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Číslo vyšlo jak o 9.č.I.roč.českého vydání 6.října 1952 .

ZJlíÁre H&SgAbiSKÉ AKADEnIE:

ZPLÚvy KEDAKCíTÍ:

Redukce Českého vydání VERITAS
ICrosíanská akademie v Liclbournc
adr;519 Dryhurgh Street .ijorth liolbour- rozesílá na požádání následující
no- 17■<1oV i e.Au střeli a- zahá jíle. vydávání výtisky:
;iStudijních archiv*.První číslo bylo vč
noveno' tliona tu llCyri lonctode j ská traČeské vydání EVAVGELIÍ,
d;o o" ,druhé thenatu “ICato li cicá, alceo ,•*
brožuru JAK-STUDOVAT,v
třetí “Katolická akce a politická,-akcey
české zpevníčly .příručku Tc nej
o•vrtě -O transsubstanciaci.“Příští
důležitější.
• •
Číslo vyj do v těchto dnech na- thoria:
•Vlastnictví z křosžanokého hlediska.
0 ujednejte ci již toč vánoční
Ve on kraj araíci tyto publikace vřele do
pohlednice o českým toxten.
poručuj cno.
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Cyrilometodějská liga. v Londýně
uspořádala dno 28.září oslavu svátím
n
j národního svatca sv.Václava.
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rilonotodejská liga akadenickú
anado rozvíjí vclui rozsáhlou
;Ženská slmpina CLA vydala no- .
.božník o řadou úvah i organi sač
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Ccoké vydání J-Tcv/n VERITAS vy cli..v
zí dvakrát uooícně.Ha požádání ža
cí láne následující přílohy:
BEZ IXÍ dLiTášE- .rýhor z řoutuaytickóhc ti oAu ze. železnou oponou
VYBER z vycílání £n. rozhlasu.
Stať STÍjTY v EXILU řídí Sdruž oil
pracovní lcuvVERITAS,které .joct roz
šířeno tenor ve všech zeních.
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Ara,jané -sportovci !
;• otavní zprávy a pojednání o sportu
'.tc zasílat" na adresu crclskéhc.
rtovnílic referenta II.Clironeho,
7VO So.Pcnn Street,Denver 9 ,Colorado,
•JSA. ■
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Objcdnnvlcy a veškeré další in
fo rivaco podává:

■*
ifo\io “VER ITAS “-liariaz oilImctria-Poctíach 48.
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103.-/Voritas/

prant.Mika a Karel Jugl z Rovni
Sova,okres ilové Strašecí ,kteří byli
100. -líaršál B u l anin řídil v Praze fluilccionaři místního národního vylx ni er sne i o kocrdina.ci bra.nberu i JZD a poatracheu okolních ze
" nych sil satelitních států.
ncdělců, byli \ neděli 21.září zastři
loni neznámými pnehatcli .Pedie zprár
Praha,září 1952.-/Veritas/kenuni etické jun ti co byli zastřele':
Končen července se konala, v Prase kon ni '"americkými agenty'1.Pravděpodob
ference, které se zúčastnili náčelníci • n ý m v>aeha te1i jsou- všalc •n ospc .kej e .
hlavních štábu a vysocí důstojníci
ní-občané,u nichž zotrocování pře
všech satelitních zení Sovětského sva kročilo nese trpělivosti.
zu. líci _svolaní této konference bylo
projednání koordinace branných 3il
104. -Kovy ^Čestný 1* úkol vlát to
všech satelitních státu.
ne olcych knězi.
Obdobná konference se konala před •
civěna jašsíci v -Liberci ,které se zúčast
Praha, září 1952 .-/Veritno/nili ninistři vnitra a, šéfove/policie. Tnlc zv.vlastenečtí knězi v ČcokoslcPražskou konferenci náčelníku gene vensku byli pc ukončení propagační
rálních štábu řídil maršál Bulganin,
ho tažoní pro JZD pověřeni novým
clen sovětského Politbyra.,který byl v
“cestnýn" úkc1on-propagací•ruštiny.
roce 1949 ustanoven šéf era vojenských
Knězi j sou- nuceni s kazatelen pou
sil všech satelitních zení.
kazovat na filologické snahy P»Jo
liaršaleve•Žukov a. Vasiliewclci se zú sefa Dobrovského a ostatních budičastnili konference jako členové sovět tclokých knězi a vybízet věří čí1'‘OT1’
ské delegace .jtfebyli pří touni zástupci
návštěván lidových kursu ruštiny,no
východního Lěneclca -a. Číny.
boř znalost ruštiny se- stala v (5SR
něřítkcu "bratrství,přátelství a
101. Pooct branných sil satelitních spojenectví s lidcu sovětnkýn.11•
zoral .-/Voritas/105. -Pláni "uměleckých" filmu.
Sat elitní •ženě ni no východního ITě—
necloa 'a činy nají nyní k disposici
Praha,září 1952.~/Voritas/80-90 divisí .V-brzké době k tonuto rjoě- Kolcktivní vedení Studia unclockých
tu přibude ještě 200 tisíc výchcdonefilnu v Praze a v Bratislavě uspo
noclých vojáků. Po ku cl cc týč o leteckých řádalo celostátní aktiv tvůrcíchsil,1'faaa.rsko ná clncs tři letecké divise pracovníku,na němž byl vypracován
Rununskc 5 a, Bulharsko -3.
.plán íilnové výroby pro role 1953»
Plán obsahuj o 9 skupin f ilnu,z ni clz
102. -Putka lékařské fakulto v Plzni.•vyjínáno ná s1oduj í cí :
"Mírovou problematikou" se zabý
Plzeň;září 1952 .-/Veritas/-v
vá film. o Janu Hu3ovi,Janu 2e1ivProfesorún a. studentún na 1elrařské •fa skén,Výstraha^bcj o Stalinovy závo
kulto -v Plzni byla na- popud ČSL mini
dy se zahraničními nepřáteli a dona
sters tvou školství vyslov e-na.^důtka.Pro cíni záško dní ley),
fesorům i racdilcún se vytýká,žo “nejonen
•"Q&tražitost vuci nepříteli" ře
žo si opravdu hluboce neosvojovali Har ší‘
.Přicházejí z tny (odhalení-kularis ti cly světový názor,0.1 c někteřívpro- kuJ^Mxpros- z ^llo-rinborka (zaškodnic* or oři vykládali v odborných předmětech lcá činnost západních agentu) atd.
Realistic ky různé jo v y ,po kl onko va 1i
Dálo ^bude f linován Bouřlivý -rek-a
americké vědě,a. technice a tak/pcotoval.i- Rudá záře■-A.Zápotockého.. - ve studentech kosmopolitní smyslení.’<
■ -Pražské s-tud-ic učinilo závazek
7 důtce se upozorňuje na-tc-,zo- ko -studí;
u
k. XIX sjezdu- "'/KS (b) vytvořit -pat
budou připouštěni peuzo—ti studenti a
•náct "uměleckých" •fi-lmu - - •
př edna.ěkám ti prof esori ýcteri budou
Z- podaného-p^ánu- jes-t- jasně -zroj
šcr^a.t své znale sti hlavně z pc zna.tku
né,žv-c hlavní důraz ve filmové výre
sovětské vědy.
bo se klade na filmy tendenční.':r"'
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Mačarsko
106.-Reorganisace mačarskehu
textilního urunyslu.
Vídeň, září 1952, -,/Veritas/Podle úsudlcu textilních odborníku,
lcterým se podařilo před nedávném
uprchnout z Hačarska a nyní se dosta
li do Vídně,dosahuje dnešní produkce
textilních výrobku v Mačarslcu jen 70%
produkce r.1938.Hlavní příčinu tohoto
staví; uprchlíci vidí v nedostatečné
obnově továrních strojů.iTové textilní
továrny v Szegedu o, v Sokorsaru, stej
ně jako nová 'továrha na oděvní látky
v Czepelu,mají více než polovinu stroj
ního zařízeni převzo.tu z bývalých ma
lých a středních továren,které dříve
patřily soukromníkům.
Veškerý textilní průmysl v Mačarslcu
je nyní soustrečen do pěti velikých
kombinátů,včetně konfekční výroby.Od
března t.r, šijí se v konfekcích oble
lo£ jen podle jednoho ^střihu a také vý
bor vzorku a barev látekobyl omezen
jen na několik málo druhů,které se teč
v Hačars ku ^všeob ecně nosí,takže ne zasvěcgnec má dojem,že lidé nosí několik
druhů uniforem.
Textilní továrna v Sopronu zaměst
návíj na 500 odborníku a přes 2.000 děl
niku nezatracovaných,z čehož polovinu
tvoří ženy.Asi 200 stachanovkyň přokrn
čujo v tomto podnilcu stanovenou normuprůměrně o 20%,ačkoliv od r.1950 byly
pracovní normy již čtyřikráte zvýšeny..
V květnu bylo do t.zv.Staré haly v
textilní továrně v Sopronu po sto,ve no
350 nových stavů,které došly z německá.
Jiné starý,objednané v Anglii,přišly
již před koncem r.1951 přes Švédsko.
V textilní továrně v -Szegedu si 'vy
dělají dělníci 600 až 700 forintů mtísíčne,avšak za nesplněné normy se jim
sráží z platu až- 20%.Šéfové produkce
dostávají 1200 forintů.Za nesplněné •
plány v jednotlivých odděleních je zod
pověděn vedoucí tohotooddělení,které
mu se sráží z platu určitá Částka tak
dlouho idokud se tím^nenahradí vzniklá
škoda,nesplněním ^plánu .• •
Veliký kombinát-přádelen se staví v
Ha Ido sváru, kde bude pracovat- ihned od po
Čátloi 1600 dělníku..Veškeré zařízení -- .
přádelen je zo Sovětského- svazu a gene
rálním -ředitelem byl již jmenován ruský
inženýr Sergej Altuchov,který bude v
tomto kombinátu aplikovat výhradně so-

Roč.I.š.^.
vetské pracovní methody.Přes 900
mladých dělníku a dělnic,kteří
zde budou pracovat^bylo posláno
do různých textilních továren v ^
liačarslcu na zaučení .Dosavadní ná
klady ny -vybudování kombinátu pra-.,
delon v Kápo sváru Siní sto milio
nů forintů,které hradí ze svého
rozpočtu ministerstvo lehkého. prú
uyslu.Hový kombinát jc dosud nej
větší podnik tímto ministerstvem
subvencovaná.
107. -Sos cachování koní a vozů.
-/Veritas/V Szolnoku v Mhčar oku- so začalo
provádět- t.zv.sestátňování koní a
vozů.Celkem bylo zabaveno v tomto
miste 160 koní,80 vozů a přísluš
né kšíry.Ilajitolé koní j3ou větši
nou bývalí dělníci místních kame
nolomu ,kteří po dlouholeté těžké
práci si ušetřili na zakoupení si
kcuska polo a- koňského po tahu. Za
jednoho lcone má být majiteli za-_
-placeno- 1800 forintů,za vůz o lcšmrv od 600 do 800 forintů,nikdo
vsak noví od koho a kdy peníze do
stanou.
Bývalí majitelé malých hospo
dářských usedlostí pracují nyní
opět v •kamenolomech jako dělníci.
108. -Po 3tupné za\írání ooninífff
v Mačar sku.-/ver ita o/Úřad pro církevní záležitosti v Fa
earsku oznámil v^důvěrném dopise
mačarsl-cým bislaipům,že oo začátkem
nastávajícího okolního rola; přikio
čí lc uzavření dalších scdmiii boho
slove c-lcých seminářů.
Hezi semináři,které mají být
zavřeny,jsou i známé semináře Es•torgon,Kolo c3a,Szelcesf chervar,Vac
a Veszprem.
Koluje mnoho dohadu,proč úřad
pro církevní- záležitosti v Budapo
sti oznámil toto své rozhodnutí
zatím jen důvěrným dopis ořu Bude-H
toto rozhodnutí provedeno,pak v
celém/lačarslai zůstanou jen čtyři
semináře.

yi.

.z

aZ

Uv.

VERITAS.•

s*
Ro Cr.I.c.9•
V
Bulharsko:

#
109. -Trc.nopcrtcvání nelit.vězňů
clo Sov 3Tb ke ho gvezu.-/V eritcs/
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112. -Vzrůstající sabotáž v D u 1harsku.-/Veritas/-

■v
Z clelore iní orncvaných kruhu so oznamu Ve vesnici Cicik sedláci otevřeli
je, že v Bulharsku jo nyní 73.000- poli násilín skladiště nístního zeněděl
tických vězňů,z kteréhožto počtu jo
skéhc družstva a větší část obilí
2800 zen.36.000 vozňů oo nelézá v 18
s-i nozi sobe rozdělili.V blízké ve
věznicích c 42.000 je umístěno v-sedni
snici Ornevo,okres Khrnobat,j cn na
rychle přivolané policejní čety no
velikých koncentračních táborech.Z cel
kového počtu politických vězňů ne býti
bly zabránit,aby i tan sedláci s-o
vybráno ccikcn 50.000, letoři budou po
nezmocnili skladiště s obilín.Od
stupně transportováni clo Se otského
toho dno byla všechna skladiště v
svezu.S prvními transporty j.iá se začít
okolí hlídána ve dne v ncci a vše
na podžin.
chno obilí byle z nich o urychle
Orthodoxní bulharští lcněží jocu nyní ním odvez ono. As i 5 len od vesnice
b cue třocteváni do tábora Tvar dis hko,lo
Vidin bylo zapálono skladiště s ozícího vysoko^v hcrách.Úplně neznány
bilín.Oheň- zničil•na 200-tun o obi
jjO osud 26 knězi -zatčených bezdůvodně
lí,převážně pšenice a kukuřice.Ve
v^červenci.Tito do Tvardiohka nepřišli, vesnici Iovor,okr.Radomír,sedláci
výslechy politických vězňů,na kterých
odzbrojili^12 ěetníku a zmocnili
komunistům nejvíce záleží,se provádějí
se větší části- ovoce-,které musel i
v nectě ICcula.
dříve ze svých stromu otrhat a lete
rénělo být odvezono.V noste Stara
110. -/Voritas/Planina zabili partyzáni velitele
místních ěetnílců Pornika,který byl
- ^Bulharský ninis-tr vnitra Zankov pro
proslulý svou brutálnestí.
jíždol o žních vesnicí Hicolacvo,pro
vincie Lovec a mluvil tan krátco sedlá
113. -/Veritas/kfin.V debatě sedláci začali vyhrožovat
ministru vnitra,takže jeho osobní stráž
V re co 1951 bylo v Bulharsku vy
musila. použít zbraní,Byli zabiti dva
sázeno přos 300 milionů nových
sedláci a dvacet jich bylo zraněno.Mi
stromků.Partyzáni z těchto vytaha
ni str Zankov telefonoval o pence a z
li ze zeno 120 tisíc,což vedle hos
vpsníce se zachránil tin,že rychle ujel podářské ztráty o pěstěním sazenic
cvýn auteu. Sedláci ovázali provazy vso- nových, znamená podle odhadu talcé
chny tři jeho strážce a jednoho,který . 520.000 hodin zbytečné práce.
vypálil proti civěna sedlákun a zabil je
lidé uniatili.
114-.-/Veri-tas/- .
111. -/Voritas/-*

V kraji Ca.varna v Dobrušce byla
zjištěna nová naleziště nafty,kte
V továrno na narneládu a konsorvy
rá nají^být nojbohatší^v Evropo.Vr
“Cooperator*4,j ojíž všechny produkty
ty převádí skupina sovětských inžo
jsou určeny pro export do SSSR,byla cb~ nýru v celo s inž.hochcven,která v
jevena sabotaž tin,že před uzavíránín
hlcubco 1000 n přišla již na jeden
plechovek na narneládu byly dc nich
volni silný- pramen -nafty.Pásmo 20ki
•přimíšeny kvasinky,které v rychlé době
kolen-dclcola byle vyklizeno a. oboh
chytily plesnivinou všechnu^narmeládut
náno- ostnatými- dráty.Ha cta.vbě těz
takže -tato je zcela k nopctřcbě-.Rovněz
nich věží pracuje již -nyní--na 1350
í a nej lepší stroje,ze kterých vychází
lidí,větŠinou-vczňu.Pro- tyto- sekaždou hodinu^přeo tisíc plec hove k rby ly sta.ví přímo v ohrazeném území je
pokaženy-tin,že do jenného nechanisnu
den- z-nej větších-táborů v-Bulharsbyly vhozeny kousky že leza. Ze,- první- po a. ku>kde nuže-být umístěno na 15000
Iclctí r.1952 tato továrna nchle. splnit vězňů. Vet šina. těchto pochází z řa.d
dodávky jen na 63% předvídané produkce. vězňů politických.
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Albánie
115.-Krátký přehled situc.ce;
-/Veritas/Protišpionážní řecká služba zat
klo, zaěatkem srjjna na řeckém uzení
v blízkosti albánských hranic 25 ko
munistických agentů^státní přísluš
nosti albánské,kteří připravovali
v Řecku řadu sabotážních akcí a sbírali tajné zprávy podle polcynu vy
pracovaných Koninfornou,
Z výslechu vyšlo pak^dále najevo,
že albánští komunisté měli rovněž
za" úkol znpvuvybudovat' ilegální ko
munistické hnutí v Řecku J'tcre by ^
později mohlo obnovit občanskou vál
ku .
V horském kraji Hirditn v Albánii
pusobi dobře organisováné podzemní
hnutí,které může mít celkem i 1500
ozbrojených mužů.Avšak tento čísel
ný odhad může být i mylný,poněvadž
tamní hnutí odporu je složeno z ma
lých skupin,mnohdy ani o sobě novčdicich,takže se stalo Již nejednou,
žcjYiezi dvěma ilegálními skupinami
došlo k vzájemné přestřelce v domnčnx,ze skupina-jo "pronásledovaná,zatím co tato hledala spojení se sku
pinami jinými.
Ha Jaře t.r. došlo mezi větší čá
stí těchto skupin k dohodě,Je celé
hnuti v tomto kraji bude řízeno zven
cioDosavn-dní ^výsledky jsou však má
lo potěšující,neboř nyní jsou v exi
lu tři skupiny,ktoré se pokoušejí
řídit toto ^hnutí a mezi těmito sku
pinami není žádná koordinace.V jedné skuliněKkterá řídí z Řec
ka operace albánských partyzánů,měl
být odhalen komunistický špion.
Jeden^albánšký uprchlík^který
předtím žil 13 piesíců ilegálně mezi
partyzány,a zná d.obře místní poměry
v Gcfa Halit,Bczha,Eurbin-vypovídá,
ž'2- nej větší starostí tohoto kraje je
nedostatek pgtravin^v prvé řado chle
ba.sán zná prípa,dy,ze lidé umřeli
hla.dem. Při činy nouze a bídy jsou:
veliká, sucha,nedostatek zemědělských
pracovníku^kteří^by obdělávali, pole
nelcolchozní a vládní konfiskace vět
ší části 'potravin Hned při sklizni*
Zemědělci jsou svezeni do ýcolchozu^
kdo bydlí v dřevěných barácích, takzcdoma. zůstanou jen str.ří nebo práce

neschopní, a .tak většina horských
políček loží dnes ladem.Staří za
bíjeji i dobytek a drůbež.Pře sto
však režim zada i od těchto sta- "
rých lidí dodávky a daně.Dělníci
v^kolchozech dostávají 6 kg obi
lí na měsíc,takže jsou nuceni
krást,aby aspoň něco mohli posicí
svým rodinám.V městečkách nebyl
po několik dní chleba k dostání
a po laid se dostane, je k tomu za
potřebí různých přednostních po
volení a znamená to stát dlouhé
fronty.Existuje vládní,t.zv.vol
ný prodej kukuřive,která Však
stojí 150 leks jeden kg a i tak
není mošno koulit více než 20 kg
na osobu.Stejné prokérní je node
statek šatu.Ve ^státních magazincch se neprodává za pěníze.Aby
si někdo mohl koupit lněnou látlu
nebo pár kožených bot,pak musí
přinést jako protihodnotu nějaké
potraviny:masokmáslo,vej ce, sýr
a podobno.
Podél hranic mezi Jugoslávií
a satelitními zeměmi SSSR jo. ny
ní v pohotovosti 14 leteckých di
visí s 1500 letadly.Čtyři divise
mají letadlo, pouze sovětská,a to
Mig 15 a llig 19.Ha podzim nají
tyto lotocké oddíly mít první
společné manévry•
116.-Vyvrcholení bytové krisi^
v Polsku.-/Vcritas/Dytová- křis o ve Varšavo je s1a
lo tak ožehavá,že pokaždé,když se
dostaví nový dům,dochází mezidoby
vatcli,kteří jsou bez přístřeší o.
a policií ke srážkám.Zoufalé rodi
ny,kterým se stálo jen slibují by
ty^obsazují často domy o své ú^no
ještě přod samým do stavěním.Zacát
ker.i srpna o.si 200 lidí obso.dilo
po skutečném boji dům v ulici Ghi
bal Slcj ego,č.8.Při těchto srážkách
bylo 40 osob zraněno a dopraveno
do nemocnice.
117.-/Veritao/vý
V Saoku^v městě. Adorf byl. tří
zen -shrcmazě-ovací táber pro tiprch
lílcy z Ceskoslovenska.kteří byli
chyceni ve východním. ITenecku.
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PRAVDA OSVOBOZUJE

DOMA I V EXILU 1

(Sdružení pracovníku VERITAS pole
ní suj o a cíiskutuj e:)

Y na,šem prvnín čísle- českého
vydání VERITAS jsne si vytkli za cíl
sloužit pravdě všude,za všech okol-ností a proti jc.kéuuko^iv odporu.
Ha prvnín nístě zdůrazňujenc nás
hoj proti bolšcvistickýn lžín,proni
ká jí cín k nán ze zení ze. Železnou
oponou a proti pokraču^ícínu zotro
čení našeho národa.Snažíme se našiui
inf omáčeni VERITAS Za... po dat i pra
vý obraz tchoto postupu celé světevé
veřejnosti.
* * ‘ Ha/ druhé straně chcenó a budene
■r bojovat proti všon zbytkům lidovede
no kratičkého zastiženi našeho exilu.
Z těchto pohnutek jsne zařadili stář
STIHY V EXILU,vedenou Sdružením pra
covníku VERITAS,jejíž první uveřej
nění vzbudila u všech krajanů v exilu neočekávaný ohlas.V započaté dis
kusi budene pokračovat a, znovu podo
týkáme ,že chcene sloužit pravdě,avšade
skutečně jcn^pravděttody žádné poli
tické skupíně nebo zádnénu politické
mu sněru a. upozorňuj ene, že. se zásadně
ohrožujene proti kazdénu pokusu této
snahy zneužít ve vlastní prosyšch,^
jVidínc-jžc dnes je nej důležitější
nalýn našinvlidcn v exilu- vrátit duy věru v člověka,ve spravedlnost,v dob
ro, v^ideály -bez kterých v exilu nená žádný snysl se rvát ze, to,co je
dobré a spravedlivé.Předen^tody pro.
hlasuj enc,že k ^veškerým článkům,uve
řejněným vo^STÍHECH V EXILU,budeme^
otiskovat všechny odpovědi,které nán
dojdou a, zvláště od těch míst,na kte
rá oi pisatelé stěžují.Prosíme tímto
všechny čtenáře o vyjádření,zda pise,ťelé na,jí opodstatněna, svá tvrzení. ’
Jde nán jen a jen o zjištění pravdy,
a, to v ka,ždén případětkterý nán bude
kra,jany sdělen, lícpokládáno si tc za.
Žádnou výsadu nebo čest,ale jen za,
•pouhou vsedni povinnost,které jsne
^si vědomi a, kterou od počátku vy dor
vání českého vydauií VERITAS- s-tále zne
vu zdůrazňuj ene-.Chceme- tímto -způsoben
zamezit bezdůvodná, a--nepravdivá oso
čování a, pomluvy a každému dát mož
nost zaujmout svoje vlastní stano
visko ♦

Snad tímto postupem poněkud
rozšiřujeme obzor,vytčený Křesťan
skou akadonií,alo právě tinto způ
soben chceme přispět k prosazení
jodné z nejduležitějších křesťan
ských zásad-Obnovu důstojnosti a
hodnoty člověka,,v na.šcn případe
českého exulanta,.
Rodakco ě.v.
VERITAS.

STIHY V EXILU:
Hělcdy se ni skutečno zdá,že
v exilu je jen na škodu,jC3tliže
exulant nemá za, sobou ltus- poctivé
prokomunistické činnosti,jestližc
noná za, oebou lcus života, v lůně
komunistické strany nobo alospoň
kus práce proti demokratům v exilu
kteří se ještě snaží protikomunis
tickému boji být nějak- užiteční.
Sejměme brýle ilusí a podívej
me se na skutečnost.Šéfem vysíláni
Radio Paris do Československa je
L.Hirsch,který přod únorem 1940
přijížděl do Prahy jako veliký ko
munista,, udělal v Prazft vždy něko
lik přednášek,jejichž text mu komu
nisté buč sani napsali nebo ales
poň upravili na, slušnou úroveň a,
strana se mu vždy štědře odměnila.
Cokoliv oi přál, strana, zařídila.
Stačilo zatelefonovat a L.Hirsch
vše dostal,tentokráte za,sc od otá
tu. Ifd^ž^j sne v r.1948 přicházeli
do Paříže,a, někdy i o hladu blou
dili boulevary,nevím co nás to na
padle,ale šli jsme-také za p.Hirschom,zda, bychom mohli něčím dc
rozhla.su přispět*Pan ředitel Eirsdi
c námi jedna,l tak úsečně-, j-en aby.
neztratil ani minutu ča,su.Vyslyšel
na's a, pak nám vřelo do-pc-ruČi 1, aby
chom-s i -našli- místo někde- v~ t-o-várně .Pczdoj i -podobnou- radu dal L.
Kirsch i panu přef-.Kovárnovi,lcdyž
i ten byl ochoten zlepšit úroveň
vysílání do Československa.

"VERITAS
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To byle v době .ledy v Paříši ^vy
A co si kdo myslí,že dnes Li
cházel "Parar clíc 50,!}propagační
stopad dělá ?.Dnes už je přímo v v
lint.placený Kopeckého ministerstMnichově a sedí přímo v redakci kul
ven informací a na stránkách tohoto
turního oddělení RFE a jo jedním z
listu,tan vládl básník Mladé Fronty
nejlépe placených redaktoru této
/'.emunista František Listopad.Y Pra
rozhlasové stanice.
se komunisté prováděli ppvr.í hromad
Pan ředitel Hirsch oi umí vů
né deportace rodin z bytu,a z pří
bec dobře^najít spolupracovnílcy«ko
mých dopisu,tehdy .ještě možnými po
ho odborářské pořady dobře obstará
sílat jsme se dovídali/co kolika
vá v Československu dobro známý
sebevraždám a jiným neštěstím v Pra
člen^komunistické strany Jiří Vol áze .docházelo a co ^slz tam tehdy tele
ru3ký,který dokonce i dnes jezdí dr,
lOfV tutéž dobu básník Listopad opí
Berlína na kongresy,jako tam byl ne
lal avnadával uprchlíkům -demokra
dávno/ia ^kongresu svobodných právní
tům, přicházejícím stále do Pariže^
Idu Tož já celkem věřím,že komuniss malým uzlíčkem,ve kterém se skrý
tiětíodboráři v Československu si
valo celé jejich jmění«Listopad se
rádi poslechnou svého přítclo .Vol«tjen cynicky díval na tyto uprchlíky
ruského z Radia Pari3,který přinási
a velebil tín^vícc ten rá.j,jaký po
stale čerstvé novinky o tom,co se
únoru 1948 v ČSR zavládl.Ho,bylo
kdo v ČSR doje.Komunista Voltruský
nám tehdy skutečně všelijak.
si umí najít dobré kruhy na západe
Ale veliký básník František Li
které mu umožnili dokonce voliče
stopad si jednou řekl,že by mohl
dobře placenou spolupráci o Voice
toho už také nechat a tak se rozho
of Amor ica, lean Ve tt ruský posílá ta
dl stát se také uprchlíkem.Také pak
ké své relace o dělnících.Dnes jo
chodil^po boulevarech,jenomže s kap
však^Veltruský také členem tezv*vý
sy plnými peněz ještě za dobrou pra
konného výboru strany sociálně demo
ci^v !,Pararollc 5CP a šel také za
kratičké a má další aspirace v o:;;.::.paředitelcn Hirschcn.A věřte nebo
lu.Když jede na kongres svobodnýcá
nevěřte,Hirsch ho o^otevřenou náru
právníku do Berlína,obstará si dob
čí ihned přijal a básník František
rou propagaci,aby se zo všech roz
Listopad měl zase dobře placenou
hlasu jeho jméno hlásilo.Proč však
práci.Tentokráte nepsal pfoti kapi
vystupuje v Radio Paris jako Pavezu.
talistům na západě,ale proti těm ty Bartoň?
ranům v Praze„avšak vždycky jenom
Pan ředitel Hirsch má rád tor
tak,aby se na něho proto/.moho ne
no.Hej lépe platí svého spolupracov
zlobili „Hirsch si zase věděl poradit, níka ^Bohumila Laušmana,který mu ob
jak to udělat,aby Listopad dostával
starává- -z Rakouska týdne t.zv.dopis
vždycky větsi honorář yza dobře děla z Československa.líěoíČno mu pan
nou práci.Listopad začal ale také- ■ Hirsch vyplácí 24.000 ffr.tody za
pracovat ilegálně se Zahraničním úsedm minut vždy sosttisíc ffr.
etaven a začal dobře/redigovat jejich ,
Když se takto dívám po exile,•
časopis Tribunu.Nej dříve inkognito,
a ^vidin kolem sobe,jak jsou bezmoc
pak se podepisoval jen začátečními
ní mnozí demokraté v exilu,kteří na
písmeny,a když se ještě více osmělil jí dnes doma zavřeny rodiny,kteří
a nikdo nic,tak se začal podepisovat utekli třeba v poslední chvíli v
plným jné non „líczitín se stal také
roztrhaných satoch^a znám i takové,
stálým spolupracovníkem kulturní re kteří j,sou dnes vázne nemocní,marně
dakce Radia Svobodné Evr >py,kterou
se domáhají pomoc i, darmo prosí a jpt
vede Lr Denetz.Tento Dr Lenotz posí nají ruce.Hechtějí a nebudou spolu
lal telegramy ,aby-Listopad posílal
pracovat s prokomunisty,nebo s komu
•relace a RFE poukazovala pěkné část nisty,kteří dnes ovládají pomalu
ky peněz zase do Paříže básníku Hla ale jistě téměř všechny exilové po
dě Fronty,Františku Listopadovi.
sice.
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H.J.Hájek,a další sekretář ,^ktcří
Edo ni jen vysvětlí,prce y Ra
takto v emigraci^nemají právě spat
diu Eree Europe^jsou dnes zomestnani lidé,kteří přijeli do exilu na
ný životo Stejně špatné se nedaří
řádné komunistické pasy,třeba i ry
dalšímu listu podobného smeru.i'ichlíken druhé třídy.Jeden ze^zakla
bunc,nad kterou drží ochromou ruku
datelů Skutečnosti,Petr Hrubý,dostal bývnlý^pan ministr Ripka.
od ministra Hoška pas a výjezdní po
Večery na březích Seiny jsou
volení a dobře dojel s plnýni,kufry
skutečně krásné a hodně sovpoclobaji
do Švýcarska a tan začal zakládat
večerům na vltavském nábřeží.Tam u
revui Skutečnost.Druhývze zakladate té řeky,dívajíce se tupé do tekouc^
lů Skutečnosti ,DrvZdeněk Suda,,clojel
vodyřmnoho jsme o tom všem již doba
clo Švýcarska rovněž v nejlepšín po
tovali,alo nikdo nám nedal ještě •vy
hodlí navkomunistický pas.Dr Ladissvětlení .Kdo mi ketonu řekne více
slav Hatějlca,člen redakce Skutečno
než to,že jsme ještě mladí,kteří-•
sti dojel do Švédská na komunistic
nerozumíme problematice skutečné
ký pas-Eclyž přejížděli hranice,tře
politiky,jak se nám toto snažil vy
ba právě v..jfcu chvíli .byli-skutéčn*--^ světlovat- -joden oxilový politik ?
demokraté a ilegální protikomunistič My jsrno tomu skutečně ještě neporo
tí pracovníci zatykáni komunistickou zuměli. v
policií a kdoví jaký je dnes jejich
nepředpokládám,žo muj dopis uve
' osud?Petr Hrubý je dnes jedním z
řejníte,nle kdosi mi dal pročíst Va
hlavních redaktorů REE,Dr Matějka
šc první Číslo ,lcde se v redakčním
byl svého času šéfem reportážního
prohlášení říká mimo jiné toto:
oddělení a Dr.Suda tam našel také
,řvoláno i Tebe,náš drahý bratře a
dobré místo,než si opatřil-místo
sestro k boji za pravdu a spravedl
výhodnšj ší v,evropskénvfederalistic- nost^ a toto Vám dnos jen připomí
lcém hnutí mládeže v Pař iži.Dnes je
nán, žo při čtení právo^této věty
jedním z nejlépe placených úředníku
jsem se rozhodl dno o Van napoati*
evropského hnutí mládeže a není vc1ikým tajens tvím,ž e k tomut o místu
Alespoň mi odepišto.Zdraví Vás
dopomohli přední emigranští předsta
vitelé ^kteří dnes dirigují RSC.V REE
Váš.B.M.,Paříž.
jsou vsak další lidé,kteří ,nají ve
liké ,brouky na svém svědomí a vedle
dalších uprchlíku z druhé třídy rychlíku s komunistickým pasen v kap■Vse,jsou tam význační udavači a komu P.S.
nističtí konfidenti,kteří se budou
brzy zodpovídat před soudy zde na
Odpovědi na tento dopis budone uve
západe^pončvadž jsou již v exilu li řejňovat pod značkou:
dé, kteří nají o jejich činnosti prá
B.M.Paříž.
vní důkazy.Ho a viclíte^stačí,aby je
den člen redakce Skutečnosti napsal
panu šéfredaktorovi Peroutkovi,aby
přijal toho^nebo onoho jím doporu
čeného a p.šéfredaktor Peroutka to
•OHLAgy VERITAS:(od našich čtenátítj
rychle a promptně vyřídí a zařídí.
P«šéfredaktor Peroutko, se také poR.V.Stoc kho lm- šve dsko i
staral,a,by Skutečnost dostávala z
.?.Há-li ceskévydánívpokráčovát na
Hational Committee for avPrec Europe cestě?Již jste úspěšně začali,být krL
nnohastovlcový dolarový příspěvek,^
tickýn a bojovným listen,usilujícím
který se Skutečnosti pravidelně no- o pořádek na naší straně barikády,bu
^sične vyplácí a vedle toho ze stoj . do vystavena spousto útoku všeho
ných fondů se vydržuje redaktor
druhu..."

BEZ -IvOIIBITTňía •
BEZ EOIIEMT/JŽE:
(Výbor z komunistického tisku
za Železnou^oponou-příloha
českého vydáni VERITAS ě. 9.)
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rušen.Tímto orgánem se stane generál
ní prokurátor,o němž první paragraf
osnovy zákona říká:
-Generální prokurátor střeží,
prosazuje a upevňuje socialistic
Ss?komunistický tisk v nadpisech:
kou zákonnost a tím především
chrání společenský řád a stát
Vychovejme novou socialistic-^
ní zřízení republiky a její socia
kou inteligenci. - Druhá rozhlasová
beseda s představiteli strany a vlá
listickou výstavbu,socialistické
dy - Celostátní konference vedoucích vlastnictví,jakož i^zájmy pracují
pracovníků statních^pracovních záloh cího lidu proti nepřátelům a jiným
rušitelům jeho budovatelského ušili
- Schůzka se čtenáři £ufbau und
krieden - Po ;vzoru sovětských země
chrání bojoschopnost ozbroje
dělců k ^vyšším výnosům. - výbory
ných sborů,a kázeň a pořádek v nich
stanovený^upevňuje velitelskou pra
žen pomáhají- přetvářet vesnici vomoc a přispívá k zabezpečeni ob
Československa delegace u I.Kišiněv
ského 7- Oslavy výročí slovenského
rany vlasti ^a #
povstání výrazem^lásky a oddanosti
vychovává občany k dodržovaní
zákonů,jiných právních předpisů &
k SSSR - V tělovýchově správně vyu
žívat sovětských zkušeností» - V Rou pravidel socialistického soužití a
k plnění občanslcých povinností«o.
sinovci budou hospodařit společně ..Aby generální prokurátor jf.iobl
Ani jednu kWh nazmar. - UŽ nikdy
funkci všeobecného dozoru dobře pl
Hnichov - o
nit, stane se nezávislým na ostat
ních orgánech,Také ostatní orgány
prokuratury,nozi které budou také
náležet prokurátoři vojenští,budou
LITERÁRHÍ IIPVI BY z 27. IX,1952
podléhat jen generálnímu-prokuráto
rovi,aby se takto zabránilo někdy
RlTové generální prokuratury...Společnost,která spěje ke komunis nezdravým místním vlivům..."
mu,vytváří trvalé předpoklady záni
ku státu i práva.Společnost boztřídHLADŮ DROBTA z 30.IX.1952
ni,která zmnohonásobí výrobnost,vyu
žitím všech vymožeností ^techniky a
"..Je však nutné,aby závody na
vědy,společnost zbavivší se provždy
nebezpečí vyrůstajícího z kapitalis Ostravsku,Třinecké železárny Kloněn
tického obklíčení,vystaví statu defi ta Gottwalda^Ostravsko-karvinské do
niíiyně úmrtní list.Hožli se tato
ly plnily plán.V uhlí mane asi
velká přeměna v dějinách lidstvo, u400.000 tun manka za letošní roka»•
skuteční,projdou i 3tát i právní řád ..Postarejme se o^to,aby všichni da
li 50 tun navíc.Prinuřte všechny
několika etapami,jejichž společným
složky v závodě,aby byla svolana.vý
jmenovatelem bude maximální upevňo
vání po sice státu i práva,nehoř je
robní porada a tam se tentovúkol řcnom v sepětí s jejich upevňováním
šilcBojujto také za odstranění ab
je doma také jejich^neustálá degreoe. sence a za to,aby byly odpracovaný
»..Vyvstala naléhavá potřeba takové všechny volné soboty0Je třeba zlep
ho orgánu,jenž bude nit jednu z klí šit především masové politickou pr
čových posic našeho státního aparátu, ci,vysvětlit mladým lidem,komu via
orgánu,který bude^obecně dozírat nad ně pomáhají bulači směn...V neposil
dodržováním zákonu a uplatňovat svůj ní řadě je také třeba zlepšit kultu?
vliv všude tam,kde by zákon byl poní práci ve skupinách..."

BEZ ICOirřZJlTT^VnU
Přil.c.9,
KATOLICKÉ HOVILY .3 21 oIX*1952
?.Slovenský básník-kněz Pavel
G-a.sparovič Hltána,farář v Botota
no. Slovensku,^ nedávno jmenovaný sí
delní kanovník kapituly nitranské..
».zdůraznil.že ieho postoj v zapa
se dvou svetu.kapitalismu a socia
lismu, je^na straně socialismu,jak
to vyjadřuje i jeho básnická tvorba»..věří,ze socialismus důkladně ^
pročistí forma.listické a prospěchár
ská křesťanství,pročistí plevel od
zrna..."
KATOLICKÉ HOVILY z 28. IX.1952

Str.So
zemědělských družstev a v,obcích,
kde již JZD jo,přesvědčují družstev
niky o výhodách přechodu na. vyšší
typ. Tak na. příklad v Děr oni cích
ihned na. besedě ^několik zemědělců
podcpsa.lo ^přihlášky ke vstupu do
JZD a. za.va.znlo se,zc na počest Dne
ěs.armády pujdou přesvědčovat i ostatní rclnílcy,a.by i cni do JZD
vstoupili..."
LIDOVÚ DEMOKRACIE z 30. IX. 1955.?.
"Schůzka 30 čtenáři Aufbau und
Eriedcn.
Praha.,U příležitosti Dno tisku
a 1.výročí za.ložcní týdenníku ně
meckých pracujících v^ČSR -Aufbau
und Eriedon-byla uspořádána, v nedě
li v kulturním klubu ROH v Praž eX.TI
celostátní konference dopisovatelů
a. čtenářů listu..."

'Liby byli věřící pravými bratry
v Kristu. 'v
•
Podobně vjako v Sovětském svazu
vyšel knižně průběh mírové lconferen
ce církví,která se konala v Zagorsku u Hoskvy,vychází u nás sborník
dokumentu a projevu z této mírové
"Jak je plněn plán výkupu.
konference ,cirkvi a. náboženských
• ..V^Ústeckém kra.ji nesplnilo výkup
společností S33R pod názvem-církev
obilí 7 okresu,a. to Roudnice,Louny
s lidem v boji o nír-v pražském na.- . Lovosice,Bílina,Ža.tec, Chomutov a
kladatelství Vyšehrad..•"
Host.V Libereckém kraji noc;plni?.i
dosud plán okresy Doksy a Jablonce
'■'„.Státní hymnou československou- nad Nisou.V Plzenslcém^kraji nosplavstát-řií- hymnou pevnosti a míru So
nily^joštč okresy Horě,Týn,Blovioo,
větského svazu skončila ta.to význam
Domažlice,Pla.sy,Tachov a Stříbro.
_ina. slavnost,kterou byli uvedeni fre V kra.ji Ostrava, čeká se na kraj 0kventanti úspěšného prvního běhu
pava..."
přípravného kursu pro^bohosloví za
posluchače prvního ročníku Cyrilome ROVITOST z 30. IX. 1952
todějské bohoslovecké fakulty,do ně
hož se ještě koná další zapiš..."
"Dokončili výrobu 120 lokomobil
pro sovětské kolchozy.
OBRAJTA LIBU z 30. IX. 1952,
V^sobotu dopoledne se konala, v
montážní hale lokomobil v Gottwaldo
"Vojáci bojují^za novou vesnici. vých závodech První brněnské slav
...Stejně tak jezdí na vesnici i je nostní desetiminutovka.,které se zú
dnotliví soudruzi,kteří v referátech častnili tajemník závodní organisaa besedách seznamují r o l n í k y n a š í
ce^stra.ny, ředitel za.vodu a sovětský
a.rmádou^hovoříce významu dodávek a
inženýr Rogožin.Don předtím dokon
zlepšení zemědělské pra.ee pro obra.ny čili. dělníci a technici velkou za
schopnost ^na.ší vlasti.Volky úspěch
kázku 120 lokomobil,určených sovět
mezi rolníky^získávají soudruzi z
ským kolchozům a. dnes sc sesli,aby
řad vojáku základní služby.Vyzývájí
svou práci zhodnotili..."
zemědělce k zakládání jednotných

BEZ BOUEHTJMB
Str.3.
ROVNOST z 30, IX. 1952.

Prii. č. v. 9t
LIDOVfiDEI.l0ICRRTICKÝ VŠEDNÍ DIET:

J ’lT.eneoti hosté nám zpívali pí sne
Vg vlakovém oddělení ^trfiti Pro
o přátelství a míru.
rov-Břcclav byl před nedávném zat
Bouřlivýn"Preund3chaftM přivítali čen jeden jihonoravský sedlákylctc:ý
v sobotu pracující Brna soubor Němec svého synka nabádal*. "Tak si už jed
ká demokratické republiky Ilax-Kuttcn
nou poves^tu ceničku avbudcvpolcoj
Ensemble,který je u nás na uměleckém
Někdo z přítomných viděl v čapce
záj ezdu...."
narážku na pana ministra a tak byl
sedlák po několika stanicích zat
SVŽT V OBRAZECH č.39.
čen.
"..Naši^železničáři se učí u svých
sovětských soudruh.fi, zavádějí nejgokro
kově^ší pracovní postupy,hnutí tožkotonázníku,luninovcu^katajcvcú a jiné
methody mají velký úspěch,přesto však
V pří,pado,žc budete komentovrt
je provoz na našich drahách ještě vel některé úryvky přílohy BEZ KOIIEITTÚ
ni nchcspodárný.Proto bylo rozhodnuto ítE,zašleme Vám na požádání plný
elektrifikovat našo hlavní železniční text článku.
spoje,především trač spojující západ
s východem,spojující naši republiku
s^bratrským^Sovětským svazem.Již^dnes
při^prejízdění tratě Praha- Čoská Tře
bová vidino podél trati ležet sloupy
pro budoucí trolejové vedpní a jízda
Krajanská firma pro Export-Import
prvního elektrického vlaku je otázkou se sídlon v Rakousku,hledá navázán;
blízké budoucnosti.Pro elektrifikova obchodního spojení oo zahraničními
né tratě budeme však také potřcbova.t
seriozními firmami.Bližší infoma<n
nové elektrické lokomotivy o velké
podá redakce českého vydání VERIT4S
výkonnosti,které jsme u nás ještě ne
vyráběli •Iláš pruny s1 při stoupi 1 již
lc výrobě-takových strojů,a ,ja,ké vý
Horrs VERITuIS-lIariaz-Gll—tlustriá
sledky nají v závodě ClCD vá.3 seznámí
Po otfach 48.
reportáž..."
DIKOBIuiZ z 5.X. 1952.
‘
^Poslouchej ,stará,Amerika hlásí
že cni času mají nakrátku
To budcu holka pro nás zase časy,
jen co jim upletou pěkňoučkou oprátku.
To bude mrtvol,to bude zas masa,"
dálvDut ohlava mumlá rozmarně^
Tvář ^ozáří nu^nadpozemská krása;
"k já se vrátím ke své továrně!...

Vožený krajane !
Pro sine Te o laskavé sdělení nr. adresu naší redakce, náš-li zájem
o další zasílání našeho českého vydání VERITAS s přílohami.
Zároveň si Tě dovolujeme upozornit,že uhrazení poštovného prot^
•
a e
--,- stanovili na hodnotu 5 amer.dolaru ročně.Tento ohnos je možno
.acl'it do ijicen bud ne- nusi reuukci,nebo nu krestunGlcou iJcudem i v R m e ,
via della Conciliazione 1.
v
v
. ,
v, v
Krajane zveme Te t£mto současno ko spoluprací na naši ceske VERITA.
a v ostatních odborech Iířestanské uJs.ader.iie.
c w n -i-nokvm -pozdrav on
S krojen
P

Red; čes .vydání Hows "VERITASMARIAZELL- AUSTRIA
Postfach 48.

