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Číslo vyšlo jako 4,č,I,roc, 16.července 1952

ZPRŮVY id&SÍAITSKE AKADEMIE:
íleslcénu vydání Veritas přišel
pozdravný připiš p„protektora Křeší,
a! ac.euie ,'JhLI<>+ Ambrože l.Ondrálca OSB,
o.ntu "J Lisle,Illinois-USA.
České pouti v Variažell ve dnech
?.?..«14.; července účastnila se řada kra
j
t70 iilíicu tkteří v nej bližší době
ccjíždrjí do zámoří«Celkový počet pout
niku přesahoval 500»
Ulav-,,}Anska katolická kolej otevře
na v o
ancii_.
Ve krancii,v obci Loury u Orleans
v zámečku Chateau dc la Chesi.ay otovřel ke.gr Ivan Bučko,titular ni biskup
z Cadi a apoštolský visitátor prb ukra
jinším '.uprchlíky V' zapadni Evropě,ka
te li ckou^kolej s ukrajinským a francouz
skýn vyučovacím j.asykcm,
Cilavne pontifika!lní mši cv.,která
byla sloužena ve východním byzantském
ritu,byl přítomen talcé J.E.kardinál
Tisserant,sekretář východní posvátné
kongregace,apoštolský nuncius ve Ironcii ,JaEoknge-Josef Roncallí,biskup orlcansky a tisíce Ukrajinců,kteří se sem
sjeli z celé 1 rancic..
V kanadském Hemaryktownu -se. lennal
e •; 5-.oerYor.cc 5.os.den ve znamení upři
mnoho přátelství našich kanadských a
aúeri ckych -krajanu.

České vydání VERITAS vychází dvakřrt
měsíčné.Ha, požádání zasíláme násle
dující přílohy:
BEZ KOI.lSITTATÍE ;-výběr z koními sti c. lcého tislui za železnou oponou-. ■
VÝBÍÍR

z

vysílání co .rozhlasu.

Zakoupením Evangolia v české řoej.^,
za hodnotu 1 dolaru umožníte,aby''ho
Evangelium dostalo do rukou dvěma
chudým krajanům v exilu.
ýiimotc zasíláme kra jamům na,
požádání obratem České zpěvníčky,
příručími To nojdůležitejší a novou
serii pohlednic *nej krásnéjš ioh zá
běrů z Prahy.

Veškeré další informace pedevá rakouská odbočka;
ITcv/s 11VEIíITAS ■’-Ha r ia z o11 Austria-Pontfe.eh 4S -
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ZPRÁVY VERITAS:
Československo:
*
35«,-Slánský jako sionlnta.

39.-Svaz ča«mládeže startuje novou
prot-inaboŽenskou akci .

• Praha,červenec 1952-/Veritao/Svaz čs .mládeže vydal dne 12„ V i l 1 ,
provolání k zostření ideologického
Pr aha.,oer'
v en ec 1952- /7er itas/boje -proti náboženství„V prohlášeni
VŠecbny náznaky kolen vyšetřování
velezrady Slánského (Salzmanna) svěd
je pr oj-ovéno rozho ř cení nad t:í.m ,Š e
ci c tom, že tento "bude postaven před
i státem dosažení- katechetů /laici/
soud jako sion-icta.Toto nařčení -z
i knězi pokračují v- zpátečnícké ~rj«’velezra&ného sionismih' se vztahuje
chove mládeže.J-e vyzvedáván postoj
i na ír-iinga a všechny^ostatní bývalé
těch dětí,které na- výzvu svého .kně
komunistické funkcionáře židovského
ze,aby v hodinách náboženství sun
piv oau „před procesem je očekávána
daly své pionýrské šátky-opustiiy .
delší antisemito, propaganda za účelem
učebnu,
‘'informace lidu”,Vyšetřování Slánské
apolitická vys^olo-st” ^mládeže
ho sahá as clo doby španělské občanské
jc podtrhována i tímto příkladem;
r>^icy,kde byl údaj ne Slánská -získánKdyž v jedné hodině náboženství se.,*
uf o.analicko u špic násp í .
katechetŘmSíiínila o Item,2c naše
lia Slovensku byli- v- minulých d-vou
vlast byla osvobozena- v mariánském
měsících zatčeni všichni funkcionáři
měsíci, máji na -přimluvil Panny I-ůarie
komunistické strany židovského původů.
-dostalo se jí z řad dětí nipsledu
Komun,stranu, na Slovensku hledí tímto
jící- odpovědi:Kdo vlastně přijel
krokem využít antisenit«mentality Slo
na^tancích,Panna Maria,nebo sovět
ve.ku k po sí1 ení své posice,
ští ^vojáci«My jsme-viděli sovětské
vojáky,..
37„-Ani lázeňští hosté nejsou
vvProvolání končí výhružkou- t-ěm
u šeiř eni po1it .sko 1ení.
-knezímf kteří nepřestanou mládež
přesvědčovat-o-tom,žo Euh jo vše
Karlovy Vary,červenec 1952/Veritas/ mohoucí a Gottwald nebo Stalin je
Péčí odboček SČSP(Svazu česko 1.-sovět, nom geniální...
•pněte1st ví ) jsou pořádány ve všech.lá~
z-' blých místech pomocí ^rozhlasových
40 .-/Veritas/-lTa konferenci Co*
v-ir i '’besedy na kolonádách o nar;c.~le
Červeného kříže v Olomouci bylo -roz
ni:urna a o Sovět.Svazu" pro lázeňské
hodnuto,že^ošetřovny první pomoci
hnv :-y a^rekreanty„Jelikož tyto '’besedy'*1 budou■zakládány pouze ve vesnicích,
ze y prázdnotou a lázeňští hosté se
kde jsou jednotná zemědělská druž
•■•y ýbaly této politické rekreaci,j sou
stva,a ve strojních a traktorových
vy o politické_kursy zařazovány jako
stanicích.
vložky-do tanečních koncertů.
4-1.—/Voritas/-Mezi student sirými
33.-Čechoslováci píší z Koreje.
brigádami-,které -jsou nasazeny- od
konce.okolního roku na mor *-ostrav*
Praha,červenec 1952-/Veritas/ra-víru bylo- zavedeno ag/Še-třování-* .
IComunisticky tisk v C3R přináší v po
když se na pracovištích objevily le
slední době stále častěji propagační
táley s epigramy,z nichž nán ledují ni
dopisy Čechoslováku z Koreje.Jedná se
vyjímáme; -o Čechoslováky,kteří jsou^v Koreji na
sazeni údaj ně jako inženýři a. technici, V pro gramu,.svém pokračujte,
vůbec.Veř-ejnost v ČSR nebude nijak pře*- zvlášť v-té vaší-.’’péči’’-,...^vžue^fc^-kdvž. se v budouciuwtov-í' o -dopi- j cdno si vsak pamatujť e ,
h 1ad r,n y i 'd 'i e 'm léčí.
neefa československých vojáku.z- Kc-re-j-ey
-nel>o-£ j e -pravděpodobné,že ■-t-io í-c-e o s-.
voj aim-, kt e-ří -dlí- -toho času^-na* výcviku
v Sovět,Svazu se budou prakti oky oo\edocv-.vb v korejské knnnn»armádě•
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(Z- ileg.epigrcjaia-p&Ictr;^-.) '■ S bolševiqmem je jak s.>t.ím_.hovniválem
Kdys zakukl eh je,ne?ó,p^.j>iiá-'Icr.lem^vsak pozorujte clobřé jeho-;lárvukdyž vylíhne se,ihried pustí barvu.

Hicurinci zkřížili tu hada s krávou
(úlohou toč soudruhům je hravou)
vynález ten epochální vskutku zato
stojí •,
nestvůra ta v Praze Žere a v Uonkyč
sejdo-jí.

v zemi všechna1 ilegální hnutí a od
kud se mají;také dirigovat všechny
akce p-rcřti .bulharským uprchlíkům d*
exilu.
,y\ ■
,\j\.Bývalé ťo-yá^ny- na- vulkanisaci a
kaučuk^"Bakiac“,spravují nyní sovět
ští inženýři.Výběr dělníku .pro tyto
podniky provodí Společnost bulharsko
sovětského přátelství,
Rumunsko:

'-j ..

43,-/Veritapí/j.ednalo se snad.-o
titoismus? '
v,
Rozsáhlé Čistky mezi rumunskými
komunisty.

Podlé1po oledních zpráv došlých-^;
Rumunska jsou,’po celé zemi v proudu
mezi^komunísty rozsáhlé čistky.V kaz
42,-/Veritas/~Poslední zprávy z
dé dědině Rumunska se hledají mezi
Bulharska mluvilo' válečných pří
komunisty "kapitalistické a protirepravach,
voluční elementy". Všeobecně se míní,
ze čistky byly nařízeny ihned po prv
• Podél bulharských hranic bylo od
ní cli výpovědích bývalého .ni ni strn fi
nancí Vasils Luor -a drive ;n,ji\:cnej
1•
,června zřízeno 15 lan'hluboké pohra
si •zeny nominiormy,Anny- Paúkorove,
:::.oni ’pásmovEvdlcuace obyvatelstva...by
la provedena ve dvou týdnech a .prová -kteří upadli v krátkém case v nemi
děli ji vojáci,kteří celé pohraniční
lost.
pásmo také j-iž obsadili.Po- každém, kclo
■ Ho vý rumunolcý -komunistický vůd
by se v tomto pásmu nacházel,mají vo ce,Gheorghg Gheorghiu-Dejj.ktorý osob
jáci přikázáno střílet,Z evakuováných ně čistlcy řídí,nnr.id.il jiz v*O or ooři
.. val: stali najednou úplní Žebráci,
shoven l.ci.iunis Lických Pun.cciuna.ru a
vládních nebo adni ni otrati vní ch úř^ji
neboř si o sebou směli vzít jen to
nej nutnější. Jak to- bude nyní se žněmi nílcu v nejrúznějsích městech,Cistlcy
v této oblasti se ještě neví,
- - postihly pvedno všechny pro ti m a m LsPřístav Varna v Černém moři byl■ty a dusledne •palc .všechny osoby, o .
prohlášen za-válečnou základnu a kotví kterých se vědělo,,že měli přátelcké
v nem jen-bulharské a sovětské lodivztahy a sympatisovali s Annou Pauke
Od^února t»r. vykládá se -zde -ze sovět rovou nebo-vjejí politickou skupinou-.
ských lodí převážně protiletecká děla
Postižení budou se zodpovídat
a děla nejtežších kalibrů .Mladí bulhar ze sabotáží na indus-trialioacním pla
stí důstojníci,pokud j30u doporučeni
nu-Rumunska, na její zemědělské- re-lcon
komunistickou 3tranouj^sou povoláváni strukci- a z-politických úchylek, je do nějakýchrkursů.Soudí se,ae úc-elem
£fcchž ylůsledkem bylo znemožnění zle
těchto kursů je obeznámení -se s nový pšit životní úroveň rumunských pracii
mi sovětskými zbraněmi.kterými má být jících-mas.Stehně zprávy uvádějí,že
postupně vyzbrojena celá bulharská ar Gheorghe-Gheorghiu-Be^ bude-se- sna~
máda.
;■
Žit^ovalii na posledními -čistkami- po
Od léta- 1-951 -probíhají po. c-elé
stižené vinu za nespokojenost-,která
se stále více a více- v zemi-•projeviije
zemi dvouměsíční cv-icení obyvatel-*,
protileteckévobrane avkur-sy -první-pome . . Gfeeorghiu-Dej•v-^kruhu- svých^opo
citPc dobu těchto-cvicení vyplácej ílupra co-vníku, -také prý pro hlásil, že
továrny- a -urady -ucaatnikun platy-dále. se mu£?í- úplně odhalit celonárodní
■ - Při ministerstvu-vnitra v- -Se-f-ii- — -hnutí., které mělo v programu znovuzabylo zřízeno několik oddělení zvaných vedeni v Rumunsku kapitalistického
;0ekisti-,která mají za úkol zneškodni
Bulharsko;

" •.

‘

VERITAS

Ro c ,I7c .4. .

.

.

systému po vzoru jugoslávského titoi snu o
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,-/Veritr.s/-Deportovaní italští
dělníci o -poměrech v Rumune Icu,

Agenti- tajné pqlicie-Sovetslcé jednot
ky-' s-:-ále přicházejí dc zeměmi ..munis té
nepracujííts ~,2 -července 1952.-Bez udání bližší
lio 'vysvetlaní vypověděly minulého měsí
ce rnnunské úřadyvnekclik desítek ital
sayeh dělníku-,kteří- žili v Rumunsku
jit nnohc let a někteří se tam dokon
ce i narodili.
V
Domenico Filauro zil v Rumunsku
cd x, 1900.Byl zručným Obuvníkem a -za
rký-blik roku si ušetřil tolik,že si otevřel obchod obuví a lcožcui v Cur-tea
dc Arges .Před třeni vr oky- byl nucen ob
chod -zavřít^penovadg ^byl vyřazen- z- ve3
kerých příděly, a zařízení- dílny a ob
chodu musel předat místnímu družstvu.*
Jako bývalý samostatný/- živnostník ne
mohl potom dostat práci ani v továrně.
Když žádal před cdj-ezdem rumunské úřa
dy o -nějakou úhradu za na-jetek, který
musil prodat^družstvu,komunisté- se mu
vysmáli a ukázali■mu pa dveře.
I'ilauro zpal debre poměry v širo
kón okolí,lede sil.Obyvatelé zde-jsou
převážně prostívzenědelci,jejichž ves
lcerý zájem je uživit své ^rodinySpráva
obáj je nyní v rukou cikánu,kteří se *
štítí práce -a kteří se nikdy poctivě
neživili a dnes dostávají dobré platy.
Kino t c do stávaj í procenta z_ pc lait,kt e
ré uloží a vyberou od zemědělců za ně
jaké přestupky.nesplněné kontingenty
atcU
-■
Italský příslušník Giovanni Finese
se narodil v Bukurešti r *1909.Bylvpo~
sledně majitelem optického a nožířské
ho závodu.Před dvěma měsíci b y l ‘ze své
ho závodu vykázán bez jakékeli-v náhradp.Konfiskace jeho majetku by/la^oduvod
nena tím,že kritiscval Ranový --výmě-r ja kc nepřiměřené přehnaný.....
^ Finese prohlásil,ze- 1.června vsteu"
pil- v ^platnost nc-vý ^bytový -zákon,-který
přiznává každé osobě právo na místnost
nejvíce o csmi čtverečních metrech.Dc
Rumunska stále přicházejí nové sovětské

• .. .Str.ob,.
vojenské jednotky,které b.ez- ohledu
zabírají byty které se jim zlíbí,
Z města Giurgiu byle ©vakuováno v
posledních dílech přes stotisíc ro
din někam do Bukovin;/.
Valentino Antoniali byl speci
alisovaným dělníkem- v továrně na ka
ch-líko-vá kamna a v R-munsku žil cd
reku 1911,V obou továrnách,kde pra
coval, v Craiova ^a v Bukurešti jsou
agenti tajné státní policie kteří
se vůbec nestarají c produkci,nebo
o pracovní morálku,jak by se dalo
předvídat,ale kontrolují každý po
hyb a každé slovo -pracujících dol
ní ku.Také- tento prohlásil-, že do Ku
minsko, přicházejí vvpcslcdní dcffý
sovětští vojáci,kteří■si všude pocí
nají jalco dema a ni,kdo nemá odvahu
jim odporová^■-v něčem,Když nu byl
doručen-vyhootovací dekrat,šel k ře
cliteli závodu "se zeptat,pr^.c- je vy
povezen.fíeditel nu cdpovcdel,že je
stliže ještě, ten den se nevadá na
cestu clo Italic,že dvéře na Sibiř
jsou otevřeny pořád.,
Gildo Taddio byl vedoucím továr
ny na kachlíky “Victoria l.Iunci1'.j ed \
né- z největších rumunských továren
v -tomto oboru.Přestože zastával zod
povědné místo,musila v továrno pra
covat j$ko dělnice -také ^cho žena,
poněvadž jinak nebylo mezne uživit /
rodinu.0 komunismu v Rumunsku Taddio
říká,že komunisty jsou-dpes jedině
ti,kteří nepracují a kteří se dali
komunistické straně lc výhradně dis
posici pro všechny služby a tito
-jsou také dobro -plageni.£do pracuje
a musí snáoet tak tezlcý život,jalo/ .
v Rumunsku nají dnen dělníci,ten ne I
muže být dnes již komunistou.
.^
„ ýía ruraunslých hro.nicích bylo vy
hoštěným Italům ještě vyhrožováno, .
že -policie má možnost si je všude
1
najit,kdyby mluvili snad proti ny
nějšímu rumunskému režimu.
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UVIPŽT IIEAPOLA ZÍT.
(Hapsal S.K.-Rin)

jsi nějakým tuři otců. S jakou- jen do
vedností o. vynalézavostí se snaží
Kevin již po kolikráte v živctš
ti-něco- prodat .Iíaj í všechno ,všechno
jsem to zr.se zo.vital do Heapolc .Znán
opatří,všechno koupí,všechno znují,
to blankytné modré,takové vpravdě
o všem vědí.Proveden to městem,povc
neapolské nebe z letních jarních no
zí na ločtcc po moři,zo.vcdou to do
sičů, viděl j 3en v zimě vzácné panora
recto.uro.cí s neapolskými lahůdkami,
na co zasněženým Vesuvem,z jehož kra
vodí laidy se dostat do přísto.vu
tcru vycházel lehký kouř a nyní jsem
aniž by sc musilo procházet hlavní
sc zatoulal do Heapolc jarní .Do Hcabranou,provedou tč pc zaoceánské lo
polc zeleně a kvetu.A když. , son i
di ,vooe^; tě vyvedou na ^ní sto odkud
tentokráte vylezl na Horu ov.Lucie,
vidíš město tisíců bílých i barev
odkud je videt ITeapol takovou,jaká
ných světcl,prostě znají ty cizince
so posílá na pohlednicích o pozdravy
až do kosti a. znají jejich všccti>y
přátelům a známým,-nemohl jsem pocho
slabosti a záliby.
pit, kdo mohl přijít jen na to rčení,
nejlépe sc vidí temperament
která^se již traduje celá lidská po
Hcapolitanu na trzíeh.Jdos pomalu,
ke Iení:Uvidet Heapo1 a zcnřít.-Pro č
koukáš se kolen sobe a najednou
jenom zemřít? He,já nikdy nemyslím
slyšíš strašný křik.Ja2:oby někde ho
na smrt když svýma očima vždy znc-vu
řclo.Jdcš tím směrem a nemůžeš se
a znovu hltám ty nesčetné tak sladce
prostě mýlit.S určitostí dojdeš na
a pohádkově neskutečné krásy lTcapole
nějaký -trh, zeleninový,ovocný,rybí ,
neapolského přístavu,neapolskéhc zá•jsou tam na zemi ^rozložené boty,ko
1ivu,ncapoIskéhc noře,neapoIského ne
si lc,kuchyňské nádobí,najdeš tom
he a neapolského slunce.A kdykoliv
všechno pro íuc.inu o. domácnost.Pro
jsem Heapol za.se opouštěl,myslel jsom
davači skandovaně vyvolávají a chva
na. život.žít o. brzy senzace vrátit*
lí sve zboží,dávají mimojdoucím
Heapol má už hodně znalců neste,
ochutnávat a někoho vezmou třeba za
orientálního .nepřehledná splet* ma
ruku a. přitáhnou ho před otánok a
lých,do vrchu sc táhnoucích .uliček,
teš na něho:"Vyber si cc chceš, $á
ti slevím,já ti přidán,a když snad
tak úzkých,že ^dvoukolové káry tažené,
ty pomeranče budou třeba kyselé ne
kor.íky arabských plemen na nízkých
bo. nahnilé,tak mi jo přijčí vrátit*»
nohách jen tak tak se jimi protáhnou,
všude plno křiku,všude plno dětí,Ko
Ho,něco si koupíš,je to docela zá
lik je vtě Heapoli jenom dětí ! Oči
bavné smlouvat a poznávat tak ty ve
mají jako trnky,vlasy zježené e. živé
sele lidi.
•
jsou^jako rtuť.Líyslel jsem si,je.ká
Ale cc by tp bylo za neapoloky
pravá Ta.nta.lcva muka by to musela, být, trh,kdyby sc tam nezpívalo .Každý líc
dostat tak od nekcho za úkol spočítat
apolétán zpívá a napcletánoké písni
všechny děti ve všech těch nca.polslcých čky•j sou svou typičností znány po
uličkách,Pomalu si zvylcáš.žc občas ti
oelém světě. 17a konci trhu,kam jsem
padne na hlavu nějaká kapka z košile
sc jgn s velikou námahou•protlačil,
uviděl jsem trochu stranou,docela
visící napříč ulicí a ani sc moc ne
osamocené podivný stánelc.Ha okrouh
zlobíš. Jak^bys mohl,když. zdvihneš jak
len stole jscu rozloženy natištěné
si podrážděno hlavu a nahoře z okna
se na tebe šibalsky•usmívá nějaká mla
písničky a kolem stolu .pěkné-, poho
dá černá liea pc 1c tá nka .Je tc zvláštní,
dlné lavičky.K jedné- tě- již přivádi
žena- v ka.labrej ském kro j i z, jakouže
jak to prádlo- perou.Vynnou je rukama
písničku chceš zazpívat .Mužeo si vy
v hrnci mýdlové vody a tak nevyždímabrat.Pad.esát lir za jednu ce^všemi
né je hned pověsí.Proč se namáhat,
slckani..JEi celý-opocený,-proč si. te
vždyř to.^veda už vy kápo sama a co no.
dy jednu za padesát lir-neposlech
tom,že někomu se při -ten sehladí tro
nout.?Jenomže ty ci-zaplatío a ostat
..... .
chu hlava.. . - ._
ní *jolen poslouchají zadarmo .Ho,ale
Heo.pclitáni jsou čilí obchodníci
spon sedíš a. odxjccin.es si.
o. po.k to-ké muziko.nti.Hned pozírají,žc
(pclcrač.)

BEZ KOMENTÁRE :
(Výljěr z komunietického tisku
za Želeenou oponou-příloha českeno vydáni VERITAS - Č.4.)
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PRÁCE:3.VII.1952

"Zlepšit výchovnou práo-i:...
Je smutnou skutečností-, -že v na
ší- odborářsko—politické -práci
jsme v kra j-i^neustále pozadu •
a je nejslabším místem vjinnosti odborové organisace.Ostat
ně, prikasne se-to ukázalé' na •
aktivu předsedu závodních rad,,
clenuffkulturné propagačních ča
sopisu a závodních rozhlasu,
který na den 4. června svqlala
okre sni odborová rada vJTrebíci. Program byl dobré připra
ven. ^a aktivu se mel,o projed
nat politicko- odborářské zaji
štění akce "--Dvě miliardy us
poř republice"v jetnotlivých zá
vodech. Bohužel , dostavilo sea
jen málo pozvaných funkcionářů
třebaze/ 'Šlo o akci celostát
ního ^významu. Na pozvánce byla
položka, aby se dostavili ales
poň zástupci , nemohou-li při
jít předsedové' a vedoucí funktionáři, nedostaviliyse vsak
take'.Pochopitelně , že za těch
to okolností diskuse byla vel
mi^ slabá a aktiv nemohl splnit
svůj ucel. Počítalo^ se , Že na
aktivu se budou vzájemně vymě
ňovat zkušenosti a hledat způ
soby , jak snižovat výrobní ná
klady, aby úspěch akce byl ve
všech závodech co nejvýraznější.
Kdo bude dnes na jednot
livých pracovištích zaměstnance
přesvědčovat, kdys na aktiv ne
přišli ti , jichž se to předev
ším týkalo?.V.
LITERÁRNÍ NOVINY 3.VIIJ 932.
"Před mezinárodním filmovým
festivalem:
Letošního VII. mezinárodního
filmového festivalu se účastní
sovětská filmová výrobaysvymi
velkými díly, filmem rezisera
Claureliho : Nezapomenutelný rok

obrazem života a dila slavného
ukrajinského básníka Tarase
áevcenka , který natočil zemře
lý režiser Igor Savcenko,filmem
reziseraJutkevice o vědci acestovateli N.M. Przevalském, fil
mem: Vesnicky lékař, a dále fil
my dokumentarnímy a krátkými.
Od roku J 95,0s® na festivalu pro
mítají. take filmy lidová Cíny a
rok od roku můžeme pozorovat vel
ký vzestup kvantitativní a kvali
tativní te'to mladé" filmová pro
dukce, jejíž práce jsou naplněny
velkou idion'ost.i a pracovaný se
skutečným uměleckým mistrovstvím.
Letos předvede ěins
ká kinematografie filmy :Vlajka
nad hox-ou— Vítězství lidu vnitr
ního Mongolská, S jednotte.. se,.,., zí
třek přichází, Bojující Vietnam
a lidoví bojovníci."
U příležitosti druhe'ho výročí na
padení Koreje seznámil se náš '!:d
s korejským ýilmemV týlu nepři
tele , který byl promítán na lends
kém festivalu. Letos ukáží korej
ští filmaři v Karlových Varocjo
filmy:Znovu na frontu , Bakteriogicke" barbarství (dlouhý dokumen
tární snímek), film :Železničáři
apfilmové týdeníky.
Nemecká demokratická^republika,
která se festivalu účastní od ro
ku 1949 , předvede fjýLmy: Odsou
zená vesnice, Osudy zen a Stány
nad astrový. Ze spolcěne' sověts
ko německé produkce bude uveden
film :Přátelství vítězí.
Své^nejlepší filmy ukáží všechny^
země lidové'”demokracie, pokrokoví
italští filmaři a jiní. p o prve
se objeví film indone'3ký,Ákterý
má název " Si Pintjang (Hrzácek)"
ROZSEVACKA 3. VII.L952
"Usměvavá zem:
Usměvavá zern-- je film o novem
živote na naší Vesnici, o postup
ném zakotvování a upevňováni JZD
u nás, o převqze nových method
prače a budováni zemedělske' vel
kovýroby cestou socialisace ves
nice.
AVekde jsou^o kouzelné krajinné' i
pracovní záběry, někdy jsou to
scény čistého veselí i sžíravého

3ĎZ'KOHBŇl/frs
č.4. str.2
\

vtipu a někdy dramatické*
ay/vboje proti vesnickému Ěfíheci, proti zaostalosti . střed• nich rolníku a take bone se se
tou samymi,•se zbytky sobectv.í a předsudku v mysli druž
stevníku. ..."
_ 0eskoslovenská Armá&a 4.VII.
. _ 1£&T
"Nas lid bdí:lak jako ve stovkách našich
závodu, pracují i v pardubic
ké Tesla, kroužky Svozu pro.
spoluprací s armádou.Mladí •
muži i ženy s puskami v ruce
se pravidelně zúčastňují vý
cviku, v němž se ucí•zacházet
se zbraněmi, osvojují^si záyklady pořadového i taktické- M
ho výcviku a vojensko' řády...
EPDSTANSKA ZENA 5,VT~ .19 5 2
"Na zasedaní užšího předsed
nictva ústředního■akčního vy'beru Národní fronty podal
předseda 1T3 a gen.^ taj. UAV
IIP dr. O.John zprávu o výsled
ku celostátní dobrovolně sbír
ky ve prospěch korejského li
du, která vynesla vqslku
197,048.769,50kcs. Částky bu
de použito k nákupu lékařské
ho, sanitního a jiného zdravot
nického materiálu. -lake' všechny
ostatní cenné dary našeho pra
cujícího lidu budou v nejkratri době, odeslány do Koreje. •
Užší předsednictvo UAV EP-^se •
podrobné zabývalo ustavováním
výboru ,žen při místních- národ
ních výborech.
V cetných obcích vyhlásily, Ženy u-příležitosti volby výbo
ru cenné závazky-na- pomoc;JZD
a statním statkům na zlepšeni
rostlinné' i žýyofiáne'■výroby.V převážné většině, obcí již
byly výbory žen pri národni&h
výborech ustaveny.—
Ústřední výbor Svazu cs.so
větského přátelství byl dopl
něn novými místopředsedy.Mezi

nimiž je i ministr zdravotnict
ví dr. J. Plo,jhar . V měsíci co.
sovětského přátelství bude fJcSP
nobilisovat nas lid do boje pr^ti +. zv. generální smlouvě a za
uskutečnění návrhu S33R na uzavře
ní mírovo" smlouvy s vládou jed
notného demokratického Německa.
Na zasedáni ústředního vvboru
ScSP byly odměněny soutěžními
vlajkami krajsko výbory Sc3? v
Olomouci a Pratislave", ktereýsc
umístily v soutěži^ o nejlepsí
kraj na prvních místech— ^
■^Ministr dopravy A Poa- -._
písil při hodnoceni soutěže^ "
květen- měsíc.bez nehod"zduraz- .
nil, že soutěž ukázala nove’ ces
ty v boji za sníženi nehod v sil
ni Žní dopravě. Počet obíti doorav
nich nehod poklesl ve srovnání s
květnem J951 •o 2 5 .9 procenta,
počet těžce zraněných poklesl o
33,5 procenta...."
PRAVDA , 6. VII. 1,952
"Proces s klerofnsistíckym kří- ,
dlem tzv. ." zelone' internacioHl
V dnech
^ v' 2-4 července ko
nal cc v Brně před senátem stít=t
ního soudu proces s 15 člennou
protistátm skupinou ,složenou
převážně z fašistických intelek
tuálu, orientovaných na Vatikán.
Oni usilovali o zvrat lidové de
mokratické rideni a vytvoření fa
šistického režimu u ,nás.
Proces se konal za účasti pracu
jící ^/veřejnosti a kulturních pra
covníku. 3onatu státního soudu
předsedal dr. Vladimír Podcepicky
žalobu zastupoval dr. Karel Čí
žek.
v
y
Pro velezradu a (spionázní čin
nost so clil i obv fnenfié -úředníka ■
Václava Prokúpka, úředníka dr.
Stanislava Berounského,-úředníka
dr. Oldřicha Albrechta, -redak— •
tóra nakladatelství Kelantrich
dr. Jie dř 1cha •Pucika,bývalého ■adyckat a dr. Miloslava- Skacél a M . *•
úředníka ing. Ladislava Ka^han**
bývalého profesora dr. Zdeňka Ka*
listu,, úředníka dr. Josefa Enapa, bývalého nakladatele Ladis-

•- 'bez k o m e n t á r e
C.4 str. 3
odborného učitele Františka Křelinu, spisovatele Jana Zahrad
níčka j bývalého ředitele vi
nařského drustva Václava Hovezúka, rolníka Františka Kadrnku, a bývalého předsedu■svazu
producentu mléka Jana Langara..
Fučík, Zahradnícek,
Albrecht ,Jehlička a 3erounský
přispívali do fašistických ča
sopisu " Rád J' -Akord !l a "Obnova“, kde hlásali vatikánskofasistickoVideologií tzv. sta
vovského statu,špinili revo
luční tradici našeho l,du a naš f kultury, vydávali Lipany a
bilo;;Horu za šťastné' události
y našich dějinách a dobu největ
šího útlaku našeho naroda -do
bu temna- za nej slavnější dobu
našich dějin.
Všecí obvinění doznali svoji
trestní činnost a vzájemné se
usvědčili. Byli uznáni vinnými
z trestného činu velezrady.
Obviněni Albrecht, Jehlička a
Karhanjeste, toho trestného Či
nu vyzvedacství a byli odsouze
ni k těmto trestúro;
Vaclav Prokúpek na odn.tí svobo
dy, na 22 roku, Stanislav Berouns
ky na 20 roku , Oldřich Albrecht
na 20 roku, Ladislav Jehlička
na 14 roku, Bedřich Fučík na 15
roku, Miloslav Skácel na 17 roT
kú,Ladislav Karhan na IS^roku,
Zdeněk Kalista na 15 roku, Jo
sef Knap na II roků, Ladislav
Kuncíř na 10 roků^ František
Krelina na 12 roku, ^Tan Zahrad*
nicek na 13 roků, Václav Hově
žák na 17 rgků, Františka Eadrnk
ka na 5 roku a Jan Langer na 7
roku.
U všech obviněných vyslovili
propadnutí majetku a S'rátu
čestných občanských prw..."
KATOLT.SEE HOVIFY 6.VII.1952
"Nový ki^rs pro vzdělání -laických
ucitelu Q. učitelek náboženství
byl zahájen a potrvá-ce-l-e" prazd
nin-y:
-^
^ ..... Vládní zmocněnec Hrdl-ieka v-za,stoupení Státního úřadu pro yeci
církevní připomněl kursistkám,

ze mají bytí mostem v poslaní
dobre'ho soužití mezi státem a
církvi a uvědomil je, aby po
Čcbré přípravě mely na paměti,
ze jejich povoláni bude jim ná
pomocna jejich nejlepší snaha
stati se svědomitými učitelkami.."
ROVNOST

8 . VII. T 952

,"V JZD doubravnik neuplatňují
zasady spravedlive'ho hodnocení
práce :
Hlavním nedostatkem je, ze sc ne
pracuje podle norem, nýbrž" podle
odpracovaných hodin a tyto hodiny
jsou zcela jednoduše převáděny na
pracovní jednotky. Počet odpraco
vaných hodin v měsíci je dělen 8 .
a ,vyýde poě^t pracovních jednotek,
at dělal drústevník pra'ci jakouko
liv. Jak^k tomu přinde društevnik,
který děla'" tezéx a namáhavější
i.
ci a dostane pravě to]ik pracov
ních jednotek podle odpracovaných
hodin jako ten , který svědomitý
neni. Nedostatek vyplivá z nedoko
nale organisaco práce, při Čemž vedoucp. skupin misto množství vyko
nané práce , zapisuje jen hodiny...
LIDOVÁ DEMOKRACIE

8. VII. L952

"Dalších 500 vysokoškoláků na
Ostravsko:
Vminule'm týdnu odjelo z Prahy na
750 pražských vysokoškoláků na No
vou huť Klementa Gottwalda do Ostra
vy a v pondělí 7 * Červenej odjela
z yVilsonova nad^aží druhá část bri
gády 500 chlapců a děvčat— poslu
chačů pražských, vysokých škál..."
SVOBODNÉ SLOVO & VII. L952
'jVduchu husitství vybudujeme z-nasí vlastí tvrz míru- a socialismu:
,
/ Na mírové manifestaci
na památném Eozígi yirádku u Tábora
promluvily sborový gcnera'l -Fip.
Janda-a zdůraznil, že pokračovatelkou husitské tradice je naše nová"
lidová armada a s ní všechen lid,
jež představuji sílu/, které" je s
to vžit kterémukoli útočníkovi chuť
k přepadu.*."

BEZ KOMENTÁRE
(7y$)er z komun is tichého tisku
za Žele nou oponou-příloha čes
kého vydaní Veritas) ■ Č t y .s t v . $».

Československo:
JTR^STANSKÁ ÁgUR 12. VII. T952
Ir -obchod slouží pracujícím:

*'Q základe vyhlášky MVO a mini
sterstva vnitra je uskutečňován
nerozvíjen na širší základně ne
dělní prodej , jakož i prodej v
sobotu odpoledne a denně večer
ve všech krajských a okresních
městech včetně míst průmyslo
vých, ha pf. v neděli 22,červ
na bylo v samotně Braze v pro
vozu 297 prodejen a na území
Cech a Moravy^celkem 604 prodejen.^ '^ento počet bude dále zvět
šován a prodejny budou soustředovány do tak zvaných nákupních
úseku a středisek.
To znamená, ze budou po dohodě
s lidovou správou stanovena mí
s t a ^ kde budou spolu s potra
vinářskými prodejnami otevřeny
prodejny s průmyslovým zbožím.
Vzhledem k tomu ,
že poptávka spotřebitelů se pro
jevuje i mimo sít prodejen, by
lo přistoupeno k ^zavedení stán
kového a přenosného prodeje, zej
ména na rekreačních a výletních
místech, na výpadových silni
cích, hromadných pracovištích,
na sportcvist r”ch, v parcích a
místech časově frekvence.
Celkem je již v letošním roce
vybudováno 4-88 prodejních Stán
ko. proti^122 v minulem roce.^
Tento stánkový obchod bude pří
ležitostné' doplňován pojízdný
mi prodejnami.
Rovněž prodej na předběžnou ob
jednávku - nákup do tašky-je jzavaděn na mnoha místech, je vý
hodnou nákupní příležitostí za
městnaným ženám...."

vého ^ústředního Svazu Čs. výt
varných umělců je boj za soci
alistický realismus, jakožto
základní metliodu českoslovens
kého uměni ve smyslu.,usnesení
IX.sjezdu KSČ. Souběžné s tím
bude jistě ve *spoluprací s Ak a
demii věd postupovat vědecké”
úsilí o vytěžení z,tvůrčí práXe základních prvků a podkladu
pro novou estetiku socialistic
kého umění.
Avšak neměně závažnou složkou
úkolu ústředního Svazu čs. výt
varných umělců je boj proti pře
žitkům formalismu i proti vul~
garisátorstvi, naturalismu, funk
cionalismu a kosmopolitismu,
schematicnosti a doktrinářství.
Socialistický re
alismus j e v samo svě podstatě
nepřátelský formulismu a všem
theoriim l ’art pour 1 'artismu.
Nojjasněji vystou
pí před námi bojový úkol Svazu
když soustředíme svou pozornost
na’škodlivě vlivy kosmopolitis
mu j e vývoji našeho-výtvarného
uměníK zejména v^době nedávno
minule” a současně.
Kosmopolitismus projevující se
netečností a nedůstatkem vzta
hu k vlasti a národnímu kultur
nímu odkazu je jedním z důleži
tých ^předpokladů pro rozleptání naroda, jeho brannosti a je
ho budovatelského nadšení..."
KATOLICKÉ NOVINY 13. VII.1-952
"Mudr. R.W. Hynek:+
V sobotu 28. června náhle zem
řel v xra2e ve věku C.9 let lé
kař Mudr. R.W. Hynek, rodák z
Kunštatu a světově známý nábož,
spisovatel. V dr. R.W. Hynkovi
odešel jeden z nejzanícenějších
vykladačů utrpení Pane..."
PRÁCE

19. VII. 1-992

IlTEEÍRNÍ NOVINY 13. VII.T952
"Ideologický úkol ústředního
svazu CS. výtvarných umělců:
Předním ideologickým úkolem no

" Závod nebo průchodní dům? :
úe možně pochválit takové' za
městnance, kteří si dělají ze
závodu průchodní dúm?Jak se di-

t

BEZ EOMENT/JSs
e. '.4 str. jp
vat na případ velkého hutního
závodu^kde z >460/ přijatých pra'
covniku v krátké' do bé odešlo
než vazných důvodů 260? To poš
kozuje úsilí poctivých pracov
níku o zhospodarnení výroby, o
snižování výrobních nákladu, i
e plněni a překračovaní plánu.."
O P R ITA I.IJjJT J5.Vli.T952

^

"Ve Front i skorých Lázních byla
odhalena busta V.I. Leninas
ýnedeli 13. července byla ^uspo
řádána ve Františkových Lázních
l.
í
manifestace, na níži byla
s.i.■ .nortué odhalena busta V.I.
lonina.
p.iristr zdravotnictví dr. h. c.
Josef Plojhar uvedl ve svém projevum. j .frozhodl.i israe se,se
půjdeme se Sovětským, svazem na
vdané časy.Mohli jsme rak uči
nit, protože již nejsou
na
šem státe síly, které" L •• převá
děly protisovetskou poj tiku
tak, jak tomu bylo za i -vní bur£časní republiky. Rozhodli jsme
se ,/že po toku a za pomoci So
větského svazu si vybudujeme
spokojený a šťastný život v navlasti...11
PRÁCE I6.YII .T962
’"výzva k učitelům;
ministerstvo ^školství, věd a
uroní žádá učitele národních (
a středních skol v místech vý
skytu mandelinky bramborové,
aby při ^své prázdninové' činno
sti pr.meh áli organi sovat boj
proti tomuto brouku...11
JIHOČESKÁ PRAVDA 16.VII.
Ha krajské konferenci lidových
kursů ruštiny byla hodnocena
práce učitelů a instruktoruf&
odhaleny příčiny,proč kraj nes
ké Budějcvice splnil v tomto
směru svůj úkol pouze na 57 e/°*
Je to především nedostatečnou
prací školských referátů OHV,

stejně pták nedostatečnou a malou po
mocí závodních rad.Ani spolupráce
okresních odborových rad nebyla
všude dobrá%
Učitele' a instruktoři ve sirých
zkušenostech ukázali nr, malý r- \ m
mládeže o poznání ruského jazyt ,
průzkumem oe z jistilo,ze průměr „ý
vek návštěvníku lidových kursů ru
stíny je nad třicet let.
i. přece by se právo mládě.i mé
la zajímat o řeč Stalina a Lenina
tak,oby mohla dokom to čerpat za
sověnských zkušeností...
..Na základe^současné situace
a z daných úkolů bylo na krajském
aktivu rozhodnuto reorganisovat
okresní komise pro KR tak,aby v nich.
pracovali ..nejlepší pracovnic; Vm.:o
vych kursu rušti ny a stáli zač ‘a rri
masových organi,sací.
Začátkem září rozvinou rc-f<=ren
ti Svazu česko slovo no.<:;-suvetchého
přátelství širokou získávaoí kam
paň dc Lidových k m aů rustiny.Rovněž' na závodech budou vyto.icdáveni
referenti pro uroní ruštině.Zvláště
vg výrobním sektoru bude třeba věno
vat li/lovym kursům ruštiny ví no po'
Če než minulého roku...'1

V případe že budete úryvky
mentovat,zašleme na požádání £>'< :„ý
text článků.

P.ADI 0-PRAHA ■
"
7.VII.7 hod.
"Presidium Hejvyššího sovětu
SSSR jmenovalo Anatolije Josifovi
ce lavrentjeva mimořádným a zplno
mocněným velvyslancem v Rumunské
lidové republice a zprostilo jej
funkce mimořádného a zplnomocněné
ho velvyslance v Československé
republice...Presidium Hejvyšsího
sovětu SSSR jmenovalo Alexandra
Jefremoviče Bogomolova mimořádným
a zplnomocněným vyslancem SSSR v
Československé republice.."

