dešli na schůzi. Na schůzi dali komu o půl 9. hod. vydán zaměstnancům
rozmnožené falešné
nisté hlasovat o tom, kdo souhlasí I oběd a bylo jim nařízeno, aby se hro*
oběžníky,
s politikou komunistické strany a je ( niadně zúčastnili projevu KSC na
jího předsedy Gottwalda. Ještě před Staroměstském náměstí. Většina za nazvané »Zpravodaj čs. národních
hlasováním však předseda upozornil, městnanců. odmítla s tím, že bude socialistů«, s podobným textem jako
že kdo bude hlasovat proti, »vylučuje pokračovat v práci. S nejvyššího mí I falešné Svobodné Slovo a podepsané
( »Družstvem prvního sledu«.
se sám sebou ze závodu a že s ním sta jim bylo odpověděno, že ten,
j
K »podpisové akci« komunistů,
dělníci nebudou pracovat«.
v budově popůl 10. hodině,
zaměstnanců SNB a některých státKaždý prý může hlasovat,
bude okamžitě propuštěn. i nich a veřejných úřadů, o níž píšeme
jak chce, ale musí vzít na
Jiná charakteristická akce komu na jiném místě, upozorňuje ústřední
vědomí následky, které na nistů
bylo vytištění a rozšiřování sekretariát strany všechny své pří
stanou, bude-li hlasovat
slušníky. že takováto prohlášení jsou
tisku, graficky upraveného jako
proti!
v r^zrnru se záhonem a nikdo nemá
kopie
Svobodného
Slova.
Dokonce řekl doslovně: »Zdá se vám
jr :' vp. vvn< cu'-i'1 jejich podepsáni.
to snad teror, ale jinak si počínat ne- Ústřední sekte-ariát strany k to ru O věci byla informována kancelář
■ můžeme.« Přesto se našel dělník, kte oznamuje: »Komunisté vytiskli a roz i presidenta republiky.

Deset mrtvých

Atentát v Káhiře
|
|
g
=
g
g
g
H

Káhira. 21. února, -up- V t<
né blízkosti hlavního sekretářů
mohamedánského bratrství vybucl
včera v noci puma. Podle prvn
zpráv měl být. pumou usmrcen 5
doučí mohamedánského bratr&i
šejk Banna. Při výbuchu přišlo o
vot 10 osob.

Všem spotřebitelům

Pátý výdej jablek
g
g
-g
!|
g
g
g
g
f
r
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Na Kontroini ústřižek č. oi sj
třebitelských průkazů dostanou v
chni spotřebitelé po 250 g jabl
Jablka výdaji ti obchodnici, u nit
se spotřebitelé přihlásili k odbt
ovoce a zeleniny přihláškou A/
A/22, A/23 nebo A/24 svých spot
bilelských průkazů. S výdejem tol
to pátého přídělu jablek započr
obchodníci ihned, jakmile obdrži
blka od svých dodavatelů.
Tř

Rozhlas
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Rozhlas v neděli 22. února. 6.00 Gr
desky P, 6.55 Pořady dne O, 7.00 Přenc
Karlových Varů P. 7.45 Zprávy P, 8.00
slova P, 8.15 Orchestr FOK, P, 8.45 Hrst
porláží O, 9.00 Armádní vysílání P, 9.30
mový orchestr, řídí V. A. Vipler P, 1
Přehled nedělního tisku P, 10.15 Pokračo
zábavného pořadu P, 10.45 četba i kr
»Vzpomínky z Vest 1 života« O, 11.00 Syn
nlcký koncert P, 12.00 Zvony dómu Svato
skéiho P. 12.05 Dechový orchestr hudby Hi
ní stráže P, 13.00 Zprávy P, 13.15 Soko
zpravodajství P. 13.30 Pohádka pro děti
14.00 Gram, desky P, 14.30 Besídka o bá
kovi Svat. Čechovi O, 14.50 Hornická
chová hudba jámy Zárubek a Alexandr
15.20 Beseda z Hluéínska O, 15.50 Tan>
hudba, hraje Karel Vlach P, 16.20 Popul.
koncert P, 17.00 Král Abraham, rozhlas
hra O, 18.00 Polská budba, řídí Jar. Gotft
O, 18.20 Ostravskou nedělí O, 18.35 Lid
soubor J. Markovského O, 19.00 Rozhlas
noviny, P, 19.45' Kronika roku 184« P, 2
Hraje orchestr Svazu brannosti P, 20.40
Jar. Charvát: Únor 1849 P, 21.30 Francouz
před Nizzou P. 22.30 Zprávy P, 22.50 Br
láří zpívají P, 23.00 Orchestr Krimklubu

g
g
g
g
g
g
E
g

Rozhlas v pondělí 23, února. 5.00 Bud
O. 5.20 Gram, desky P, 5.40 Našim horní!
P, 6.00 Zprávy P. 6.15 Gram, desky O,
Zemědělský rozhlas P. 6.45 Odborářské z]
vodajství P, 7.00 Zprávy P, 7.15 Pořady
O, 7.20 Hraje orchestr Svazu brannosti
8.00 Ranní hlášení školám P. 8.05 Pól
zprávy P, 8.15 Bezpečnostní rozhlas Brt.
Zprávy pro úřady práce P. 9.50 Zprávy
NV, P, 10.00 Školský rozhlas Bud, 10.30 Gr
desky O. 10.40 Pro mateřské školy B, 1
Alois Červenka: Jak žílo Ostravsko j
revoluci roku 1848 O, 11.15 Varhanní skm
O, 11.30 Ruská dechová hudba P, 12.15
borářské zpravodajství P. 12.30 Zprávy
12.45 Místní zpróvy O, 12.50 Gram, desky
13.00 Zemědělský rozhlas B, 13.15 Roz
pro obchod, průmysl a živnosti P, 14.00 .
dchry k zvukovým filmům P, 15.30 Slezs!
a východní Moravou O. 15.40 Sokolské z;
vodajství P, 15.50 Ruská hudba P, 16.30
sid'ka pro děti P, 17.00 ’Anna Mastná-Kál
vá: Příběh o 26 olověných vojáčcích O. 1
Rozhlasový orchestr P. 17.30 Chvilka «
minkami O, 17.35 Vítězslav Novák: P
zimních nocí O, 18.00 Deníček O. 18.15
chesfr Svazu brannosti P, 19 00 Rozhlas
noviny P, 19.30 Vojenská dechová hudba
20.00 Velká vlastenecká válka P. 21.00 So
ská půlhodinka P. 21.30 Antonín Hrbáč
svou insl'iimenlälni skupinou O. 21.50 Č>
O .'”.00 Knr.-cr: rtoké hudby O. 22.30 Z
vy P. 22.50 Přednáška Zahraničního úst
O. 13.00 Taneční budb- P.
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Předsednictvo strany:
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Odpovědnost
nesou komunisté
LIST ÍS. STŘIHY NÍRODMf SO Cil LISTICK É

i"Res publica” č. 7/95

Naše odpověď Klementu Gottwaldovi

Pokus zvrátit parlamentní vládu bude odražen
Pravda o vládní křísí - Co Gottwald zamlčel - Trváme na Národní frontě - Národ má dosti sil,
aby udržel demokracii Masarykovu a Benešovu
Praha, 21. února, -re- Komunistická strana
svolala na dnešní dopoledne veřejný projev na Sta
roměstské náměstí, kde její předseda Klement
Gottwald vyložil stanovisko své osobní a stanovis
ko své strany ke krisi vlády, vzniklé tím, že ministr
vnitra odepřel splnit pravoplatné usnesení vlády.
Protože předseda vlády na tomto projevu netlumočil stanovisko své vlády, lze jeho vystoupení po
1. Je správné, že krise vlády vzni
kla proto, že v její schůzi dne 13.
února se vláda svou většinou usnesla
uložit ministru vnitra, aby zastavil
provádění rozkazu zemského velitele
SNB v Cechách, podle kterého dnem
15. února měla být provedena změna
na velitelských místech v Praze, a to
tak, že tato místa by měla být obsa
zena vesměs příslušníky KSC. Není
správné, že usnesení vlády bylo uči
něno »těsnou většinou«, nýbrž
pravda je ta, že pro ně hlasovali
všichni přítomni ministři
čtyř politických stran,
a to ministři národně socialističtí, so
ciálně demokratičtí, lidovečtí a slo
venšti demokraté. Zdůrazňujeme, že
Gottwald zamlčel, že pro toto usne•ení hlasovali také sociálně demokra
tičtí ministři.

Divný právní výklad
2. Je holý právní nesmysl
tvrdit, že toto usnesení bylo »proti
zákonné a protiústavní«. Gottwald ta
ké neřekl, oč tento svůj názor opírá.
Podle naší ústavy vl/da má plné
právo jednat o každé politické nebo
jiné věci, usnášet se o ní prostou
Většinou. Každý ministr je podle úrtavy
povinen provádět
.
nsneeenívlády.
líechce-li je splnit, je v rozporu s
vládou a má v takovém případě je
diné právo — podat demisi.
3. Gottwald tvrdí, že »většina mi
nistrů ani nevěděla, oč běží«, když
hlasovali o zrušení výnosu zemského
velitele SNB. Pravda je, že ministři
samozřejmě dobře věděli, oč jde, a
tvrzení Gottwaldovo není nic jiného,
než pouhé tvrzení, kterým
uráží schopnost ministrů
posuzovat, o čem vláda jedná. Sou
časně upozorňujeme, že se Gottwald
ani slovem nezmínil o tom, že se ko
nala schůze vlády v úterý 17. února
a že v ní marně ministři nekomunistických stran se domáhali toho, aby
bylo sděleno, zda usnesení vlády ze
13. února bylo provedeno. Minister
ský předseda odpíral učinit! toto sdě
lení, samozřejmě jen proto, aby se
umožnilo dosazování komunistických
exponentů na velitelská místa SNB,
ačkoli to bylo v jasném a příkrém
rozporu s usnesením vlády.

Matení veřejnosti
4.
Je vědomým matením veřej
nosti, když Gottwald tvrdí, že je t
zv. reakce nespokojena s tím, že SNB
nejde proti lidu, ale proti špionům
zrádcům a šmelinářům. Takovýmto
prostoduchým tvrzením nepodaří se
komunistům
odvést pozornost
od základní věci,
o kterou běží, t. j. od toho, že se ko
munisté pokoušejí dostat do své vý
lučné moci SNB a na tento způsob
terorisovat občanstvo zejména před
Volbami.
**■
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Jaké bude počasí?
Od jihovýchodu
bude polojasno
až oblačno. Od
polední teploty
vystoupí na 4
až 6 st. pod nu
lou. V noci po
klesnou teploty
na minus 14 až
16 st., v místech
tninus 20 stupňů.

kládat výlučně za vystoupení ve funkci ryze stra
nické, t. J. jako předsedy KSČ. Tím lze vysvětliti,
že jeho výklad vládní krise zamlčuje některé zá
važné skutečnosti, pronáší právní názory, které
jsou zcela nemožné a pomáhá si namnoze i ne
správnostmi nebo vyloženými nepravdami. K tomu
pokládáme za nezbytné uvést jeho tvrzení na pra
vou míru:
<

5. O vývodech Gottwaldových, tý
kajících se L zv. mostecké špionážní
aféry (v souvislosti se zprávami Svo
bodného Slova), odkazujeme na úřední zprávu ministerstva spravedl
nosti.
6. Gottwald má pravdu, jestliže
tvrdí, že skutečná příčina vládní kri
se je hlubší a závažnější. Ale není
pravda, v čem hledá tuto hlubší a
závažnější příčinu. Je směšné, tvrdi
li. že reakce domácí i zahraniční chce
zmařit budovatelský program vlády.
Takové tvrzení je vypočteno jen na
to, aby
pobuřovalo a rozněcovalo
vášně lidu.
Všechny strany Národní fronty byly
ochotny dokončit v loyální spoluprá

ci vládní program, ale v tom jim za
bránil diktát, bez ohledu na stano
viska a požadavky druhých stran.
Ministerský předseda zavinil, že se
o nejzávažnějších ústavních otázkách
začalo jednat v Národní frontě te
prve před třemi týdny, ačkoli od
podzimu minulého roku z výsledku
jednání ústavního výboru bylo zná
mo které otázky bude nutno poli
ticky projednat dohodou Národní
fronty. Ministerský předseda zavinil,
že osnovy o národním pojištění, ač
koli byly dojednány již minulého ro
ku, dostaly se na pořad jednání ve
vládě teprve 1. února. Je vinou ko
munistického ministra financí, že da
ňové osnovy, které by měly přinést
úlevu živnostníkům a zemědělcům,
podávají se teprve nyní, když již byla

tak krátká doba do voleb. Nikoli re
akce, která existuje leda
ve fantasiích a agitačních
* lžích komunistů,
nýbrž diktátorské a záměrně rozdě
lovači politikařeni komunistů máři
dokončení vládního programu.

0 jaké nové lidi jim jde ?
7. Předseda KSC navrhuje, aby
vládní krise byla řešena tak, že by
vláda byla doplněna »novými lidmi,
kteří zůstali věrni společnémú duchu
Národní fronty«, protože »takových
lidí je ve všech stranách a všenárodních organisacích dosti«. Tento
(Pokračování ve sloupci 5)

Stanovisko československé sociální demokracie

Praha. 21. února, -s- Před
sednictvo československé strany
národně socalistioké sešlo se v pa
tek o 18. hodině za předsednictví
dr. Petra Zenkla a pojednalo o
politické situaci, která nastala vy
vrcholením vládni krise. Bylo
Konstatováno, že k demisi minis
trů strany došle jediné pro na
prostou neústupnost komunistů
prověsti usnesení vlády ze dne
13. února ve věci služby bezpeč
nostní.
Předsednictvo odmítlo proto vše
chny útoky a všechna obvinění, kte
rými vedení stranj' komunistické
mate československou veřejnost, ne
boť všechny pomluvy, které komu
nisté ve spojitosti se špionážními
aférami přímo chrlí proti strmě
československých národních socialis
tů, jsou urážlivé a ničím nedoložené.
Poslední události jasně ukazují, že
komunistickástrana
rozvrací Národní frontu
tím. že organisuje akce, namířené
proti smluvenému vládnímu progra
mu, proti myšlence Jednoty odborů
a proti zákonům o organisaci česko
slovenských zemědělců a také tím,
že zabraňuje, aby pravoplatná usne
sení vlády byla prováděna. Vina za.
to. že vláda není schopna další prá
ce. padá proto výhradně jen a jen
na stranu komunistickou.
Na návrh prvního místopředsedy
strany Jožky Davida byl pak
jednomyslně schválen
postup Členů vlády,
jirnž předsednictvo strany vyslovilo
plnou důvěru a dík za dosavadní ne
ohrožený postup. Dále se předsednic
tvo usneslo svolat ústřední výkonný
výbor strany na příští čtvrtek dne
26 února. Veřejné projevy strany,
které předsednictvo strany připravu
je. budou uspořádány v nejbližšícb
dnech a včas veřejnosti ohlášeny.
—
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Pokus zvrátit parlamentní
vládu bude odražen
(Dokončení se sloupce 4.)

Dávají mandáty k disposici
Sociální demokraté doufají v dohodu stran Národní fronty
Předsednictvo čs. soc. demokracie jednalo ve večerní
schůzi o situaci, vzniklé demisí ministrů tři stran Ná
rodní fronty. Schůzi předsedá posl. B. Laušman. Před
sednictvo strany zjišťuje, že vláda Národní fronty ne
přestala existovat dnešní demisí minhtrů tří stran, pro
tože o přijetí těchto demisí nebylo dosud presidentem
republiky rozhodnuto. Žádná z politických stran ne
oznámila své vystoupení z Národní fronty, a proto čs.
soc. demokracie považuje dosavadní Národní frontu
i nadále za základnu, na které má být řešena nynějš^
vládní krise. Představenstvo lituje, že v těchto kritic*
kých dnech nebyla předsedou svolána schůze Národnt
fronty k projednání otázek, které způsobily tuto situaci.

-

Soc. demokracie vyslovuje přesvědčení, žé dosavadní
Národní fronta je stále dobrou základnou spolupráce
politických stran ve vládě. Ministři strany dali své
mandáty k disposici představenstvu strany pro případ,
že by jednání o řešení krise na podkladě dosavadní
Národní fronty nevedlo k úspěchu. Usilujíc o zacho
vání vlády Národní fronty představenstvo odsuzuje ukvapenou demisi ministrů tři stran i prohlášeni před
stavenstva KSC ve večerním rozhlase, neboť tyto činy
ohrožují obnovu spolupráce a důvčry v Národní frontě.
Představenstvo varuje před zneužitím sjezdu závodních
rad a před zneužitím neoprávněných požadavků L zv.
sjezdem rolnických komisi.

Komunisté si musí uvědomit, že nesmějí většině národa diktovat

Pro neústupnost komunistů vznikla krise vlády
Průběh dne« ve kterém vyvrcholila krise Čs. vlády — Dopis ministru čs. strany
národně socialistické presidentu republiky — Jde o demokracii a bezpečnost
Praha, 21. února, -re- Z rozhlasových zpráv a předběžných zpráv je
již veřejnosti známo, že ministři stran národně socialistické, lidové a de
mokratické podali dnes presidentu republiky dr. Edvardu Benešovi demisi.
Těmito demisemi vyvrcholila vleklá krise vlády a Národní fronty, způso
bená zneužitím bezpečnostního aparátu státního komunisty a nemožností
dosáhnouti v tom nápravy.
Naši čtenáři a všichni lidé dobré
vůle, kteří nezaujatě sleduji politiku
naší strany, vědí, a je třeba to říci
znovu naplno, že ve vládě bylo mož
no se o všem dohodnout! a že zpra
vidla to byli národní socialisté, kteří
projevovali největší ústupnost, aby
se dohody umežnily v zájmu klidu
ve státě a v zájmu spolupráce všech
stran Národní fronty. Národní soci
alisté šli přitom nejednou tak daleko,
že to členové strany svým zástupcům
ve vládě vytýkali. Jakmile se však
ukázalo, že vývoj naší státní bezpeč
nosti se dostal na nebezpečné scestí
a když se ukázalo, že věci dospěly
tak daleko, že nelze již o státní bez
pečnosti mluvit, nýbrž Jen
o bezpečnostním aparátu,
který se stal nástrojem
komunistické strany.
v té chvíli musil nad všemi ohledy
ostatními zvítězit duch českosloven
ské strany národně socialistické, kte
rá nade všecko klade demokracii a
občanskou svobodu a v těchto věcech
nemůže dělat žádné kompromisy, ne
boť mezi Metternichem a Havlíčkem
se kompromisy dělat nedají. Celá naie tradice národní a naše kultura

volá v této chvíli do pohotovosti a
přikazuje: Neustoupit!

Nevěřte opakovaným lžím !
!
j

|

[
|
i

Prosíme naši veřejnost,
aby se v těchto dnech
nedala zn. ást žádnými
lžemi,
které budou proti nám vymýšleny,
i když budou opakovány, neboť ani
opakovaná lež se nestane pravdou.
Prosíme veřejnost, aby nevěřila to
mu. že chceme chránit kapitalisty,
velkostatkáře, reakčníky. Jsou v sázce
nejdražší statky národa. Dnes nejde
ani o zemědělské osnovy, nejde o žád
né jiné důležité osnovy, nejde o ná
rodní pojištění, protože všechny so
ciální vymoženosti by nebyly lidu nic
platné, kdyby ztratil demokracii a
svobodu. Dnes jde o sám základ naši
demokracie, o její bytí a nebytí. V
zápase o její udržení nejsme osamo
ceni. Všechny nekomunistické strany
se spolu s námi dožadují, aby byla
zjednána náprava v nezdravých po
měrech naši národní bezpečnosti. Po
litické události dnešního dne se ode
hrávaly takto:

Dopis dr. Petra Zenkla
Na 10. hodinu dopoledni byla svo
lána schůze vlády. Náměstek předse
dy vlády dr. Petr Zenkl poslal před
sedovi vlády Klementu Gottwaldovi
dopis, ve kterém mu oznámil, že čle
nové vlády, příslušníci čs. strany ná
rodně socialistické, jsou v úřadovně
dr. Zenkla v budově vlády připrave
ni účastnlti se schůze vlády, svolané
na dnešní den, a dostaví se do ní
ihned, jakmile jim bude dána zpráva,
že ministerstvem vnitra
byloprovedeno usnesení
vlády z 13. února 194 8.
V dopisu se dále praví, že členové
vlády, příslušnici čs. strany národně
socialistické, jsou přesvědčeni, že by
nemělo smyslu ve vládě jednat a usnášet se. kdyby nebylo pro všechny
její členy samozřejmostí, že usnesení
vlády jsou závazná pro všechny její
členy. Náměstek předsedy vlády dr.
Zenkl v závěru dopisu praví: »Dou
fám, že stejného názoru budou i dru
zí členové vlády, zejména má-li vlá
da před sebou tak vážné úkoly jako
dnes.«

Gottwald uhýbá
Na tento dopis předsedy čs. strany
národně socialistické dr. Petra Zenkla
odpověděl předseda vlády
Gottwald tímto dopisem;
PokračQY.£ni ju Stržné 2.

návrh neznamená nic jiného, než žé
komunistická strana chce udržet %
zesílit svoji mocenskou převahu tím.
žc by 11. s a m 8 vybírala
koho připustí do vlády.
Novými lidmi, kteří »zůstali věrni
duchu Národní fronty«, rozumi ko
munisté přirozeně jen ty, kteří by
byli ochotni podrobit se komunistic
kému diktátu. O tom, kdo jednotlivé
strany zastupuje ve vládě v v Národ
ní frontě, rozhoduji demokraticky
zvolené orgány strany a nebude o
tom rozhodovat komunistický sekre
tariát. Je úžasnou smělosti, tvrdi-11
Gottwald, že ministři, kteří podali
demisi, jednali za zády vlastních
stran. Pravda je, že jednali podle
Jasných a jednomyslných příkazů
vedoucích orgánů svých stran.

Núrodirí fronta trvá
8. Gottwald volá po nové Národní
frontě. Zřejmě jde našim komunis
tům o to, aby místo skutečné česko
slovenské Národní fronty se vytvořila
Národní fronta podle
cizího vzoru, .
vyzkoušeného v Jugoslávii, Bulhar
sku nebo Maďarsku. Takováto Ná
rodní fronta nebyla by Národní fron
tou. nýbrž jen a jen poslušným ná
strojem vůle a zvůle komunistických
aparátniků k utlačování všeho lidu.
Tento troufalý pokus komunistů
zvrátit u nás demokracii bude odra
žen
V Československu zůstane
parlamentní demokracie,
jejímž poplitickým nástrojem zůsta
ne Národní fronta samostatných, ne
závislých politických stran, demo
kraticky organisovaných a předsta
vovaných svobodně volenými zástup
ci lidu. Také jenom na tomto základě
bude se řešit nynější vládní krise,
neboť Národní fronta Cechů a Slo
váků trvá.

Kdo je reakcionářem?
9. Gottwald vyhlašuje, že »lid ne
snese návrat agentů reakce do vlády
republiky«.
Reakcionářem pro komu
nisty Je každý demokrat,
který se poslušně nepodrobuje jejich
diktátu. To by tedy znamenalo, že by
ve vládě republiky mohli být jenom
komunisté a jiim trpěné loutky. Náš
lid. který je ve zdrcující většině de
mokratický, nesnese, aby se vlády
republiky zmocnili jen komunisté.
Má pevnou vůii a vlče než dešti sil,
aby tomu zabránil,

