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Icclilc ne-siou Cy vélomcredo-jfivř i i Ga ".:y r ta n s k á akudorJ.o,ictord‘ ' ^ c r e z .
nr«.-2c..i o v n-.nc p la v a n o u anvliokou
T-*
y a r e z o s ila j í c e lé ‘Imdo rode.
1:.' -vv o t ru l he ne t i s icus liin o * o •vydá
AA in fo rm a tiv n í lotá?c pro hraj any
v ■
’ lbe urnu a A d e la id e ,
. V Bonbay v I n d ii začne brzy vy
a házet nové a n glic k é vydání VERITAS
: As i i .
časopis OREL- opět v y c h á z í. P o čín a je červencem t . r . zg,čal
vycházet v USA opot časopis OREL,jako
o : pan Svatováclavské zupy orclcká v
e lu .P a tro n á t nad casopisem p ře v za l
v .E,-,ndp.Ludvík B. Kučera, biskup l í n - ■
c : lu s k y , vzácný p ř í t e l C rc ls tv a . časopis OREL j e s t mezno s i objo
dnat i v redakci- našeho českého vydá
n i 'a

ílíkí^Slis ký Kat o i l cla/ den._
v Vo Vídni jsou v plném proudu
•pr.xpravý-pro rakous
T a to lio k j
oj e z d ,k te rý oo jsdo bučí o hor. fc /o
dnech io , « 1 5 , r-ári 1952. Papejčirým
1ega, ten hc sjezdu b yl -j noro v ve
k a rd in á l •i r . T. la n i t a or ř .Tah.o l le v 
nost nx k a za te l b y l pc.zvái.1 3?*IÍ«Losibardi SJ,

české vydání VERITAS vych ází
dvakrát m ěsíčn í, líc. požádání z a š ila
redakce n á c lo d u jíc í pr.ílch y;
BEZ KOI.DillTT/jPtE: - výbor z leomunietic
kého tisk u zp . železnou oponoťu
VÝBĚR z v y s ílá n í č o .rozhle.su.
Staňte se člen y nací odbočky
i
K řeotansI:é aka demi e .
Veškeré •: n-forrr.ee- podá:
llev/s “VEP.I TAS “ -M ariaz e 11-Au nt ria
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ZPRáVY Y5PJTAS:
Česko Slovensko:

4 5 - y istka ne 2 i soudci z lidu»
Praha,červenec 19*r»?~/Veritas/V toolito dnech vytiTy smerni co.'.
th/ kom :>í,otraný,po dle itiohž ku cle ;orovedena revise -id.moct i -nez* lidoprr.. nov.dei v *3eskoo 1cvc nsku eTato clstk , ic: (.>Juvodnov.ár.a peciiv.iici soudní
i. >•,
ju c . Í ; kde noc.3.?• s o v ě t s k é h o
7 -..hc dojde 1. odděl e.ií a o .samos tatné
r-“ penerá lni pro kúro,tury od aoudnir,;■.m íko tet.o doby musi být provedena
opička mezi soudci z lidu,kterých je
d^u3 jit.pr33,.3u.00Cov
uoJ.-.c \y šly on snerni c vice nez .
r>lovira soudou z li clu ^nesplnila
p ii. líkoj,-'’lámat zuřivý odpor^zbytkudomácí reakce .o clhalovat -a zneškodnoo" t vyuveclo.ue,zc.skeáu.Cky a teroristy1
,!
Vovdeum-z lidu se vytýká,re novenu,jí
čosratek pozornosti při výkc 'u^své
f ;..v;oe,nnozi 5ze jméno, tu.nko.i mari stra
r .;me k j eduán/í nodostavuj i .nebo pri
c. m.uojí opožděnoollSmo to je podle
«mhlíc ÚY vet siru, scudcu z lidu nes durpna vystihnout skutecnou^podstatu
t- m tníbo einniVa tak plnou norou pri■
pri. přelíčení k odhalení vinnílca
v vynesení spravedlivého rozsudku
r1' Po provedená čistce lze tedy oce
kúvatrzo i mezi soudci z lidu vyrosý0it j-o\í staclianovci .kteří pi-:L odau2,.'váni soýcli krajanu budou pracovat
rj,u plán a budou pak odměňováni řády
práce» '
46.-Iřikdo nechce bvt komunistou.
Praha,červenec i95k-/Veritas/- .
předsednictvo krajského výboru komun,
strany v Praze se zabývalo ve sve po*s'edni schůzi katastroiá1ní situací.//i přijímání nových členu do strany.
QVJ--3sý Praha 3 o, líclí n ■nevykázaly -za
/• .p nuly -půlrok -196;? žádný přírůstek— .
Č^br.stva., a okr esy -Vraha- 1.5,-Praha-4-, .-.
ýtic-o,híSány-řIIu-tná ho-r-a, -pouze několik
1rrAr_o11ív-g u ».Pr cdsednictvo se-rozhořcut ^ c . d nezájmem doln-íku,mi-stru-a.;hla—
/ig pracující- inteligence -o stranu-,
pinto nezájem so vysvětluje oba,vámi
',:C;á neustálými čistkami ve straně.

•

Str.3*
47.-Registrování zvonu v ČSR,
Brno jcervensc 195S-/Voritr.s /Na. sa.kl ado nati a.oni ť vát ni ho úřadu
pro- voci círrovni jocc o ohořím r.ou
plat.ností prováděno sopisovu.1 :■.o
nu v Cechách a na :icro.včbáez.i. víři
cími se pro ;lý chr..z a ka :dí 1at o 2.i c
ký kec tel bude mít prav* paus:* na
jeden zvon„Ir< h -tok z" o.'iu um. být
laskavosti'- f-Uauního úřadu pro ve
ci církevní propůjčován kostelům,
které zvony r.cmají»!7ové zvony se •
lít nebudou ,j ci i.koz co zatěžuj e
cos kosic, renskou "válečnou produkci •
V rámci této akce byl již na pr
přidělen kostelu v Hladů Vczlci
zvon .?■ kostela, z Hostin:, u Kralup.
Přebytek zvonu,ktose budou sbírá
ny z jednotlivých kostelu hule ulo
žen vo.zvonárne v Brno-Husovioích.
48 — /Veritas/-Počínej e 1. srp
nem- buclou posílána na h.ospodářsv.vi
is. státních statku 7’pohraníčí
chovná stáda dobytka z vnitrozemí
za účelem spasení .luk,Touto akcí
ne má zahranit nasazeníwzeměděls
kých dělníku do pohraničí a pece
o tato stáda bude prakticky pí svá
děna pouze vojáky,kteří svůj vrlny
cas tráví na pracovních brigádách
na pohraničních statcích.
49-/yeritac/-lía zákrok ruské
hospodářské komise se horečná!',j
pracuje na dokcncěení t .zv.lR.dkI
DPJJŽBY.-Trat družby vede celým Bio
venskem až k oovotslcým hranicím.
Zčásti■využívá- trasy bývalé jednoIcolcj né dráhy- -do Eo či c ,na kt c rí
bylo sice- -již v- dobách- předváleč- -•
ných několik úse.icu ■změněno ve- dvou
kolejnou t-raX,-ale-lede- hlavní- a -nej
-větší .práce byly-zahájeny teprve- .
v-roce 1948.Dnes je .ječte třeba
dodělat asi 100 kilometru teto tra
ti.Na tomto skalnatém ú.^eku u sta
nice Hysa,k pracují hlavně trestanci
Po dohotovení této tra,ti budou na
této tra,ti dopra.vova.ny výrobku z
HUKO(hut ní ho kombinátu) nej kratš í .
cestou do. Uovétského. svazu. ~
-- Stavba. Trati družby .je vedena
vesměs ruský:./ inženýry a, používá
se na ní vesměs ruských strojů.

V E R IT A S

RťJc.I^ě.5.

Str.4,
5Q.-Jozéfek jlelhobr, mrtev.
Brno.lsrpen 1952-/\,reritc.n/,
Ve středu,dne 30 cervence zenrel nr.
jevišti estrádního divadle, na'brněn
ském výstavišti raněn srdeční mrtvi
cí, uprostřed potlesku obecenstva
Václav Šindler,znaný představitel své
rázné hanácké figurky-Jozéfka Uelhoby.
Zemřel ve věku 59 let.
51.-/Voritas/•U mládeže,scustřeúene v;Dobrovolném svazu lidového letectví byl
pozorován v poslední době rostoucí ne
zájem o.jakékoliv politické skolení.
To přimělo politické vedoucí zmíněné
ho sdružení k tonu,že ústředím svazu
jest povolováno zakládání odboček Do
brovolného svazu lidového letectví
pouze v místech,v nichž jo zaručeno
•''politické zabezpečení••.kebof prý je
nom politicky nevyspěií piloti se de
rou do vzduchu,bez ohledu na účelnost
letu,drahocenné pohonné hmoty se spa
lují a materiál znehodnocuje o malým
výcvikovým výsledkem.
Polsko
52.-Výroba automobilu pro sověts
kou arnadu v Polsku. •
-/Veritas/-iTa podzim roku- 1951 za
hájily provoz <jvč nové polské automo
bilky v Lubline a ve Varšavě.Ve varšavském závodě na Zerani vy
rábějí se v poslední době pouze kombi
nované vozy'Vojenské,jejichž prototy
pem je ruský model "Pobodá",který v
Zeranském závodě nese značku "11-20- ■.
Warszawa"
■
•
Starochovický závod vyrábí 3,5 tu
nové vojenské nákladní automobily zna
čky"Star 2 0 ",jejichž produkce ma letos
být zvýšena o 300 procent,Před několika -měsíci byly zahájeny
dlouhodobé technické zkoušky modelu
polského autobusu "Stc.r 50j,k jehož -sériové výrobě bude přilerošepe co nejdr-íve-.Starochovické závody- připravily
mezitím plán autobusu "Sto.r 51" ,který bude vyráběn pouze pro vojenské-účely*
Vc všech automobilových závodech pracu
je zne.cné množství německých techniku.

53. -/Veritas/Preotožo má, Sovětský svaz nej
větší zásoby železné rudy na světe'
jest dopravován veškerý polský šrot
rovněž do Ruska,hlavně do leij evské
ho závodu "Bolševik".Pro tuto do p m
vu Šrotu z Polska do Ruslca. byly
zhotoveny v závodě "Lcninskaja kuznica" zvláštní bedny,které oc porno
c£ mechanismu dopravují přímo na.
železniční vozy.Kdo všechno v Pole
ku sbírá, kovový šrot,to nejlépe do
svědčuje správa,žo kolektivy staro
binců a sota.voven sebraly a státním
organisr.cín předaly přes 2 .0 0 0 tun
kovového odpa.du.
Rumunsko
54, -Vcrita.s/-Pod dozorem ruslcých
odborníku jsou v Rumunské lidové
republice zakládány stachanovoké
školy v následujících závodech:V
metalurgických závodech "LIatyao Ra
kosi" v BukurcstijV zo.vodech/'Strm
gul" v městě Stalinův bukureštské
■továrně na konfekci "Gheorghiu Doj*
"Bela Brainer" a "7.listopad".Za
kládání 3 tacliQ.novslcých skol je pou
ze záminkou přímé kontroly těchto
závodu ruskými odborníky,kteří jsou
Specielně skoleni pro vykořictovacL
cinnoot v průmyslů lidových demo- ■*,
lcra.cií.Příkladem drancování rumun
ské výroby Sovětským svazem je tove'rnc. na konfekci "Gh.Gheorghiu
Dej",z jejíž produkce pouze 25 a.ž
30. procent zustava v Rumunslai.
55 .-/Veritas/Technilc rumunského původů vy na
lezl nový zgusob čistění holících
strojku použitím ultrazvuku tajj.že
se rocpustidlo a v něm se vznášej i
cí cizí těleso, rozvibrují tak,že
se snadno z mechanismu vyplaví,líá
rok na tento nový čistič holících
strojku mají vsak v Rumunsku pouze
s.taohanovci -a nositelé con ppáce. ^
ITormální smrtelníci si musí čistit
své holící strejkyjjako dosud.
Ji Ji Ji Ji "ji ui
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Roč.1.5,5,
tmsfir hbjupol a %í t ,_
(iiaps.B.K7»poixac,x c,4,J
Napoietánka zpívá,drnká Bj při
tom na nějaký podivný nástroj,její
hlen se pekne poslouchá a okna vflcch
domu kolem Jsou otevřena.a plná lidí*
Druhý refrain znívají již nejenom
všichni-co stoji kolen.nébo ce díva
jí z oken,e,le nejméně polovina celé.
ho trhu.To tedy za 50 lir Btálo,to se
musí přiznat.
. .
Chleba jsem si kupoval vždycky u
bledé4cerné asi dvacetileté dívky,kte
rá každé odpoledne vysedávala na rohu
před hotelem,kde^obyčejně bydlívám.
Dlouhá nicka u ní stojí 30 lir,za 20
lir jo o něco kratší.Vždycky jsem mŠl
iejak^dojem.že nejeví api mnoho-zájmu,
aby něco prodala^Když- někdo přisel -a
koupil,dobře,když ne^taky dobře.Nikdy
nenabízela a nevyvolávala, jako ti os
tatní a. pořád něco četla.Když jsem si
šel koupit u ní za.se šišku chleba,ani
neslyšela,jak byla zabraná do čtení,
‘•Talc napínavé4'.povídam-Podala mi kníž
lay a já vidím,že cte sebrané opisy
básníka z 16,stol. .Giuseppe. Jteri-ho.
Navykla ;* • oivctndovat. na. ulici upro
střed ruchu a kr-ilcu a prodávala při
tom chleba*Nikdy bych nevěřil,žc pro
davačka. chleba by mohla-být tak vzdě
laná dívka.Syla ^ákyní známého filo
sofa Benedetto. Croce.ho.
Pověděl jsem jí«ze bych také rád
mluvil^s Crocem,r.le že nevím,jak to
mám^udelat.ílěl jsem sice s sebou ně-^
jaký dopis profvBolise z Janova,kterým
jsem se měl u Croceho ohlásit,ale ne
troufal jsem oi,Vzala si ten dopis,a
druhý den jsem již ved§l,že tyž den v
šest hodin večer mam přijít do Via- Tri
nita* LIaggiore 12,kde v Neapoli Croce
bydlí.Bylo jen něco málo po pa*té,když
jsem 29.dubna vcházel do palace Nilo,
marine,vevkterem Croce bydlí a- který
nese^ono číslo 12.Starodávný pa.lác,
stavěný do čtverce s velikým dvorem -.
uvnitř a. klenutím po vzoru klásterníah
ambitu kolem dokola..Z rampy prvého po
schodí můžeš si-více všimnout-života
v tomto tichém dom* .Sasu-má.š-dos t a —
ono to trochu-svádí poznat trochu sou
sedy slavného filosofa-.Když vejde-něk
do dc domu,kdo zde nebydlí,zata.há za.
zvonec,který je hned pri vchodu do dvo

Str*5.
rev a čeká.V protějším rohu z olpa
prvního poeonodí vykoukne «tara ze
na. a ptá oe.kdo oo ^choe.Husí $ýt^
aoi pěkně nahluchlá,protože lcriší
tak oilně^aŽ vyplašila hojno^holubu pokojné usídlených na dvoře.Zvo
něni se opakujg každou chvilku^a
domluva o tou zenouepatrně správoo
You,je víc než obtížná.Tak obyvaté
lé coléh$ domu vodí dopodrobna,co
se v dome dšje.Na schodech mno^mí
jí xanic^ ce svazky knih pod paží a
na. co dolat,aby oe vyhnul hloučku
kluku^šermujících po schodech o^pa
triepým tpmporamontem. Veselý smích
a hrcení sicích strojů v přízemí
někde pode mnou by vedlo k^domněn
ce.že tam má dílnu nějaká švadle
na.
w^
„
To bylo asi všc,cim Žil přede
srnou tento jinak tichý dum.Jdu o
patro výše do druhého poschodí,Asi
deset studentu a^studentek^vychází
ze dveří,na kterýchže malá černá
tabulka:Historický ústav Benedettn
Croceho.To jsou tedy Crocchb/iSábi’,
ustupuji Jim a prohlížím si jedno,
ho po druhém jalc přecházejí,Jsou
vážní,nikdo nemluví.Asistent nebo
knihovník uvnitř mi ukazuje na pro
tejsí dvéře,kdo je soukromý byt
Croceho a jsen-li prý ohláogn.mohu
na ně zaklepat»Zvonek noní žádný.
Otevírá mi zena,a hned oe předsta
vuj c„že je Croceho dcera Lidie,a
že děla tatinkovi jakousi ogkretár
ku»Ué jméno již znala,patrno již z
dopisu prof,Bolioe,a ku podivu vy
slovila je docela oprávne^Tntfnek
má v-pracovno svého knihaře Ernes
ta Coli-ho.ale dlouho cekat prý ne
budu.Uvědomuji oi,že jsem zatím
skoro ještě nic neřekl a paní Lidie
vyplňuje pausu mlčení vyprávěním o
CelinwVěera^oo vrátil z Argentiny,
kam před dvěma roky emigroval. Obě
ma se po sobě stýskalo,Croce mu na
psal a Celí se dlouho nerozhodoval.
Vždyž vázal převážnou část jeho
knihovny a-^Croceho knihovna?To je
jedenáct místností se oteláři až
ke^ctropu-v každé inepočítáje v to
ještě velikou- knihovnu Historické
ho Croceho ústavu-Lidie vypráví,
ale tatínek své knihy nikomu nesve
í jen Celimu.Celi s ním obědval.
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popíjel kávu a chodil-no. prochotzky.
P: J: jeho židle byla prázdná a f-iloz'f ťrcce ýr-l zanikly -"Ale tecL-ho
tv. zase n a .ú,o.k bude lépe*,říká ves o*
i o Li u:Lg .«V oera po tx och ty dn ech
neucel pres zako.x lékaře zase vstal.
To S3 co vrátil johořeli».
^J-cna] ým. krokqn- přič bází Croco..
Pe.n.1 ýřádie nás y? odstavujo a pak nás
nechává qanotná*Bávám so okamžik tvá
íx v tvář jednomu z největších žijí
cích velikánu vody.Bez dlouhých uvodx1. klade ni Croco jednu otázku za
dpvnou,Jak jsem dlouho v Itálii,co
dxlam,odkud znán proí.Eolioc a koho0 nutě -znán: z italských literátu Jlámrodiče a příbuzně,jaké man správy
z domova,co je s no.síni universitami,
pvcfesory,studenty,jak dnes vypadá
r ;udiím a véda u nr.e vůbec-.'/do. jo
plavci a, že není u nás žádný /vebodný
1 : sk, že j sou u nás koncentro.cní ta-.*
bcry Lorsí než byly .za no.cistu o. ko
lik že je nás exulantu za hranicemi.
Byl to celý příliv otázek kterými
i.xe croeo zo.lirni.il.Jakoby si chtěl
’-novu o. znovu ověřit všechno tc,čcnu
by tak ró.dvneveřil.Croce vzpomíná, na
všechny no.se filosofy se kterými se
Idy poznal,na lco.ždého ná nějakou x spomin].cu,ná uschované všcclmy dopisy
kleté mu kdy psali.Celý svazek jich
ma,zaležené v šedých tvrdýeh- desluích
x nadpisem "Cecoslovacchia1*.17ejboho.tsí dojmy ná se setkání s T,G.Llasárykon.kterého dovcd.e ještě dnes dopo
drobna popsat,snad -každý jeho tah ve
tváři0Crcco by rád vydal všechny do
kumenty které mu zůstaly ze spoluprác-j s 11tímto ^velikým Evropanem1',jak
Croce nabývá našeho T.Gc^aso.ryko.Jak
tun Slovek^vidol ion dopředu,věřte,že
jsem Vám záviděl,že mo/fce.'to.kcve.ho muzo,Řekl jsem to veřejně no. veřejné
přednášce 6 .března 1945 v Kino v doze
cín paláci no. Piazza Venezia, o kterou
mne tenkráte Vo.si římští krajané poŽá
dali1,; Croce rychle s naprostou jisto
tou sáhl do jednoho z řady stolenu o.
vytáhl odtud jeden otisk této přetínáš
ky,uveřejněné v revui líCrit’co.-,kte
rou Crqce stale j estc •vydáví. a talcé i" se sám celý ob sedí každého číslo..- i;A řeknete,jaké tc je,když se utí
-1:?. z o sxe vlasti,.jaké jste mol pocity,

Boř.X •c.5.
co byl Váš nejhlubší dojen,jak Vás
přijali zavhro.niccni B e n c i ,-byl
■tc úplný krizový výslcc r.do kterého
mne Crocc sevřel a stále blíže a
blíže s.i ke pru o přiscc-ai. Aby rr.i '
jedno sicvísko nu neuniklo a díval
sc upřeno no; i.au:..1e.ko by hlede,1 v
mé tváři'př . tem lip oni ještě více,
co anod slova ■'yjadri. nodokcno.lo
nebo neúplně Téměř hodinu jsem nu
musil vypravovat o posledních minu
tách exulantu před Lir.ničeni ,na hro.
nicích a po jejich prclcc-o Soni.
- Vtlusí to byt hrozné,být uprchlí
ken.být ex.u] arrýon ve světě o. stále
se vracet y myšlenkách donu«Podívej
-tc sc,co vscchrlo jsem zc. fašismu na
psal- o. všechno to.,vyšlo tiskom,ne
vím, proč zrovna no nechali na poko
ji. Vytiskl jsem všechno,co jsem
chtěl- napsat.Jenom tiskové kampaně
proti mne vedli,potom i toho necha
li ,když moli důležitější starosti •
no. frontách.iTodávno byl u mne jeden
prof ecorvz Bulcuroati,také oni prout.
Kdy ž od oso1, d 1ouho j sen mys 1 e'I na
celoživotní svou práci o. no. to, co
o vetu přineslo, nebo mohla dát„Ton
večer mi bylo -to.lc jasné,že kdyOy ■
dnes mi nebylo těch SC roku, min: ].
bych začít- znova-úplno od začátku.
Croco chtěl vedet ježto,jaké
předpoklady mo.jí k.c studiu'nari stu
den ti v exilu a potom jsem začínal
nit již n.pději ,’
žc. budu noci mu polo
žit ony tri otázlcy^ktoré jsem si *
připravil.Přišlo, vsak pani Lidic,Že
no. tatinka- ceká již nějakou dobu lé
kar o. žc -je už ^e.ksi netrpělivý,
11bani -doktoři ke mně chodí o. je
non mne zdržují od .práce. Záporní na jí.
no. -těch 86^-roku,kterých ni neubereš
To.k se loučí ze mnou Croco o. z jeho
slev je ko.zdopádně- cítit více trp
kosti než ironie.
■ - Vyšel jsem .znovu dc ncapolokých
uliěclc plných m&lých světci před
obrázky nebo so skáni svátých, které .jsou snad no. každém domě.
Voccr je v i-Tcapoli zvláště živo.
Všude,kam oc •podíváš ,cít-íš živou
touhu pc životě.-2 i’t o. brzy co zcnc
vrátil do. iíao.pclo.j.naco umírat V
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.Piáno-vat- nově -a •lé'pe:
V-ú-ter-y 8-. -Července- projednala
€t•-Schválila -vláda důležitá-opa- •
kterými- -se zle-ps-í --plán©--vána- -našeho národního -hospodářst
ví .~Qpa-t-rení -vlády--3 e- dalsím dů- •
kazem- peče,— kterou -ne 3vyšší -před
stavitelé našich pracujie-ích sou
stavné-vénu jí výstav-bě a-rozvoji
průmyslu-, -dopraly,- zemědělství
a-všemos-ta-tním- úsekům našeho ná
rodního ■hospodářství. Po něko—
-l-ika--usneseních k-jednotlivým ■ ■ průmyslovým oborům- a k složkám
našeho--socialistického zemědělst
ví.-se usnesení o sestavování...
státního- národohospodářského
-planu přímo dotýká•práce každého
zaměs-tnanc e-,- od ministrů-po děl
níka»-- Usnesení -dokazuje take", že
s-pokrokem ve- výstavbě naší-vla
sti je třeba zároveň hledat i
nové',' dokonalejší plánování... "
-.-•Záskodníci:..................
Vědomé-a z hrubé' nedbalosti do
pustili se■sabotáže bývalý před
seda závodní rady dolu DoubravaDudví-k-Polák,- důlní -úředník A1ois--Garbol-, -laborant Josef- Golka-r--důlní -technik dolu z dolu .šanhora- Josef Stoszka a- zaned
báním svých povinností- se dopu-■sťli-trestných-činů-hlavní in- zenýr-dolu Barbora-^Petráš a důl
ní-technik ■Lazarský. Všichni sou
stavné zaj-ištují- -bezpečnost-práce
’’idolech,-porušovali,•jedni védome-a- záměrně-, •druzí- z nedbalo
sti-a-ne odpovědností-. - Ka-doleoh Doubrava, -Antonín zá
potocký a Barbora nebyla tedy
-zajištěna bezpečnostní opatření
a-proto- došl-o k explosim,-při•
n-ich- zahynulo 46 horníků-..
Proces s těmito sabotéry a záškodníky , klcři se snažili

rušit rozvoj naSeho hospodářst
ví ,neraá v našim^soudnictví ob
doby a jeho mimořádný význam eoociva především v tom, že dúeazui'
a jasné dokázal_, že^nepřátelům,
zrádcům a sabotážnikům u nas pše
nice nepokvete. Prožíváme obdoni
zostřeného třídního boje. Víme,,
ze zbytky buržoasie se nevzdáva
jí a také se u nas nevzdaly nadě
je na zvrácení vývoje k socialis
mu, na znovuobnovení kapitalismu.
Jednou z forem třídního boje ne
přítele je sabotáž.
Ostravský proces jasné^odhalil,
jak skupina sabotážníků, z nichž
všichni byli před válkou cleny
buď agrární nebo národně demokra
tické strany a j)0 válce v sociál
ně demokratické straně přívrženci
pravicového křidla, vedeného "
laušmanem , 1Viajerem, Vilímem a
spol."z nenávisti k lidové demo
kracii rafinovaně pracovali, aby
rozvoj našeho hospodářství brz
dili a republiku poškodili...."
MÍSTNÍ HOSPOP/ŘSTfrí 18.VII..J n52_
Překážky a obtíže nás nesmějí
zdržet v plnění plánu:
Závody a pracoviště místního hos
podářství patři k nejdůležitěj
ším úsekům fronty, na niž se roz
hoduje o štěstí a životě každého
z nás- o míru. Avšak ne všude, ne
v ^každém závodě MH takto chápali
vyznám sve' práce.
Příčiny^byly různé, důsledek však
byl téměř váude stejný:plán ne
byl plněn. Plán je vsak zákonem
a zákony přece nelze^neplnit. To
si již delší dobu uvědomovali od
povědní pracovníci ministerstva
lidové' správy i mnohých podniků,
ti sami však plán tak rozsáhlé a
členité hospodářské* oblasti, ja
kou je místní hospodářství, spl*nit nemohli. To mohou a musí uěi>»
nit všichni pracovníci MH, to mo
hou a musí učinit všichni muži ,
ženy i mládež , komunisté' i bez
partijní dělnici, mistři, vedouC l » • « t

^

A proto před dvěma týdny vyhlásil
vedoucí TT.ftknpiny ministerstva

BEZ KOMENTÁŘE

č.5.str.2
vnitra mobilisaci všech pracov
níku místního hospodářství k bo
ji proti spatne'mu hospodařeni a
zlořádům v podnicích,proto nás
s. Kopřiva vyzval k rozhodnému
úsilí o dohnání ,splnění a pře
kročení plánu; jeho^ slova kri
tická a nesmlouvává" i vůči sobě
a svým spolupracovníkům, stanou ,
se jistě podnětem k mocne'mu roz
machu dělnické' iniciativy, na
niž nejvíce záleží...."
KŘESŤANSKÁ

ZENA 19. VII.T-952

"Zdomova a z ciziny;
Vláda schválila zřízení tří vy
sokých zemědělských skol, v Pra
ze, Brně a Nitře. V Brně a Nitře
vzniknou sloučením^vysoké' školy
veterinární se^zemědělskou fa
kultou vysoké' školy zemědělská
a lesnické'. Ministr dr. J. Plojhar referoval o výsledcích akce
PN. ktere' ukazují ,^že obvyklý
poválečný vzrůst počtu onemoc
nění byl nižší nez po první svě
tové válce. Vla'da da'le schváli
la vládní nařízení, podle kte
rého přejde od i. srpna 7952 pů
sobnost ve všech věcech celních
na ministerstvo zahraničního ob
chodu. .."
ROVNOST
I! r

19« VII. 1952.
^

Správně^uskutečňovat vládni usne
sení o^žních— významný úkol ko
munistů:
Je chyba
že v mnoha případech
byly žňové" výbory ustavovány i
v obcích, kde se organisátorem
společné sklizně ma' stát předsta
venstvo JZD za spolupráce zástup
ců ostatních drobných a střed
ních rolníku. Takový postup je
nejen nesprávný, ale i škodlivý-.
Místo, aby se soukromě hospoda
řící drobní a střední rolníci
soustředili _kolem JZD a ve spo
lupráci s představenstvem a Čle
ny družstva našli cestu k JZD,

vytvářejí tak nový orgán — žňový
výbor a tím i další přehradu mezi
nimi a jednotným zemědělským družr
stvem..."
SMĚNA

IQ.VII.1952

0 politicke'm školení ^mládeže:
Vtechto dnech vyšlo závažné usne
sení předsednictva UV,QSM o poli
tickém školení mladez'e v přistím
školním roce.
Vždyť- kolik úkolů stojí před námi
jen na ideologické frontě: boj pro'* *
ti náboženským^pověrám a tmárství,
boj proti falešnému politickému
kazu Masaryka a Beneše, kteří vžÚy"
byli přisluhovaci buržoasie. A to
«daleka není všecko.
Usnesení ^mluví o výchově naší mlá
deže vv lásce k vlasti,v duchu proletářského internacionalismu, údo
lem mladého člověka je milovat na
ši lidově demokratickou vlast, po
dílet se na společném díle výstav
by socialistického domova, podle
svých nejlepších sil a schopnosti
zajišťovat obranyschopnost rodně
zerne.
Nedovedli jsme sprábnč užívat ostří
marxisticko- leninské' theorie v bo
ji proti buržoasnímu tmářstvi, pro
ti kosmopolitismu, proti jedovatě-^
mu západnímu paumeni. Málo jsme
rozněcovali nenávist proti váleč
ným žhářům.
Príďiny těchto nedostatků souvisí
jistě s Činností agentury nepřáte
le v naši vlasti,která se na čas
dostala^i na ^vysoká místa v poli
tickém živote** naší země. Jejich
škůdcovství tkví v tom ,že snižo
vali úroveň ideové politické' prá
ce, ze zlehčovali význam učení kla
siků marxismu , leninismu. Bránili
mládeži va snaze dokonale ovlád
nout tuto ^zbraň třídního .boje, zbraň
která dává mládeži sebevědomí a
rozhled.
Svazáci ze závodu, vesnic , SPD ^
státních učilist -zvláště v prvních
ročnících
budou v základním poli
tickém kroužku CSM^od I .listopadu
do 30. června probírat tři themata:

^ 1 0 QTf T I - / A l

C . 5 . B t T .3

I

.

>

ai ctí
NH

>

c) rtí

p
I
i>
to
Ctí -H
Ctí
*H '«“S'H
P O
O
'CO
>CG
O P
Ctí
to
C!

c!
£P • «

n R

ř • >o >o

v p

Ctí

«J ^
to
O P *H
O CO r -i

V !

N <U
K

i

n c.

c.i r.

H o Í-,
P. .ii r.
,o :

>to 3 t i rP

. ř-íP

(S3 V
£i r-J ,1 ,' . r ,
<p x ;tí v: o
C.O
-i' o i:

oj

ř- .0

u>.

A, o

ctí
'!-.>•:■

!>

£>« o .

, "O .Ti

O O ť! p
~S *
1/0A i i:.|OCi'O r - ■'!

M El C J r l t O 1> CO

•

j m i _ I 9 :; ý I I . 1,952

0 současných úkolech křesťans
kých kazateli ú;
Pravoslavná hchoslcvecka’’ fakulta
v Prase - t.c, oo sí/jleni v Pre
šove, udělila me •rop.olitovi pražs
kému a cele ho '2a skoal ovenska Jelovferijipředstaviteli pravo
slavné" církve v Československu,
doktorát honoris causa. . ,"

P 0 ZSPY A.GKA

J ? , VJ 7.. IQ 5 ?.

Kulturou za mír a socialismus:
■t"1 *0 to jsme odhalovaly ■ Rozsé
vače úmysly ví ocli těch *fžens
kých, 1! líbivých", no ne li ti clrých" ,
c-ascpisu ,na?lrkVr.;/c-h bezcennou,
3:e akční hele trii, rom.anjvou^ čet
bou, -ríurx-rehcul-na ohlupovaní
čyorařrel: a cdvracení pracující
ženy ch rkuxečných otázek živo
ta a denního třídního boje."
"vzaly jsme si za úkol vychová
vat naše čtenářky v duchu sku
tečné pokrokové kultury.
Proto sloupce kultury v Rozsévač
ce byly vedeny zásekami třídní
ho boje, vedením stranickostí
l i t e r a t u r y a xoho, "xe nositeli
skutřicn? aul tury jsou pracující
a že budoucúoBx kultury zélezí
jen ajcu v social-srnu,

YJjXDÍ RRRRRA 20«VH»I952.

"projev předsedy vlády soudru
ha Antonína Zápotockého;
Tc neznamená, ze dnes nemáme
před sebou žádného ýiapřítele.
Brave n a č p a k , rczo.xx je v tom,
že v dc be loje c socia.xj.cmus
měli jsme před setou zjevného

nepřítele. Znali jsme ty , kte
ří se proti social: seci otevře—
na stavěli. Bojovat proti zjev
nému a otevřenému nepříteli j,?
vily lekci nes lojoval prori '
příteli , p V r y t e m a zakr.Vr ono
mu. Cíovíencko ii07jr"j.tele J•t >;orasftli. B=u3.a Ec.rJclú, lirjo:i,.
Prcchásiků, p .tsemu . Davidi jc_
jiich ooUeuvive.: ah spojenou nim
dne a noci ní žráhné zvláštní sto
ria ti.
Ať se v or.Irani oním rozhlase naté
kají jak civrJji všichni ti zrud
ní pár.j. emiyrenti a jejich kapi
talističtí spojenci. 'ýejich jJdevote' sliny nám zástávují lho
stejnými*
i' e zde i-.le jiný nepřítel. J nou
zde zbytky kíiiprta.lloíacko D'.v.’i'oasie a jejich pzisluhovaču, ktore
jsme sj ce politicky i hospodářs
ky porazili , ale která’ jsme ra-v
zem nej.ikvidcváli a ani likvido
vat němuženo. Ony žijí mezi r.ám d . Je nutno je isolovat a pře
vychovat. Je nutno siueži h a zne
možňovat jejicii cast o záludnou
dinnort,kterou chtě jí nazí noci al i s t: cko v. v ý z t av ru p o ó1 o z,ovat.
A přece jen nás vlastní nepo na
děl a lajdač tví umožňuje zíf.odn ikúra jejich činnost. •■••'em,, kle
naši dálnichí a zvidát odJo? ářátí furkoio.uíni i členovo' konají
svou povinnost;, není možno, uly
se záákodníci uplatnili. Ode tra
sujícím příkladem, jak odborářs
ký funkcionář vypadat nem.nl o/L
proces proti ostravským ěkíloum
a sabotér11::, kteří přivodil:, -vý
buchy a ratestrofy i z.trámy zimo
tu a národního jmění na ustpuvských^dolooh. iV‘ám na myslí v;-'Lpad
dělníka předsedy závodní rady a
později dej nick íhc ředitele Ludvxíu U !Pd aka. .*.
KATOJ.JCT?- NOVINY PO rVII»! 05?__

"Volby np. c.řrilometodájske" boho
slovecké fakulty v Bratislavě;
V minulých dnech konala se na
C-yrilonoJ:ode jeká lakuj.tď v Bratislavč vcD ra novoke děkana a
prod elán a fakulty.- Pa zeVIadé'
jednclils.snéiio přijetí návrhu

BEZ KOMENTÁRE,
c.5. Sol’. 4
fakultní rady byli i pro dal
ší funkční období znovu zvolfeni děkanen kanovník Ksgre Th‘
j)r.
Mikuláš Višňovsky a proděkanem •
vsdp. ThDr. oyril Dudáš. Oba
jsou známi jako osvědčení peda
gogovo a míroví i kulturní pra
covníci, kteří jsou i publici
sticky činní. Jejich osobnost
zaručuje,že Cyrilometodějská
bohoslovecká fakulta v Bratis
lavě bude i v budoucnosti vy
chovávat kněžsky dorost, věr
ný Do.hu, Církvi i lidu naší li
dové' demokratické' republiky..."

SVOBODÍTE SLOTO 20.VII.7,?52' .

Ministr Gustav Kliment před
sedou UBOž
Po doplňovacích volbách do
Ústřední rady odboru yl jed
nomyslně přijat návrh, aby
představenstvo UR O melo místo
dosavadních oO clenu jen 25
členu a stalo se tak pružněj
ším řídícím, orgánem odborového
hnuti. V dalším poradu zasedání
jednomyslně schvaíLilo Kove”
představenstvo Ústřední rady
odboru, ve kterdm jsous
Antonín Zápotocký, Gustav Kli
ment, František Župka, Václav
Čipro, Josef Kolský, Karel
Marvan, Emil Jíojaneo, František
Koktán, Vojtěch Baubner, Jan
leper, František Holý, Jaros
lav Kolář, Josef Eína, Va'clav
Veselý, Maria Matuškova', Karel
Carva, Vl.adimír Sm.eřal, Eliška
Svobodová', Jakub Feterek, Voj
těch Dolejší, Marie Trojanová,
Gustav Eailicka, Ondřej Meliska, 7:1mote j Skalický a Do zena
Chmelí koval..."
Nepoliticnost pomáhá nepříteli:
Pri procesu se škud''
ci a sabotéry v Ostravsko karvinských dolech se odpoví
dali take^ technici, kteří hru
bé'* porušili svou nedbalostí
bezpec'nost práce v del ech. Mezi
nimi ýbyl dúlni inzen; r Alfons
Petráš, který zanedbal horno-

policejní předpisy i usneseni
strany a vlády o těžbě uhlí v
0K3>;
Jo dnou z příčin, která zavedla ’
•*
mlade'ho technika na stranu snbo te'ru, byla jeho apoliticnost.
Insr. Petráš se domníval, se mu
že být dobrým :"neoolivickvm
odborníkem"„ Pri hlavním pře
líčení v Ostravě doznal, ze se
nechtěl starat o"politímu „,:úy._
ní poznal, ze kdo chce řídit'
a ve'st naši výrobu, nemůže jen
podepisovat akta, ale musí se ’
nar svou vedoucí práci dívat ta
ke' politicky. Technik nesmí zů
stat stranou při boji za zacho
vání svetove'no míru a za vybu
dováni socislismu v naší vlasti,.
Jinak se dostane i třeba nevě
domky na stranu nepřátel.
Kazdy soudní proces s třídními
nepříteli v naši vlasti mí vel
ký výchovný význam. Take pre
ces se škůdci a sabotéry v o*
stravsko karvinských dolech uka
zuje správnou cestu našim tech
nikům. Každý technik, který se
opře o^dělnickou třídu a její
revoluční marxisticko- lenins
ké učení, se nemůže dostat na
stranu třídních nepřátel,,
Jedině tak se stane dobrým ve
doucím našich znárodněných ná
vodů a pomůže uskutečnit dáv
ný sen lidstva- socialismus a
komunismus...."

