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Číslo vyšlo ja ko 8 . č . I . roč. českého vydání 2 3 . září 1952.

ZPRÁVY KŘESŤANSKÉ AKADEMIE:

ICra j anúm a vš era,ovládaj í c ím
francoustinu,doporučujone následující
časovou literaturu,kterou nálete ob
jednat bučí v naší redakci,nebo príno
na dole uvedené adrese: v
Vue d lensemble sur

j.r. Persecution Religieuse derričre
le Rideau d-e Per
L ’Observateur Catolique
(Obojí vydává Centre ď é t u d e s
diíiusion catolique
3,Rue de V i e n n e ,P a r i s (9)
VERITAS
(Edition franijaise-adr:

16

,Avenue Bosquet - Paris

Krajané -v Rakousku- !
■Na svátek ev.Václava 2Q záři bu
de sloužena v naší m o t r o poli-mari
ánské- v Kariazo 13. -slavná -mše svaka
za vlast,za katolickou církev u nes
a za- všechny pronás.1 ndováné ."bratry.r
Prosíme o -hojnou- účast a lcomu to
nebude možno .mše •s-v. se zúčastnit,
prosíme o duchovní-vzpomínkuJíše
ov,bude obétovana v 10 hod.dopolt

et de

liáně ještě na sklade české vydání
Evangelii ,které na požádaní obrat era
rozesíláme.
(7)
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ZPRÁVY., VERITAS.:,

i
Československo
69.-Pomocné stráže SMB-lepíc li
sované ocídily konfident?!.
Prc.hr., září 1952,-/Veritas/
Ze. úče l em zdokonalení kontroly nad
obyvatelstvem- v Československu,hlavně
na venkově,byly- utvořeny tak zv.Pomoc
né stráže SRB.Tyto budou ustaveny pře
devším na venkově za účelem čelení
množící se sabotáže «Stráže- jsou rekru
továnv hlavně z řad konfidentu,kteří
osvědčili se jako spolehliví pracovní
ci SITE,hlavně v oboru udavačstyí.
Členové pomocných stráží^1modrou
páskou
budou mít u sebe služební
p r ů k a z ,makře budou požívat práv veřej
ných činitelů.Členové bez označení
budou pouze registrováni u SiiE a pou
žíváni jako udavači .Zákon jim poskytli,
je plnou ochranu-a v případe zranění
dokonce nárok na bezplatné léčení,zao
patření a důchod.Za “v z o r n é 1* plnění
svých povinností^budou vyznamenáváni
a odměňováni peněžitými odměnami.
90. -ženy se “osvědčují1* lepe
v soudnictví.
Praha, září 1952-, -/Veritas/Z ' provolání národních výboru k určová
ní nových soudcu -z lidu vyplývá smutná
s k u t e č n ost,že se^české ženy lepe csvčd
čují v soudnictví- než muži.Z těchto
důvodu se d o p o r u č u j e ,aby hlavně při
procesech proti "vesnickým boháčům-* by
lo jmenováno více žen za soudce z lidu.
91. -kastoupit ke společnému
pesleehul-/Veritas/
Rozhlasové besedy,které jsou vy
sílány od 18.září,a pro které byl naří
zen společný poslech, jsou-prynín krokem
1: postupnému zřizování společných po.
slechů po sovětském vzoru.Doba vysílá
ní těchto rozhlasových besed jc určena
tak,že všichni občané jsou nuceni jc
b ě hem zaměstnání a práce vyslechnout.
To£c opatření jest důsledkem toho,že
veškeré politické schůze ve večerních
hodinách zely prázdnotou.

• 92.-/Veritas/- .
V Přelouči byl cdsouzon rolník
J.Dokonal z Bezděkova 1c šesti l e 
tům těžkého žaláře a zabavení veš
kerého vjmění.Za vinu sc mu kladlo
nesplnění předepsané dodávky vajec
a mléka.
93.-Soupis hospodářského
řectva v Č 5 R .

zví

P r a h a ,sárí A 9 5 2 .-/Veritao/Dne 2 8 . září bude proveden na zálcla
dč narazení miniserfctva vnitra sou
pis veškerého zvířectva v ČSR.Sou
pis budou provádět místní národní
výbory.Zvláštní zřetel při tomto
soupisu bude kladen na zvířectvo,
důležité ^pro průmysl a pro upotře
bení v z á j m u vvojonaké správy za
účelem přispění k cbranc státu.
9 4 «.-/voritas/ČSM podal návrh na odstranění po
svícení ^na vesnicích,kterážto slav
nost prý zkresluje obraz socialis-ticlcé vesnicová zároveň jest zneu
žívána k náboženským projevům.Posvícení mají být postupné nahrazo
vána spartakiádními.
9 5 . -/Veritas/
Vedoucím družin pionýrů jest navr
hováno, aby si opatřili zápisník a
zanášeli dc nej vš o chny mnii ěko ot i
o chování svých kamarádů a jejich
rodičů.Ty£o záznamy mají pak p ra
videlné předkládat svým vedoucím.
96. -Vti-p.obrazem skutečnosti .
V Československu koluje v poslodni
době následující vtip:
iTěr.ioc potřebuje deset prot.v-pro práci.
Rus potřebuje pouze pět pretůty mu- stačí pro braní.
Američan potřebuje jen- tři prsly
-k dávání peněz.
Čechovi stačí peuze jeden prstna ústa.
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Jugoslávie
Rakousko
97.-Tito zostru.jo bo.i -proti
katolické, c.ířlcvi" ,/veritus/Jugoslávská komunistická- strunu se
nyní oficielnČ postavila proti ;katolické církvi.návrh stanov,který bude
schválen na 6.sjezdu komunistické
struny Jugosluvie,obsahuje i následu
jící bod:-”členství -ve struně zakazuje
jakoukoliv náboženskou činnost a pří
slušnost v jakékoliv církvi.”
Okresní soud v Lublani odsoudil
14 příslušníku kongregace Calcsiánu
pro ”špionáž v zájnu Vatikánu” k těž
kému žaláři od dvou do pěti let.Obža
lovaným se kladlo za vinu-sbírání- in
formaci c pronásledování katcl.církve
v ./u£p slavii,kteréžto informace byly
předa várny .“agentovi Vat ilcáiru” P.Black
nikovi.P.Blaclcnik,předseda kongregace
Salesiánu ve Slovinslai,který ^dlí toho
:’:.-u v Itnli,bude souzen z.vlášt zn ne
přítomnosti.
^
v
Tento proces byl zároveň zámin
kou k zostřeným útokům nu apoštolské
ho nuncia v Bělehradě,Msgr.Silvio Oddi
ho,který je obviňován z účastenství
na těchto “protistátních akcích.'ř
Komunistický režim jde v isolaci
a utlačování katolické círlcve tak da
leko, že ani dary šatstva,potravin aléku pro chudé diecésc z ciziny ,nej
sou připouštěný,nebo je na no.úvalová
no takové clo,které nikdo nemůže za
platit.

Bulhar slco
98.-kový proces proti duchovním
Podle sdělení bulharského mini
sterstva vnitra bude postaven v pří
štím měsíci před soud vetší počet
katolických lcněží.Tito jsou podle ob
vyklého receptů obviňováni z “organi
se vání protistátních oddílu-a k pří
pravě převratu".Obžalovaní kněží budou
čuzeni před lidovými poudy.Podle ob
ru loby udržovali těsný style s Vatiká
nem a byli ve spojení s cizinou porno■„i tajné vysilacky.Z Vatikánu dostává
Ir prý i pokyny pro svou činnost.

99,-Hlásíme 3e veřejně k naš.im >
pr onás1cdovanyn bratrí m »
(Ohlas rakous.lcato1ického dne
10-15.září 1952)-/Veritas/.
Rakouský kat o li clcý d e n ,uspo řádaný
pod heslem “Za.obnovu důstojnosti
a svobody člověka" vyvrcholil ma~
nifestačnín projevem ve vídeňském
stadiu,který se nachází v ruském
okupačním pásmu.Přes 60.000 svíček
plálo do jasné zářijové noci,jako
by svým plamenem chtělo proniknout
za Železnou oponu na ěs, hranici,
jen 50 km vzdálenou.Z tohoto mohut
ného věnce světel,zajisté dobře vi^
ditelného z. blízkého Devína,znělo
lo slavnostní kázání vídeňského
faráre Josefa E.Mayera,plné odda
nosti k pronásledovanépírlcvi na
východě. "Hlásíme se verej.no k na
šim pronásledovaným bratrim/’uvodl
farár M a y o r ,"hlásíme so k tomto 11
špionům a zpádcum",kteří jsou dnes
našimi bratři nejmilejpími,neboť
nezradili to,co je Tnán všem nejsve
tojší,nezradili Boha,církov a ov.
Otcovi”
v
Přes 200.000 věřících se modlilo
■příští don při pontifikální mši sv.
na Hámčatí hrdinů ve Vídni,celebro
váné vJ.li. kardinálem Th.Innitzorem,
> .pežským legáten-za pronásledova
nou církev.
Rakouský katolický den so stal
v^znáním^víry,naděj o a lásky vůči
vsen,kteří této lásky jsou potřebni
ať co jedná c po.se pronásledované
i o nace pronásledovatele.
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BEZ KOMENTÁRE
(Výběr z komunistického tisku
za Jele srnou oponou -příloha
českého vydáni Veritas.č.8.)

Česko Slovensko:

LIBOVÁ DEMOKRACIE z 27.VIII.
1952

" £r ode ^náhradních paliv;
K'doplnění.zásob.uhlí.v domác
nostech bylo zajištěno průmys
lové zpracování některých ná
hradní ch^paliv, která přichá
zejí v těchto dnech do prode
je. tfsou to uhelne' kaly s vy
sokou kalorickou hodnoíou a
zpekavosti, hroudy z uhelného
prachu, který se usazuje při
praní úhlí vodpadlištích, dále
t. zv. mourovky, cihly z pra
chového uhlí podobné briketám,
a konečné palivo bochnikového,
a kusového tvaru, t. zv. uhlodetka, která je vysoké' kaloric
ké hodnoty a hodí^se zejména
ke smíchání s obyčejným hnědým
uhlím. Náhradní paliva jsou již
v krajích na skladě..."
•‘Os studenti n a sovětské škole;
Do Sovětského svazu"odjede le
tos na podzim dalších několik
set Československých studentu
budoucích posluchačů, vysokých
škol.Ba vysokých školách vMoskve, Leningradu ,Odése, Kijevě,
Charkově, Kázáni, Bnejpropavlosku i jinde studují již stov
ky Československých vysó-skoláků.
Jsou posluchači různých fakult,
nejvíce se však věnují technic
kým oborům, hlavně hornictyí,
hutnictví a agrotechnice. Čes
koslovenští vyscřskolaci dosa
hují vesměs nejlepších prospě
chu mezi všemi cizinci, studu
jícími na sovětských školách..”
” K zahájeni nového školního

roTfiíí... — .

...... .

To"vtfťájn.č škol Byly již prove

deny potřebná opravy. Slavnost
ního zahájení nového školního
roku se zúčastní zástupcové ob
vodových rad, patronátnich zá~
vcdů^OV ESC aťd. Slavnostmi schů
ze všeho žactva bude zahájena
projevem ředitele školy, který
pojedná o^celorocníiji pracovním
programu žáků i učitelů. Při té
to příležitosti budou vyhlášeny
pracovní závazky pro nový Škol
ní rok, přípravy pro zahájení
školního roku jsou již skončeny.
Ba^si^uóitelé vzornou prací za
bezpečili podmínky , aby mohli
splnit zásady VII. konference
školských pracovníků, která se
konala^v Praze. Svým úsilím za
bezpečí prospěch žactva ve všech
vyučovacích předmětech, ještě
více prohloubí výchovu k socia
listickému vlastenectví, zlepší
prací v^družinách i v ostatních
zařízeních v pionýrských organisacích a mimoškolské výchovy.
Ke zvýšení výchovné
a^vzdělávací práce^školy využi
jí všech prostředků , ktere' no
vá škola, budovaná na základech
socialistické pedagogiky ,pos
kytuj e ....11

KVĚTY

z

28. VIII.

L952

" Matky yz.orné átřelkyně ?
Kdo chce.získat 'guihovou hračku
, musí mít v terči 35 bodů. Tak
teď nezbude maminkám nic jiného
než aby se učily střílet , aby
mohly svým maličkým získat bez
pečnou hračku..."

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ z 29.VIII.
1952

" Vědomé.porušování discipliny
je nutno tvrdě trestat;
Karel Gruriěr, býv.ůcétrií staveb-

BEZ KOMENTÁŘE
Č.8 str.2
ního komb. v Královicích, se
odsuzuje k 7 letům těžkého ža
láře, k pokutě 8000kěs,k náhra
dě' znásobené' škody a nikdy už
nesmí vykonávat účetní práce.
Byl odsouzen podle^§245 a§135
zákona o rozkrádání nár. majet
ku a narušování jednotne'ho hosp.
plánu.
Správce Josef Hanzlícek byl uz
nán vinným, že zanedbal povin
nosti vodpovedného veřejného funk
cionáře a byl proto odsoužen k
6 měsícům odnětí svobody a k po
kutě IOOOKcs^podminSně na 2 ro
ky. Podnikový hospodář Boh. Še
bek bylv,pro zanedbání povinné
pece veř. funkcionáře odsouzen
ke 2 měsícům odnětí svobody a
ICOO kČs pokuty podmaněné na I
rok. Kádrový referent a ved.
osob. oddělení podniku AI.Šedi
vý byl pro zanedbání povinné' pe
ce veř. funkcionáře odsouzen ke
3 měsícům a k pokutě IOOOkčs pod
míněné' na 2 roky. Ostatní byli
zproštěni viny..."

LITERÁRNÍ NOVINY z 29.VIII.
L952

" Pohlednice s politickou kari
katurou';............
Orbis "vydal serii nových po
hlednic s reprodukcemi nejlep
ších aktuálních politických ka
rikatur laureáta státní ceny
malíře Antonína Pelce. A při
dal k nim výběr znamenitých sa
tirických kreseb sovětských..,"

KATOLICKÁ NOVINY z 3I.VIII.L952

" V novém školním roce budeme s
obětavostí a s hlubokou oprav
dovostí svou práci zdokonalovat:
V-rámec náboženské výchovy zařa

díme take' vlasteneckou výchovu.
Budeme hlasateli myšlenky boje
k
za mírt protože mírem se vytvař „
řcjí předpoklady ^prcrzdravý, ra
dostný život dětí. Budeme stát
věrné v řadách našeho lidu ruku
v ruce s poctivou účastí v souŽasném budování silné vlasti,
aby byla pevným článkem tábora
míru a šťastným domovem nás všech.

KŘÍDLA VLASTI 31.VIII.L952

it

: Do boje proti nehodám a havá
riím v-do sletu:
Máme mnoho případu, kdy piloti
dosahují špatných výsledku je
dině proto , že byli pro dane/
úkoly instruktory povrchně při
praveni. Jsou vsak i případy,
Že malá osobní odpovědnost piblotů-žáků a i starších, kteří
přistupují k plnění úkolových
letups přílišnou sebedůvěrou,
kteří s nevhodně kritickými po
známkami odmítají organisovanou
methodiku přípravy, způsobují
nám řadu neúspěchu a i nehody,
pramenící opět z letecké nekáz.ne a z nízké odborné znalosti."

ROZSEVACKA z 31.VIII.L95?»

" Před zahájením školního roku
Před kommuništkámí v SRPS a ta
ké před výbory žen^stojí mnohé
úkoly, jak pomocí škole v pln£
ní jejich úkolů ve školním rocey 1952- 1953. Budou voleny no-*,
ve výbory. SRPS , budou voleny
třídní^důvěrnice. Jako matky má
me nej živější a vážný zájem na
.toýn, aby co nejlépe chápala ta
ké své úkoly ve výchove a maso
vé politické práci.
„Chceme * aby všichni naši rodi
če i doma i ve svém styku se
školou byli nejlepšími pomocní!

BEZ KOMENTÁRE'.
5.8 str, 3 .
ky při výchove všech našich
děti v nove' lidi, v ty , kteří
uz budou u nás budovat komu
nismus. A na nás záleží .(aby
do výboru organisace rodičů
byli zvoleni ti nej pokroko
vější ? nejuvedomilejší a nejaktivnejší rodiče a aby i tříd
ní důvěrnice nejen obětavě a
pohotově pomáhaly zajišťovat
vše , co potřebuje jejich tří
da , ale plnily i politicko
výchovný úkol mezi matkami a
mobilisovaly je všechny k bo
ji za mír pro štěstí take- je
jich dětí..."

kurátoři Josef BrůŽa a Eranti'
Šek Švejda. Obviněný stal před
soudem za t o , z e z nenávisti k
mírovým snahám pokrokověho lid
stva a jako věrný služebník vá_
léčných snah imperialistických
mocností a Vatikánu při vyučo
vání náboženství záměrné zleh
čoval a narušoval mírové' úsilí
světového tábora míru. MarŠálek
schvaloval imperialistickou agre
si v Koreji a siřil válečnou pro
pagandu ^štve.vých zahraničních
rozhlasů..."

ZEMĎDEISKÉ NOVINY z 2.II. 1952
B E S E D A

31.VIII.1952

" .Národní transfusni služba:
*-aždý dárce krve dostane po
provedeném odběru krve:1/2 1
lahvového piva,I00gr masa
(párky)a chleba s hořčicí.
Daroval-li po prve <00 ccm
krve,dostane kČs 800- po dru
há a dále Esc IOOC.- jako
příspěvek na zlepšení stravo
vání. Beníze vyplácí transfusr
ní stanice dárcům přímo, ne
bo je zasílá pošt. poukázkou.
Tento postup trvá někdy 5-7
dní. Dárce dostává z trans
fusní stanice legitimaci DDK
(dobrovolní dárci krve)..."

IIDOV/, DEMOKRACIE z 2.IX. 1952

".Spx.av.cdli.vy. trest sl*zebniku.
v álečných štváču:
Před senátem.okresního soudu
v ďihlava,jemuž předsedal dr.
Jindřich Kaupa, se v sobotu
30.srpna^zodpovídal ze sve
trestná činnosti římskokato
lický kněz,učitel náboženství
ve Velkem Meziříčí Josef mar
šálek. Žalobu zastupoval pro

"Odstranit nedostatky a stale
pečovat'" o plynulý výkup všech
zemědělských výrobků:
Tam ,kde se lidovců správa ^nepo
starala o úspěšný průběh žní,
vázne plnuní doda'vek. Na příklad
v okrese Český Těšín, ktrrý ma
splnit dodávky obilovin do 10.
září a pracovníci tohoto okrese
si dali dokonce závazek, že zkrá
tí tento termín o tři dny, spl
nili do 25.srpna pouze na 60.6$
ačkoliv podle časového plánu mě
li, mít splněno již 70$. Je ještě
hodné místních národních výborů
v-tomto okrese, která se dostateč
ně ^nestarají o žnóvé práce ve
svých obcích. Tak na příklad MlV
v Horním Terlicku se nestará ,
jak pokračuje výmlat, ačkoliv ku
laci v táto obci otalejí-8 výmlatem . Rovněž v n orní listně pra
covníci MNV nepochopili, že jsou
odpovědní za postup žňových pra
cí. Rada MNV se dokonce v době
žní £o celý Mosíc ani jedenkrát
nesesía.
Další okres,kde vázne výkup obilí
je Nový Jičín. K-25.srpnu měli mít
vykoupeno 78.5$obilovin, vykoupi
ly však jenom 60.2$.^
Největší brzdou úspěšného(výkupu
v krnovském okrese , který splnil
teprve na 40.4$..."
"Upozornění jgrp_ředitelství škol:
Ministerstvo školství",'věd’.á umění

BEZ KOMENTÁRE i
č.8. str . 4.
zjistilo , že ředitelství něk
terých škol trvají na tom, aby
žáci , kteří se zúčastní česání
chmele, nastoupili I. září do
školy,^bez ohledu na to , zda
sklizeň chmele se skončila. V
letošních směrnicích pro zaji
štění sklizně chmele se stanoví,
že žáci , kteří Česali chmel v
posledním týdnu srpna, budou v
případe nutné' potřeby pokračo
vat v práci i v prvním týdnu
měsícevzáří. Ministerstvo záda'
proto ředitelství škol, aby Žáky předčasně nepovolalo do ško
ly a umožnilo^tak úspěšně do
končit sklizeň chmele..."

P R Á C E z 2.IX.1952 .

"Rumunský lid soudí záškodníky:
V městě Poarta Alba na trase.
stavby průplavu Dunaj- Černá
moře byl za přítomnosti mnoha
set dělníku , inženýrů a těch"
nických pracovníků zahájen suud
ní proces se skupinou osob, kte
re' zastávaly vedoucí místa na
stavbě průplavu a jež jsou ob
žalovány ee sabotáže a zášfcód-.
nictví..."
"Zamyslit se nad poetem schůzí:
Krajský výbor Svážu kovo.v Pra
ze má Tzelkem osmnáct různých
pomocných orgánů, poradních sbo
rů a komisí, ve kterých je 254
soudruhů. Ve čtvrtletním plánu
jf celkem 288 schůzí těchto or
gánů '.Tedy denně tři schůze I Vy
padá to pak tak , že na příklad
vedouci tajemník Svazu by se mel
účasnit 25 různých porad a schů
zí měsíčně, takže mu pak už
prakticky nezbude čas aby jez
dil take do závodu..."
"Přesvědčujme a zájem o škole.ní...b.u.d<p.;
... ~ '
...
'~..... .
Někteří ^funkcionáři ještě stá
le nechápou, že podmínkou do
brá práce skupiny je politické'
uvědomění členů. Předseda naší
dílčí skupiny v lisovně , sou
druh Bican doknnve poukázal na -

‘to, ze nejdříve musí zpevňovat
skupinu a pak prý teprve zaklá
dat "nejake'". kroužky.. ."

Ml,iDA FRONTA z 2.IX-;~I952

"0 školení a zájem o.nj)e:
Naši funkcionáři''jinde ‘priatu
piljí k zajištění učebního roku
bez nadšení s jeho významem,
^
protože neprostodovali usnese
ní předsednictva IJV o politic
kém školení mládeže. Důslgdkem
toho jo, že dochází k^měchanickčmu rozdělování členů do poli
tického školení ve výborech :-ku
pin. Tak je tomu na příklad v
některých skupinách v„elektro
technicko' továrně v Doudlevcích
kde nepřesvědčují a nezískávají
pro Š k o l á m ty mladé' lidi, kte
ří o to sami neprojevují zájem."

ROVNOST

z 2. IX. 1952ú

" V Letonicích společně vaří:
Družstevníci 'v 'letonicích' na
Bucovicku otevřeli začátkem srp
na společnou kuchyni , aby us
nadnili ženám práci. Průměrný
počet strávníků je kolem IOO"a
jsou s jídlem spokojeni, druž
stevnice se mohou věnovat svá
práci na polích..."

P R Á C E

z 4.IX * .1952

"Pr.ovokac.e.hřmeckych biskupu:
Je třeba si uvěoíomit , aby ne.bylo pochybnosti o tom , ze Va
tikán není ničím jiným než im
perialistickou agenturou , kte
rá pro samá starosti o svůj

313Z KOMENTÁŘE :
c.8. str.
vezdejší vliv a moc nemá kdy
pomáhat lidstvu v jeho boji
proti nelidským imperialis
tickým. zbraním..
" ^ ahaj.C’ií radio telefonního
styku sČínou:
Stále se rozvíjející hospo
dářské, politické i kulturní
styky s Činskou lidovou repu
blikou, vyžadovaly hutné zrych
lení telekomunikačního spoje
ní naší republiky s touto spřá
telenou zemí. Po překonání
všech obtížných úkolu byl za
hájen rodle ujednání z letoš
ního května ve středu o 9.ho
dině provoz na primem radio
telefonním okruhu mezi Prahou
a Pckinem. ..11

P R L C E

dostatek, řtnoho maminek si stě
žuje, žc vázne zásobováni su
šeným plnotucným mlékem , Sima
rem. w e tomu tak, a bylo by po
starosti, kdyby tato kojenecká
výživa byla by jako mléko na
přihlášky. Ale -bylo to kdy
ive, aby statisíce žen kupoviuiy
podobné věci , jako je Sunar,
když bylo tak na obyčejné mléko
V tom je to. Zboží
vyhražené dříve " hořejším de
seti tisícům 11 je dnes běžným
spotřebním zbožím milionu pra
cujících.. Dokud nebude výroba
jc-štc vyšší než dosud, dokud n e 
bude i hospodárnější, potud bude
vž'dy přechodné některého zboží
méně; než bychom mohli skutéA
né spo třebovat..."

z 9 .IX.1952.
P B i C E

"Z představenstva URO:
ř řaví delnoú Čtvrt oční schůzi
představenstva URO řídil precíseda URO poslanec soudruh G.
Kliment za účasti dlena před
stavenstva, předsedy vlády
soudruha A. Za'potocke'ho.
Odpovědnost a bezpečnost v zá
vodech a na pracovištích.
V obsáhlém materiálu, jež před
stavenstvo projednávalo , bylo
schváleno zapojení složek a^
členstva ROH do akce "Za zvý
šení bdělosti a ostražitosti
pracujících a za upevnění svaz
ku SNB s lidem."Tuto akci nelz e oddělovat od ostatních úko
lů ROH, ale nutno ji chápat
jako součást nráce za úspěšné
plnění pětiletého plánu a do
držování státní discipliny..."
» Proč se nedostává? :
sou"otázky ,.š‘“nimižT se set
káváme Častěji než s jinými,
jedna z nich zní sProč sc něk
terého zboží na trhu nedosta'vá?Jsou však i lidé, kteří tvr
dí , že prý u nás " nic není
k dostání .ý1
,
Ale i jiných věcí není stále

z

6. IX. 1 9 5 2 ,

" Zlepšená péče odvodům našich
branců;
*"...................
Při odvodních soupisech budou
vytvořena agitaéní střediska,
kde příslušníci masových slo
žek budou hovořit s branci,kte
ří tu vyhlásí tož své závazky.
Již při minulém odvodním soupi
su uspořádali branci sbírku pro
bojující Koreu, která vynesla
přes 330-000 Kčs. Vyhlásili^tcž
tisíce^pracovních a studijních
závazku a zavazovali se k zís
kání TOZ a PučíkovB odznaku, V
době od odvodního soupisu do ná
stupu vojensko služby lidová
správa i masové organisace bu
dou věnovat brancům soustavnou
péči. Kaše sje^nouené zdravot
nictví provádí léčení branců,
opravují jim chrup a sleduje je
jích zdravotní stav. 0 Jelgsnou
a brannou přípravu se stará na
še sjednocená tělovýchova a
Svaz pro spolupráci s armádou.."

BEZ KOMENTÁRE :

c.9 . etr.6.

FUNKCIONÁŘ z 3. IX.1952.

podářských orgánech musí ne
ustále sledovat a kontrolovat
jak je s elektrickou energií
hospodařeno..."

Starost stranických or/anisaQJk-.JO..„hospod a f e n í

e le k tr ic k ó u

energií:
"Statistika ukazuje, že průměr
ná spotřeba elektřiny na jed
noho obyvatele Československé'
republiky se proti roku 1938
zvýšila o 200 f
Výroba elektrické' energie se
vsak zvýšila v poměru ke spo
třebě jen nepatrně. Kapitalis
té' a okupanti nově elektrárny
nestavěli. Banda zrádců a ,záskodníku v šele se Slánským,
Frejkou a spol. vědomě brzdi
la výstavbu nových energetic
kých zařízení, neboť věděla,
Že elektrická energie jejcrví
našeho národního hospodářství.
Proto fzvláště v poslední době
rychlý rust spotřeby elektřiny
předběhl výstavbu nových ener
getických závodu.
To vše jsou příčiny, proč' je
nedostatek elektrického prou
du. Přitom vsak při stále stou
pající spotřebě d o s M nebyl ýcla
d^n dostatečný důraz na správ
né hospodaření elektrickou ener
gií , které muže významným dí
lem přispět k odstranění obtíží.
Je ukolem^stranických^organisací, aby těmto otázkarn věnovaly pečlivou pozor
nost. Skutečnosti ukazují , že
jednotlivě závody ani nyní v
době nedostatku elektrického
proudu dosud dostatečně nekonťrolujíý jak je s elektřinou hos
podařeno, jak jsou využívány
místní.zdroje a jak tyto pomá
hají v mámoprovozní době veřej
nému zásobování. Rovněž denně
nekeotroluji, zda jsou dodržo
vány sjednané diagramy odběru^,
elektrická energie a v případe
překročení těchto ^diagramu se
neprovádí důkladný rozbor pří-r
čin vzniku těchto nedostatků.
Závodní organisa
ce strany přes komunisty v hos

U.e.n.Jleskqslovenské armády na§tupém k 'dal símu ugě vneni' ó-"
brany schopho š ťi nás via stí:
"Vlasťni" oslavy Dneccs. armá
dy se budou konat 5.října. Do
branného ^pro^ramu, který bude
hlavní náplni oslav, budou za
řazeni účastníci branné' výchovy
ve Svazu ^ro spolupráci s armá
dou, vojáci a ostatní pracují
cí . Po branném programu bude
organisován večer družby pracu
jících s armádou.
#
neoddělitelnou součásti oslav
Dne čs. armády budou přípravy
branců k nástupu základní vo
jenské služby. Řídícím orgánem
tu budou opět národní výbory,
ktere' zu aktivní účasti celé
^árodní fronty, zejména Svazu
pro spolupráci s armádou a^ČÍSM
gvýší péči o politickou průpra
vu branců.
Vyvrcholením politické přípra
vy branců bude jejich mániíestační nástup do ^základní vo
jenské služby. Na'stug má vyjá
dřit odhodlání branců dobře se
učit vojenskému umČní..."

KŘESŤANSKÁ ŽENA z 6.IX. 1932.

Národní divadlo divadlem lidu:
"Prali bychom si při.ve Škereih
obdivu k bohaté a mnohovětvené
tradici našeho divadla, přede
vším p ř i ,jeho inscenaci klasi- •
ky domácí i cizí , při jeho in
scenaci klasiky^sovětských,aby
přihlíželo Ještě více a důsled
něji k novým dramatikům kteří
zápasí o dramatické vyjádření
nejenom součastnosti, ale kte
ří svým dílem posunují dobu do

BEZ'KOMENTÁRE:
c.g, str.7.
štastneho socialistic: echo zítřka^ kteří kladou perspektivy
našemu budoucímu vývoji.Spozďování naší^dramatické tvor-^
by bude sníženo, když bude mít
Národní divadlo bezprostřední,,
žhavý zájem na uvedení těchto
her.Jeho dramaturgie musí jít
celem k masám , celem k lidu,
protože je spolubudovatelkou
života, spoluurcovatelkou vý
voje..."

příč jasným smernicám rozšíře
ného předsednictva SUV Sokola
značné ochably v rozvijSní tě
lovýchovy a sportu, v zabezpeěo
vání jeho masovosti.idcovosti,
všestrannosti , výkonnosti a
brannosti. Pres/taly denně bojo
vat proti starým , buržoar.uyri
prežitkam a nešvárám^v nasej tě
lovýchově a sportě, čeho ^nepr:: -•
tel využívá7 a cím častější vy
volává inQidenty a nepřístojno
sti na našich hrištech..."

KATOLICKÉ NOVINY z 7.1X.L952:
ROHAC z II. IX.L952 :

w

Slib věrnosti nove jmenovaného
arcilm^
" ^Predsedakrájikcho národního
výboru v Ostravě František Zbra
nek pozval v sobotu dne^23.srpn,a do male zasedací sine Jana
Važanského a nově^jmenovaného
dj).děkany, místodŠkany a dekanátní sekretáře Ostravského kraje . ^Účelem ^návštěvy bylo ^sezná
mení lidové správy s nove usta
novenými děkany, s nim.', podiskutovati a přijati od nich slib
věrnosti republice.... "

To je pivko i
" teris a či neveris,
(
pravda , je to , moji milí,
ze v Martine objevili
ve flaškovém pivě mýš.
Možno inyš i pivo vábí.
Objevy však nové streďfvn
Teraz zase hned v troch
utopeni mladí Švábi...."

SVĚT PRÁCE z II. IX.L952 :

START z 9. IX. L932 :

Výsledky které nás neuspoko
jují :.............
"V téjto chvíli hrozí nasej tě
lovýchově a sportu nebezpecenst
vo s jinej strany ajmohlo by
nám narobit velkou škodu kdyby
se mu včas neěelilo. Je to paď» sivní , vyčkávájíci stanovisko
organu Sokola a to tak členu
volených jako ^placeného apará
tu. Krajské"’ výbory, okresneývybory a napokon SUV Sokola až
na nepatrné výjimky g. zabezpe
čováni a ojedinělých akcii,na

Věrně plnit j)lán :
lljyxene.radostný bude Don Jarníku
na idole "Nejedlý.11 na Kladně'.
Závod pro vysokou absenci ne
splnil plán a mnohý horník tam
spláče nad výdělkem, až bude ro
svém výplatním sáčku marně pá
trat po věrnostním přídavku.
Bez práce v naší zemi nejsou^
koláče. Kdo zameškal víee než
dvě neomluvené- směny za čtvrt
letí, věrnostní přídavek pra
vém nedostane. Zpronevěřil se
svým povinnostem a hornické^ cti.
Ostatní horníci na " ^ejedlém"
pokud řadne a poctivé po celý
rok pracovali , sice věrnostní

*-1/
BEZ KOMENTÁRE :
c. 0. str. 8.
přídavek dostanou, ale-protoŽe závod nesplnil plán - zkrá
ceny o jednu třetinu. Za to
se mohou poděkovat svým spolu
pracovníkům, kteří svou vyso
kou absencí a fluktací naru
šili splnění plánu. Nemalou
vinu na nesplněni plánu nesou
i oni sami proto, ze se s bulaci a lajdáky na svém dole
ji z dříve jak se patří nevypo
řádali. K černým vranám neplní
cím plán, patří take' doly "Dou
brava " a Eduard Urx " v OKD,
dul " Milada'na Mostecku a ji-

Vidlicka a nuž :
"Nuťte ’BeTu'"Hořvatha, pomocné
ho dělníka rodem z Kapušan,
aby jedl sinání, když vedle u
stolu soudruh podnikový ředi
tel dloube lžicí svíčkovou^A jak chcete přimět dělnici
Ilonu -bakatosovou z Prešova,
aby jedla jako kulturní Člo
věk, když naproti ní sedíxzí
soudružka předsedkyní závodní
rady má^na konci lžíce napích
nutou pulku knedlíku a jezdi
s ni po talíři, jako by vytírá
la podlahu mopem. riebo jiný
příklad: Syn mých známých stu
duje již tři roky v Brně. By
dlí tam v internátu. Vždycky
o prázdninách je s ním doma
křiž. Váccko jí lžicí. Do kon
ce prázdnin přivykne vidličce
a noži a dosti bezpečno jimi
vládne. Až přijede na vánoce,
bude rozebírat kapra opět lži£Í.
Příčeny těchto zjevu jsou zná
my. Není dostatek jídelních
příboru. je pravda , že mnozí ^
zaměstnanci by mohli míti v zá
vodech příbory vlastní, ale za
se je tu otázka, jak příbory
udržet cistě'. K tomu by bylo
nezbytně třeba horké tekoucí
vody. A Čím příbory utírat?
Vesměs maličkosti - na pohled.
Ale to jsou maličkosti, překo
natelně, v zemi která' spoje k
socialismu a která ví, že za
deset let bude stát nová Ostra
va a v ni zíti 200 tisíc lidí.."

Škodná v závode :
"xake nedosŤaťFy v organisaci
»
mezd a spatná mzdová praxe v
závodech jsou ^příčinou fluktu
ace. ^Nesprávně mzdové'' tarify,
levicácka' nivelisace, nedosta
tečně vyjádření rozdílu mezi
prací kvalifikovanou a nekvali
fikovanou, mezi prací těžkou a
lechkou, to vede k přecházení z
podniku do podniku. Kvalifiko
vaný dělník je někdy přímo do-^
nucen přecházet , dokud Jconccne
nenajde podmínky v nichž jeho
odborná práce muže být náležité
oceněna.
Výstavba bytových jednotek ne
postupuje tak rychle, jak ureu- ^
je plán bytové výstavby, ani
tak rychle, jak vyžaduje plán
přísunu pracovních sil do nejdůlcžitějčích průmyslových zá
vodu. Jestliže k tomu ještě při
stupuje ta skutečnost, žc se stá
le ještě vyskytují nepořádky při
distribuci bytě v orgáhech li
dové' správy, stejně jako ta okolnost, že provisorní společné’
ubikace někdy tonou v zaplave
špíny, není divu , že zaměst
nanci ze závodu utíkají..."

ROVNOST z 19. IX. 1952:

Slavnostní jmenování ppgucíkú
v "Tankovém áSiíiáťi Klementa
Gottwalda"
" V ^ n e d ě l'i I '4 Í .. září byli v " ^ on
kovem učilišti Klementa Gottwal
da" za přítomnosti ministra ná
rodní obrany arm. generála dr.
Alexeje ^e^ičky, slavnostně jme
nováni noví poručíci tankových^
a m e chánisováných jednotek naší
lidově demokraticko arma'dy..." ,
Pro.iev.předsedy vlády ant. Zápo
tockého.ý Sokolove :
ya sokolovských šachtách vedle
českých a slovenských dělníku
pracuje( více než jedna třetina
horníku německé náhodnosti.

Váženy krajane !
„
Prosíme ^TŠ o^laskavé sdělení na adresu ne,ší redakce,máš-li
zajen o další zasílání české ho vydání VERITAS o přílohami.
Zároveň se Te dovolujeme upozornit,že hrazení poštovného pro
cizinu jsme stanovili na hodnotu-5 amer.dolaru ročně.Tento obnos je
nozno^zaslat dopisem bud no, naši redakci,nebo na Křesťanskou Akademii
v Říme,Via dello, Conciliazionc 1.
Krajane,zveme^Tě tímto současně ke spolupráci na naší VERITAS
a v různých odbočkách Křesťanské Akademie.
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