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dvojčíslo dne 6. XI.1952 .

ZPRÁVY KŘESŤANSKÉ AKADEMIE:
Mow York,
„ ^ J
Na podnbt ’’National Catholic Welfare Conference” bude
uspořádána v měsíci listopadu t.r. mezi 30 miliony
amerických katolíku- sbírka satstva pro uprchlíky v
Evropí & na Dál.Vzchode.Americký episkopát apeloval
na všechny včticí v USA,aby byl leoos překročen výnos
sbírky z minule ho roku, kdy bylo shromážděno šatstvo
a obuv v hodnotČ 10 milionů dolarů.
+
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*

*

Redakce Českého vydání VERITAS rozesílá již dnes zá
jemcům vánoční pohlednice s českým textem,jejichž
cena jest 1,-rak,Sch.Jelikož pohlednic byl vydán jen
omezený počet,prosíme o včasnou objednávku.
„
Vhodným darem jest i vydáni EVANGELII v česká rte
či, jehož zakoupením (].$) umožníte dva exempláře pro
cs.uprchlíky v táborech.
#
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Česko vydání VERITAS vychází dvakrát měsíčná,Na požá
dání zasíláma uřilohyrSTÍNY V EXILU-řídí Sdruženi pra
covníků VERITAS
BEZ KOMENTÁRE:-výběr z komunist,
tisku za Zeloz.oponou / „
, , /
VYBER z vysílaní cs.rozhlasu.
Vžškezé informace podává:
NEWS ”VERITAS-’-MARIAZELL-AUSTRIA
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ZPRÁVY VERITAS:
Československo
118. -38ifíjen 1953 v ČSR-vs znamení sestátpžhí
př^inyslUo"
Praha,říjen 1953,/Veritas/
Letošní 38.říjon.Svatek cs.samostatnosti,bvl Totos
v 0SR tomčř úplně' ignorován.Hlavni význam 23.října
socčívá totiž podl©’komunistického pojetí pouze'v
tom,Že v tento don byl čs.průmysl "odňat výkeristovatolským fabrikantům a odevzdán do rukou pracující
ho lidu'1,
119, -Organisování hromadných návštěv sovětských
Praha, říjen 1953, /Veritas/,
,
V uSR jsou v no sto dni dobo předva.cny ve vít aim měřít
ku filmy vyo ho do německý, rakouská a madarskč,ttorč,
prsstoSa jsou tendenční,jsou mnohem vice navSlovova
ný, n©Ž filmy sovětské«Aby se tomuto zřejmému ignorování sovět.filmu zabránilo,jsou organisovany hromad
ní navát švy sovět„filmů, ,
v/
.
Postup jo následujioi|Dvojice, clenu komiui.strany
navštěvuji podle seznamu razní obbány,v místech a na'
venkově,hlavně taková”,o nichž" se,ví,ze sympa-oisujj
reakcí a nabízejí jim ke koupi lístky na představení
sovět.filmu.Jelikož tito občane' se boji repreea^ií,
jsou v poslední době sovět.filmy vesměs ^vyprodány",
Po představení následují Často-.diskuse ,pri Mchjž Jsou
mi ní)ní jednotlivých návštěvníků testována,údajně k
statistickým účelům.Každý z návštěvníků -ovšem vi,že
se jedná o opatření Státní bezpečnosti a podle toho
se řídí i mínění o jednotlivých filmech,
130. -Putka vesnickým novinám ./Veritas/
Vesnickým novinám "Kupředu Znojemsko-moravská Kubáni”
a "Vyškovská Rovnost" byla vedením komun,staraný cs.
vyslovena důtka pro nedostatečný boj,vedeny proti ma
lým a středním r.olnikúm.Články v těchto novinách údaj*
ne nedovedly ukazat dostatečné kulaka jako špatněno
člověka a nedovedly přesvědčit vesnicky lid g skoo.ilvosti vesnických boháčů.Současné se redaktorům zmíně
ných listů vytýká,že nedostatečně popularisovali zku
šenosti sovětských kolchozníku,Čímž” bylo zpusoDeno,,
ze xoba okresy,Znojmo a Vyškov nesplnily dodnes žňový
plán.
131. -/Veritas/
Začátkem září 1853 bylo otevřeno novo polní lctíŠtX v
Terezíně,

VERITAS
Str.4.

Roč.I.č.10,/11.

3.22.-Z nr:družní oh hal-poko.lova letiště.
Praha j f y jcn 12 52. /Vc ritas/
Nádražní haly v Praze,Brno a ostatních větších mestcqh Československa byly na .zadost Dosletu dány „ve
večerních hodinách k disposici modelářském kroužkům
leteckáho dorostu,za účelem vyzkoušeni modelu.
123.

-První vyznamenání za bo;j proti partyzánům.

Prah^jr&jen 1952,/Veritas/
Padli komunisté Mika a Jugl v R©vnicovČ,byli vyzname
náni za Statečnost.,kterou projevili v boji proti par
ti zánum. Jest to po„ pryč',co čsrúfodní místa tímto způ
sobem oficielnp přiznávají existenci partisan^ v CSR»
Nejprve,i v přivádí Miky a Jugla,se mluvilo vždy o v
agentech^vyslanych "západními imperialisty",v p^z^jČich zprávách jsou udáváni jako pachatelo "vnitrní
záškodňíci".
124. -/Veritas/
Na leteckdm dnu v Bratislavě,7.září 1252,byly předvá
děny akrobatická a cvičná lety proudových letadel so
větského typu,pod velením plukovníka Kukoly.
125.-Rozsudky nad horníky-přímo na Šachetním ná
dvoří.
Kladno,říjen 1252./Veritas/
Na K],aďcnsku jsou prováděny na šachetních nádvořích
první rozsudky proti horníkům.kteří jsou obviňováni
z absence.Soudní jednání probíhá velmi rychle,každý
z obžalovaných jp uznán vinným pod^e§ 13b/l tr.z.po
dle rjehof jednáni nařčených noímku bylo v rozporu
se zájmy vseoh pracujících a jest tedy trestne.Tak
byli odsouzeni y poslední debe horníci Rumanovský na
2 měsíců ncpodminočnČ.horník Včelka a Dreslcr každý
na šc3 1 měsíců,za to, že nedodrželi půlroční brigádu,
ke která so. zavázali .Rozsudky jsou vyvěšovány na Čer
ných tabulích pod nadpisem:"Komu nestačí soudružská
domluva-tomu promluví do duše soudní rozsudek i"
126. -/Veritas/
Z^mek Jemniště u Postupic byl přeměněn v museum oděv
ný kultury,kterájeá sloužit především textilním odhoze
ni kům, divadelníkům a filmařům.Do tohoto musea jsou
shromažďovány historická obleky z různých zámku a mu
seí a jejich počet dosáhnul 8 .000 .
127. -/Veritas/
Do ČSR přijelo asi 200 korejských studentů,kteří budou
studovat na cs.vysokých čkolácn.
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Vých.NŠmscko:
128.- ^ ý p z ^ ± o v ý c . h paláců pro komunisty v

Berlin,říjen IS52./Veritas/.
Di}s 21.prasinos t.r. k narozeninám Stalina,bude ve
východní nasti Berlína dobudovaná t .zv.Stalinova
a^e^pPodel 75 m široké a tcžmer2km .dlouhá vozovky
jsou sxav/ny bloky domu,z nich# každý jc asi 300 m
dl9 uhv,ma 8-13 pator, a komfortními byt.v, vet Sinou
•oripokpjcvymi,určenými iVpro nojzasloužilo:']3i komun.
budovar,v>le Vých,, Nemecka«,?Tato výstavba komunisticko
burzoasnl_dxvrti se sotva shodujo ss sociálním oítS
nim komunistu se statisíci Berlinanv,kteří jsou dodries oos pristfeši a bydli v nejnuznějších pfíbyt122.-/Veritas/
Ve, Východ-.Borlíno jest natáčen nový barevný dokumen
tární riia. sovětsko-/německý,který ponese název:Přá
telství vitozí [

130'.-/Veritas/
Skupina 172 Němců,kteří bojovali na frontě ve Vietnam
mu a byli ppzdcji zajati komunistickými povstalci,
přibyli nyní clo vých.Německa.Jedná se o býval©' nacis
tické důstojníky,kteří byli ze zajeti posláni nejpr
ve t,na Okraj inu,do másta Slaviansk,kdc prodělávali tdacr rok přeákoi ovací kursy.
Ve Východním Německu převezmou nyní funkce v li
dová policii.
$

*

*

Bulharsko:
131.-/Veritas/
V závodechý5Jiří Dimitrov” v^sofijskem předměstí doš
lo před dvěma měsíci k veliké sabotážní akci „když zada
ní část továrního komplexu vylítla do povětří pp ex
plosi výbušniny.Zraněno bylo jen asi 30 dclnJk$,o Ži
vot nepřišel nikdo.Vetři část dělníků.pracujících v
sektoru,který byl zničen,byla vyslýchaná a pak zatče
na, nonevadř bylo jasná, že o připravované akci předem
věděla,neboť,tesn© před výbuchem odsáli dělníci do
druhých gásti budoyy.policie zjistila,ze tentýž týden
mělo dojit k sabotaznim akcím taká v jiných sektorech
závodu "Jiří Dimitrov”«
Jiná sabotéžhí akce byla provedena ve vnitřní So
fii, kde bylo, zapáleno skladiště bavlny generálního
textilního ředitelství.Požár zničil více než 1000 tun
bavlnyByl založen dvěma muži,kterým se podařilo dostat
se do Jugoslávie.
#

*

*

*

#

>

>
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Rumunsko:
132.-Anna Pauksrova s.i loci nervy na Krymu?
Bukurešt.říjen 1953./Veritas/
proslýchá,že Anna Paukerova se jiz
Z Bukurcsti
nachází v Jednom sanatoriu blízko
nokolik t
c
jalty na Krymu,kde si lácí nervy.Vzhledem k t
tomu,zc
Anna Paukegová má stále sovčtske občanství,a ze jo
stále ječte wtake? příslušníkem Rudé armády.ve ktero
si za svou činnost získala hodni zásluh,del se odchod
Anny
amy Paukerove z Bukursšti na Jaltu v úplná dohodě s

Kremlem.

^

Tím take prozatím padá pravděpodobnost nejakého
procesu s Annou Paukerovou,ledaže by si toho vyžadoval
vývoj politických událostí v Rumunsku.
0
.
"
Osud ostatních dvou komunistických předáku,kteří
snoiu s Annou Paukerovou padli za obet poslední, čistce
v'Rumunsku,jo neznámý.
Podlo stejných pramenu se usuzuje,Že ani s polský.
mí bývalými komunistickými předáky,Vladimírem Gomulkou
a generálem Spychalským se již nebude konat žádný proCCS*

Polský maršál Rola Zymierski,který musil uvolnit
sve místo sovČtskánu maršalu Rokop sov skánu, se naldza
již dva roky v jednom vážení v západním Polsku.

Jugoslavia:
133. -Domov \í prohlídky u .jugoslávských biskupu,
Podle zprav,ktoré potyrzuje i KND.provedla Titova taj
ná policie v residencích nugosláv„katolických biskupu
v minulých týdnech domovní prohlídky.V arcibiskupském
paláci v Zagrebu trvala .t^to prohlídka 5 hodin a jejím
účelem bylo údajno Dátraní po tajných dokumentech urči
td západní moci.Msgř.Salis-Seewis,který je za nepřítom
nosti arcibiskupa Stcpinace,který jest internován v Krar
sici,poveifen správou konsistoife,byl podroben několika
hodinovému výslechu „Bylo mu i vyhrožováno,2evaroibiskup
Stepinač muče být kdykoliv znovu zatčen a uveznén ve
vezení v Lepoglavi.
V jugoslávských katolických kruzích jsou vyslovo
vány obavy,že jeŠcd před vánočními svátky dojde k nová
vlné pronásledovaní katolických biskupů v Jugoslávii,
a tito budou nahrazeni Členy t.zv.'ířLigy demokratických
knsží.
134. -/Veritas/
V jugoslávském tisku startovala nová vlna štvaní proti
zástupci sv.Otcc v Bělehrad#,Msgr.Silvio Oddimu.Tento
jest vefejne vyzýván k opuštění Jugoslávie.

^
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DOMA I V EXILI’ I

VERITAS

úkol velmy usnadněny.Pro no jo
minulost rotozem bo^u mezi revo
lucí a kontrarovolucí,čili reakMálokterá včda prodělává dn©§
ci,a jejich r;včdecká prače’5 spo
u r á s ,vttgi krisi,než dbjiný a ma
čívá v^označování a odkrývaní
lehic ř i vádoi jsou dnes aesori^nto*
revolučních a íeukčních prvku v
v; jsi .než' dějepisci ,coŽ platí ,i
dčjinnýol) periodách nebo osobách
pro Historiky-žijící v exilu.Byly
Při dobr9 vůli to nedá mnoho prá
r:\ ':n y katastrofy několika posle$ce a sablóna 33 vyplněna/proti, :i>
desítiletí,abychom si položili
zů každou cenu být vypínána musí.
a.V/ku o tendenci historicko védy
Dne3 není p o ohybv o tornýžk
v: visj-správnosti její cesty a .nutby se sotva našel historik,,kí»"\’ý
l."oti revise0
by
se
ve svém poznání a potí
.v V článku "DČjepisectví*v dnašhím
koslovensku5’ /Naše cesta,duben ■. dějin obešel boz určitá štvi- • >
li; ■?,/ podává Tb.Procházka doklady o' hodnot,jak,se o to pokoušel1 r
chtějící tím dosáhnout obj•
. .■
so;ročení dějin u nás ke komunis
tická propagandě .Jeho srovnáni stře- nosti historický vědy.Záleží
vsak pravá na teto stupnici hod
dov$ke filosofie /ancilla theologi
not.Podle hodnot se mění i
am/ s historiografií v dnešní GSR,
dek historikův,vybírání látky •
jo na tomto miste sice málo vhodnév
ooenční ,podání i sám výt^sr s.acv.
a nehistorická,protože prvá století
To vás vnáší subjektivní pr/r ■:
eirdáovBkújkdy tato sentence byla
hlásána.neznala filosofii jako samo do dějin. Každé podání dějin vr
bo dějinného úseku podléhá dáIv
statnou vádu,ale pouze jako vádu
omylu ,jakoby podaná bylo c o v ;v.
v:vtou v theologii,/a v theologii
d.čy]ínami.Ve skutečnost 1 vše 1
;; ;
• a byla filosofie jen pomocnou
stává jen zlomkem,i co do
•••■•.•■
vádou,a jako každa taková zůstává
látky
, 1 co do hloubky obsahu a
c;uncillousV,al© článek drasticky
ukazuje,kam vede zavlečení védy do
významu..
Nesmíme však podlehnout o;-..
vmd určíte módní ideologie,Kořen
zneužívání historická vády můžeme •' ■trému-skepticisrnu a dějepisná.a
cil;;ryt hlavně u Hsgla, jehož dis.lek- ; agnosticismu,jakoby v dějinách
ti oka theorie učinila z dějin náV -;
nebylo lze dosáhnout jistoty, v
stroj politických argumentu.Ofiqiel
koby dějiny byly pouhou liter! dejépisectvi'muselo posuzovat hl* ní formou a odrůdou básnictví,
jak jej chápali Římané.V ději
•rtoricke osoby á události podle'
vhodnosti pro vládnoucí režim,jak
nách lze dosáhnout jistot v, ovšem
to nejlépe pozorujímiz na pruská ofi pouze^lidské-morálni .Rovněž br
cielní historická literatuře .To ved .nocem minulých událostí a oso o
lo k vkládání subjektivních hodnot
není libovolné' a zcela subjektiv
ve dájin a k tvořeni mythů.DSjiný
ní. Lidé totiž vlastní měřítko a
r.o staly nástrojem politická propastupnicí hodnot,jež je všem ne
■ondy,tendence přítomnosti byly vnázkaženým H d e m společná a vro
hony do minulosti a dějiny msly^osla*
stlá do přirozeného zákona,ve
.vat § ospravedlňoval diny pravé
•něho do svčdomi lidi všech rr a
. :avajiciho politického režimu a. dé- dob,na nějž se, opět začínáme
>:*,stis.Marxističtí historikové mají ivolayat,Zde ma historik po r..
()brat~y Čsskam dšjapisectví T

V C í l I iiO

star.a.

Roo.I.c.lO./li.

deno.kdo jim ten smysl dává ne--'
Etupnici,podle -níz může objektivní
bo muže dat,jinak nsm^ diskuse
vilovat mravní stránky minulého
smyslueHistorik
neuznávající
lidského j e d n á m ,ovsem za přodpoklavyásí r9 zumnou bytost nes je užo
c- -•■'o ,má dostatek spolehlivých pravek musí se teto otázce vemnout *
V'-••i.Úsudek křesťanského historika
uznat dějinnou dialektiku,nebcv
oo zostřen mravním bohatstvím a abzabřednout v mvt.hu.
kutními mravními hodnotami z;jcvePohled na dějiny a clov^ýa,
í*íx:o náboženství-.Ten uznává nejenom
asistenci zla ve svete,ale zná i je pokud pouze je a Žije na tomto
svčtb.j©
pochybeny a neúplný.
ho pramen,jakož i pramen dobra.Buh
Cnv.v. řád. jenž je stále rušen lidskou Lidská duse je stale na cestách
siabofiřfcí & lidmi nesloužícími a nepo* za odpověďmi na základní otázkyv
života.Zde ie kontinuum světo
o rohujícími se' tomuto ?;ádu.Bflh ale
vých dčji^.Híše,státy a národy
dev.ouá1 1 ,abv i odóouštel a řídil
povstávají a zanil:aj,i,tyto otás-•
svou prozřetelností vše k sobS jako
ky však stale trvají a doznávají
oili.Politický a kulturní historik
r.a úkol poněkud ztížený,Vhodnost ně pokroku,hlavni pí-inosem křestanco nevhodnost politických cinů-o.ďhlr stvi.Vyloudit jo z historického
od joji-.ch mravní stránky-Ize obrazu nás vede k jednostrannos
ti, jako je jednostranná positi
iv sužovat až po .dlouhá dobí ,kdy j@: ,:i účinky na další výyoj- už nemají vi si ická věda do sud i1 xt ovil ivřii7 .Pak je ovšsm pro historika mno líujíci historická bádaní.Zde
hem vštSí nebozpgjší ,Ža ss-nedoved©- velký úkol dnešního ooskoho d.vw
pisectví,osvobodit s© od jed?:::vi-slit do politrpká situace minule
stranního pohledu na dějiny a
duby,kdy snad lid©-jinak cítili.a
Posuzuje.tehdejší'politiku se stano člověka.
Ze i čeští historikové si
viska současných politických princi
vazně kladou otázku o revisi cos*
pu /Dnes se na pih setkáváme; 9. kriti
kých dějin a jejich obrázu.do
kou Masarykovy;pol!tiky a dávání mu
„No
yinv na rozbití Rakouska^Uherska,při svědčuje jiný článek od
votného ,"Husuv lid v Evropě'-,
Čemž jc mu pit dliazována krátkozra
/Skutečnost III,8-9/•Autor nazaa*
kost a neznalost' otázky ’'Spojené
cujo svůj oil,zarámování, evrop
Evropy” .Samozřejmé byl tehdy jiný
ských
dSjin do evropských podepolitický princip a zásady a na Spo
jenou Evropu tehdy skoro nikdo nemy rfi. a tedy zbaveni se jednost raně
né ho nacionálního postoj© v otáz
slil. /Historik si-uvědomuje víc nez
současný politik bezmocnost. Ji&skčho ce Husově 9 husitství.Právě Hus
;rozumu a lidských schopnosti,zajetí a husitství dalo českým histori
politiků v právd vládnoucích názorech kům příležitost jít s dobou a“tyyzdvihnout naši velikost.kterou
a ideologii"a jejich jednání.řídící
viděli v tom,ze se národ dovedl
se okamžitým utiXitarismom,který se
postavit cele,Evropě,i když za
casto pozdéji ukáže jako nevhodný
nebo dokonce katastrofální.Není pro- cenu všeobecného b.paaku, Dej ©pis
oo divu.z-3 se stále diskutuje otázka ci,byli vedeni a svedeni ideolo
gii německá romantiky,podl© niž
smyslu d£jin,o nějž sc současníci
přítomných událostí tak málo starají. každý národ musel hledat v ději
nách velko muzc,doby a činy,něco,
Teprve historik si kládo otázku,kdo
vlastně dčlá dčjiny, a kdo je .řídi. s čím se druhý nemohl pochlubit/
aby se mohl prokázat silným a vePozoruje totiž casto,že lidem jsop.
liKým.Hledisko,podle něhož byly
vyražena,často vesla z ruky,a lod
dějiny oceňovaný,bylo romantická
pluje pravé jinak,nez ji^řidil;,žc
-o;iich cíny dosahuni opačných účin a zdálo se být vedlejší chápat
a oceňovat dějinná skutečnosti
ků,nez která zamýšleli.V problému
smyslu dájin musí být prvně; -zodpoví z jejich a podle jejich doby.

■1
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V Evropě vyústilo toto stanovisko
STÍNY V EXILU :
v přepjatém nacionalismu,jehož kulminačňi^bod bvl. poskvrněn vražděním "AMERICKÝ AGENT» -VÁCLAV HRNEČEK
posledních dvou světových válek•Na
cionálu! kabát se nám dnes stává' úz
Motto r
kým a nesiáýslnýíL ..Nastává obrat? a vo"0 jedno se nesmírné -pokouše tlá se po evropanstvx.České dědiny
omlouvat zlé Siny o...”
so mají take' při způsob it, obra rit o
F.Peroutka,
sto osmdesát stupnu,maji udělat' z
Husa Evropana a v dč.iinách se. mají
Po několik měsíců setkávání
sbírat drobečky k potvrzení táto
se d e n n ě na stránkách západoneřec
-theafcvVaruj me se ,-abyc hom neupadl i
kého tisku .se jménem Václava HR
opět do extrámu.0znojme,co bylo v
NEČKA. Hrn-sdřek se prohlašuje za
Husově Činnosti positivního a hod "Čsl.uprchlíka politického1*
' a NČra
notního,a co negativního.Pohled na- ci ironicky dodává ji :auame.i*iotoího
‘íiohální byl jednostranný,Husova
agenta".Kdovje a oo je- s Václavem
činnost byla v prvá radě činností
HrncČkemTJe. xo 4SIctý Čcoh.Přod
náboženskou a husitství podstatně
válkou byl čotniokým strážmistrem,
hnutím náboženským.Z hlediska dějin několik let zá války ztrávil v
1'5,století to bylo ale hrutí-‘prčti- KZ Dachau,Když so vrátil zpčt do
.evropská,protože trhalo dosavadní
Cos.Budějovic,byl povýšen na nad
jednotu^křesťanstva,která byla teh poručíka SNB,stal se mluvčím Sva
dy ještě jakž takž zachována-,- •
zu Osvobozených vězňů,hlavním příProtože dějiny a školní příručky -sedícím smutné proslulého Česko
"dějin mají velkou tvárnou sílu a
budějovického Lidového soudu.a
vliv na výchovu i v politicko-soci-'náměstkem velitele internačního
alní sí^ře,jo na českých historicíck ,/tábora.Tedy kariéra par exelenaby dobře uvážili a nestali se opět oe-sui generis,.,V těchto funkcích
poplatní nějakě časové' filosofii a mčl se Václav Hrneček dopustiti
systěmu,který za několik let bude za -/těžkých trestních činů proti lid
stpralý,ale aby se chopili opravdo skosti. To je záležitostí mezi Hr
vých, objektivních a věčných- hodnot, nečkem a Němci.Neb.of Hrneček byl
tý odkrývali v dějinách a podle nick /v Záp.Německu poznán,něm,orgáiy
oceňovali a vážily minule činy,a.o- zatčen a předán něm,prokurátoro
sobnosti,jež je třeba chápat v je- . vi, který proti němu chystá trest
jich celistvosti a hloubge a inter ní řízení před něm,soudem.k ně
pretovat z,jejich vlastní doby. a- ne- muž má o Hrnečkoví Činnosti dle
podle módních, ideologických tenden úředního sdeleni již přes 180
.Nechceme a nebudeme předchá
ci, Jen tak se uvaruji zastaralosti, svědků’
a ,jednostrannosti-historických bá zet i soudnímu řízeni s Václavem
daní.
:
ti - . o . Hrnečkem.Hekli jsme,Že tato zále
• •
•• •
•;
.. .
•- ř 3 . . žitost je poměrem mezi Hrnečkem
'Vladimír v
a Němci.Hrneček je pohnán take'
před americký soud,tedy take* me
».
*
*
*
♦ ‘ *
>rrr
zi Hrnečkem,a Američany.
Nás zajímá,jaký je to "poli
' '
•
*• £ r ’ •
tický uprchlík.ten Václav Hrneček,
% *
•
'
•v-*'-'.
protože.prokáži-li ;-Němci mu při
chystaném, soudním Jízení za vinp
mu kladené cíny, f
*
zdů
: Podle možnosti uveřejňujeme
všechny poznámky k článkům,uveřejně razňujeme, že Václav Hrneček má se
ným v naší části-Sdružení přacovníkč /skutečným čsl.exilem velmi málo
VERITAS diskutuje a polemisujé-. - společného.Od květnových dnů v z .
1945 působil totiž Hrneček v Cos.

7URITAS
PtrdO.
Budějovicích jako nadporučík SNB.Jeho vmi-telea tam byl Plukovník Dolo:;?.l,kt©rý os véíak HrneČka,!<osvoboz©i . . :.o polit.vezn©h ,bal do %& míry,ze
v g $1& oblasti KNV uejaocnčjsím mu
zeu v komunistickém policejním aparuts nebyl plukovník Doležal,ala H2>
aofiakoKdyí došlo po únorovém puči
i-*1348 k rozsáhlém čistkám v Sadách
SiiH, zůstal Hrneček dál© neručena m
sT?m miste,což znamená,Žo musel aiti
'•‘lucu duvéru tehdsjčího komunist.mihisterstva vnitra.Nadporučík Hrneček
roksaooval také v© sv© úřední činno1 :... a. jsou známy připadv.žs již v do*
’••■5 přicházející no komun, teroru po ú;•
Hrneček zatýkal hrdinná a odhoa \&n< nro ti komusi stick© vlastence i.\
í©prví? v tž o zau 1349,tedy rok po
••-*li -& rok po službč komun, násilnému
••v •'imu,zn© lib ila ss Hrne Čkovi j©ho
činnost a odešel do exi^u...-.Setkal
co v nSm s mnohými,ktere piísd rokem
j nadporučík SNB zatýkal a kteří
rak byl.il odsouzeni a posláni.do včzh:,o a táborů nuceno práce,naff so jim
v.•jařilo uprchnout na svob9dxiy západ,
paká bylo 3©jich překvapeni,když v
mnichovském control centru.v tehdej
ší Luitpoldkascme,vedlo nich v faaa
b miskou na chudý oběd,stál bývalý
nadporučík SNB/dnos "čsl.politicky
ut •r’
;>hlí k ", -rVáciav Hru®č© k 4..
Jpdte vetší páfekvapení vzbudilo
váak u zasvícených exulantu.když se
p-*•:■■!svilo,Žs hned po svém příchodu,
lu;.a se pan nadporučík Hrneček, ne jv >ávanšJsi přísedící ČcskobudSi ovio
Vdho Liaováno soudu,nejhroznějšího
v celá republice...-Členem am&r.zpra
vodajské služby.Nejen,že si pan Hr
neček -uprostřed táborové bídy,’'žil”,
ale sol dalekosáhlou úřední pravomoc.
Podával "nahoru" hlášeni o chováni,
smýšlení a minulosti exulantu,namlu
ví o jiná,ječtl temnijčí Činnosti.
Pan Hrneček byl velký pán,od ntho za*
viděla emigrace uprchlíků,pan Hrns•ďek si toho taká byl plné vé&om a
'svého postavení a duvčry plné využf•-valeZprávy,která podával .pyly osobné
z&reslene,nepravdivý a často
>"•, a m v ne jmeuším nekryjící 3 obje
ktivní skutečnosti.Je známo.že pan,
Hrneček touto svojí osobni čirposti
poškodil veliký počet skutečných čsl,

Roč.I.Č.lO./ll.
politických uprchlíků a sfs také
docela zmařil emigraci lidem,
kteří morálně y protikomunistic
kém postoji stáli mnohem
než esenbaoky nadporučík,který
jeátZ ^rok sloužil komunistickému režimu po p u č í ,a kterého ježí
te k tomu Němči obviňuj], z n e 
nižších a nej horcích činťt oroui
lidskosti.Nezbývá,nes s úžasem
s© zeptati,jak je to možná,nebo
jak to bylo moŽne?Byly tyto-ckol*
nosti Američanům znamy?Byly zná-*
my tem organum čsl,exilu,k'Gcrsf
Václava Hrnečka k takové Činno
sti, důležité stojné pro Američa
ny, jako pro náČ exil,doporučily?
Chápeme proto rozpaky,s nimiž ,
se ones americké orgány stayčji
k osobČ V.Hrneoka a znepokojni,
s nímž s© dívají vstřío m vý
voj tohoto případu,který nejen
komplikuje dns&rií vztah jejich
k nám.vládá,ale který také vo
lá po revisi případu Hrnečku •
’’politického uprchlíka” a "ame
rického agenta1*.
Esenba'oky nadporučík z v.vu
Budějovic dostal se mezi pocti
vo",politicko exulanty omylem ,&
jeho provážení americkým::, v v>~
ny je vácí tragiky.Chtsrli
co
napsat tragikomedi© .alíí w c.nmot-li na exulanty, kícrvki áycut
Hrneček m aril.nebo zmatil 1 ©mi-•
grace,není zde nic komického
Novmesujem© se do záležitosti
Němců s Hrnečkem,náměstkem ve
litel© budějovického internač
ního tábora.Cekáme pouze,kdy
vyston.pi n§kdo z poctivých a
charakterních Hrnečkových před
stavených, který mvrh^&evísi
všech případů zmařených ©migra
cí, za ňož je zodpovědný Hxnečsk
-agent.To je §ákladní otázka
or&fcsl- prestiž© našeho exilu,
ať již tahačka o esennáohího
nadporučíka az do-března 1949
dopadne jakkolivi
Bratři Soukupová»
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OHliASY VERITAS:,,
Odpovědi na búíny v exilu-řídí Sdružení pracovníku
Vořitas:
K (5.$,.-Stíny v exilu:
U. v .bvedsko:-. .Úvěroval jsem si noktere vaše údaje o
různých lidech , mé informace se lisí od vašich v něko
lika případech:
^
Tak Dr.F.Voltruský podle soc.demokratu,jez jsem
sám znal v Praze,nejen nebyl kornímistou po válce,/je
příliš mladý,aby jim byl před válkou/ale nepatřil ani
K íierlingrovcům ve straně.Stal na kované marxistická
levici strany,ale s komunismy nespolupracoval.V r.Í947?
vydal překlad Marxova Kapitálu,alb s komentáři^která me-ly za následek prudkou polemiku mezi ním a Jiřím Hálkem.
Jeho postoj považují zdejší, soc.dem.za naprosto nedvoj
značný ,p okud jde o komúnis ťy..
Naproti tomu je ve skutečnosti ješte .mnohem horší
případ D.r Matějky.Ten se v době puče nacházel na svobodo
v zapad.Německu,s nějakou novinářskou výpravou.Po zrale
úvaze se po puči vrátil zpšt,s motivem dodělat doktorát.
Teprve v, listopadu 1248 znovu legálně odejel jako novi
nář do Svádska...
Souhlasí údaje pokud jsem mohl zjistit o Hirsohovi
a Listopadovi...
K (5.9.Stíny v exilu:
ť.B.riinckiey-Anglie:....Přihodilo se něco,co se ppdlo mé
ho názoru nemálo nikdy stát,a čeho je mi velice lito.Mám
na mysli dopis "Stíny v exilu" od pana B.M.z Paříže,Patr
né se Vám db jeho otištění moo nechtělo,ale zahájením ne
šťastně ankety "-Co. se nám na exilu nelíbí",dostali jste
se sami do tě sitú.a'oe,a neviděli jste asi východisko„Nebvl
bych Varn vůbec radil podobnou anketu,neboť ji se otvírají
dvéře pomluvě,závisti" žárlivosti a podobným nešvarům."Pra
nýřováni" jo velmi riskantní věc a v mnoha případech krajně
nekřesťanská.A dopis pana B.M.patří do one kategorie pra
nýřování nekřesťanského a mravně pochybného.Ostatně "pra
nýřovat" lze jen fakta,která jsou veřejnosti známa,(na od
halování skrytých deliktť} člověk nemá práva,)ale jsou-li
známa,není třeba je pranýřovatI
Fakt,Že na pr.někdo odejel na platný Šs.pas neopraví
je k podezřívaným závěrům. A ze někdo pobírá vysoky plat,
nahoře zanechal jednoho místa,poněvadž jinde dostává vice
pěně z,není vůbec naší záležitostí kritisovat.Z kritiky pana
B.M.příliš vyzírá závist.A i kdyby ti lidé se dopustili ni
jakého zločinu,(dopis B.M.však záaný neuvádí),nemáme
práva jej uveřejňovat.dokud nebyl uveden na soudní fo
rum.To je zásada křesťanské morálky.Lidé mají striktní
p^ávo na cest.A tak ono "pranýřováni" je mravním (a právniaOprošinem.ktcrěmu se říká technicky "utrhaní",nc-li
dokonce "pomluva".A jde-li o otisk v časopise.který není
politicky,ale nábožensko-ideový a ma/ v záhlaví název
1,křesťanský",je tomu ještě hůře.Mnoho se tak patrně po
kazilo a to nejen pro Vaši rakouskou akci,ale pro celé
hnutí Křesťanské akademie.Jaká Škodal....
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K č.9.-Der Heimatbote v plánku-Sohattcn dc3 Exils:
. Jcst, ^kutoenc s a .
-jimave,co zde korsspodence(Veritas)
předkládá,veřejnosti„My jsme sice jiz delší dobu sly
šeli různé narazky na spolupracovníky Vysilače Syob,
Evropa,ale jestli tvrzení korespodencc odpovídají
pravdě,bvlo by na čase,aby si Američané svoje spolu
pracovníky lépe prohlíželi ,ncbp, se jednoho krásného
dne mohou dožit nepříjemných překvapení,(Dor Heimatbote
Nr,43)
V příštích Ó í slech budem9 pokračovat v uveřejňování
dopisu a komentářů ke Stínům v exilu,(Red.ř,v.VERITAS)
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KNIHOVNA EXILU :
Knihy á Výtisky.'.zašlaňé redakci .Českého vydáni VERITAS.
KNÍŽKA SATIRY A ODVAHY.
V Londýne (c/oMarie Yarubo v á ,180 Westbourno Grove,London
W 11.) počala vycházet! "Edice satiry” .Cosl^ý člověk se
už pomalu odnaučil smát,a jisté ani v trpkém,rozvráce
ném a neutečeném exilu mu není příliš do smighu.Aysak
smích je dobrý lék na, smutky duse a satira muže být do
konce i pádnou zbrani v boji za ospbni čistotu a národní
pravdUoProtooupfimne zdravíme "Edici satiry”,která bez
hluku a slibu,ale s čivelnou silou a prudkým tempem
nezkažené krve,jako dilo dvou mladých odvážných nadšenců
přišla na tento nehostinný,podivný a rozhněvaný svět,
"Edici^satiry” dostává'
našemu exilu knižnice .která
bude miti našim uprchlíkům jisté mnoho co kladného rýči
a jsjíz slehv a b:;itký vtip může rvchleji splnit i svů :1
cil,nez nezáživné- článkye.nebo dlouhé úvahy.Budeme-li
se umČtvjestě smát obrazům na ostře přibrouŠenám zrcad
le ,k nešvarům,špatnostem a tragickým rystim osobnosti
našeho exilu,pak jest mezi námi jeste ýiosti zdravá atmo
sféry xa duchovního odhodláni k překonaní kriso^která se
začína nad českým a slovenským exilem rozprostírat s
osudovýu.i znaky tragiky..,
Eaice zahájila svůj ediční program knížkou "Smích
za Železnou oponou” ,která je veselou sbírkou příhodná
anekdot,sestavenou již úspěšným autorem v tomto oboru
Stanislavem Brz.obqhatýip,
Autorem druhého čísla Edice satiry je jeden z nejvýraznejšich členu našp mladé' exilové básnická generace,
Dr Robert Vlach.Listujíce jeho sbírkou,vystižné nazva
nou "Verše pro nikoho”,vidíme,že ji vskutku psal nejen
ironik,a satirik,ale take básník jemného citu.s velikým
nadáním kritickým a odvahou-,která se v našem českém
prostředí uz pomalu stává" vzabnou a řídkou.Verš po ver
si a odstavec po ostave i-mus i'me myslit na jiného našeho
národního básníka,na Viktora Dyk^johoŽ síla,moudrost
přímost a ryzost jako by ožívala v oclc své nové krysta
lická krase i v politickém profilů Dr Roberta Vlacha.
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"VsrŠ© pro nikoho'5 nejdou jen satirickými |pigrami,vtipnvmi šlehy..trpkými ú§mesky a-smutným smíchem.
Je to 'dílko slmtešného básníka s bohatou lyrickou, ale
ukázněnou potencí,která má stojně úder zvonu jako ostří
kordu,gališkú vtip,gargantnovskou nevázanost a slovan
skou be-zprosťřednost«Mezera, která sela v našem veřej nám
životě odchodem^Viktora Dýka,odmlčením Karla Horného
a stálo stoupajícím tlakem k oíiciaiitě,politickému
mini si rant ství a Jujlturr:. mu služební Skováni ,sdá so .So
bude v přicházející době vyplněna básníkem Robertem
Vlachem". Má k tomu všechny potřebné vlastnosti a jednu
hlavní-osobní oclvahu0A to už' dnes neváhám© o značit i za
pozoruhodnost a -úspěch,
.
Vlachova satirická knížka j e tpepr,paprika a sůl a
mnohým z ní zbude ,nepři jemná c;mjť na jazyku i v duši.
Bud-3 to chuí krutého ssbepoznáni a pachuť oprávněno
hořkosti,Satira,sio© chce velkorysý úsměv,ale z Vlacho
vých veršů nezni pouze výsměch a ’úsměšek,Nejednou jc
to troký úšklebek",vzbuzený falešnými proroky a podvod
nými hraci s osudem národa.Vlachova inspirace ma" jeden
pramen-,jc to únorová cesta k hledáni pravdy.Je smutná
pro nás všechny^z© tato cesta musí v e ' 3 z satirou ^Básní
kova satira dot /ka se bezprostředně všeho,co leží na
této cestě. Jdou;' to falešná dogmata,mladoŠeská giláctví,
znovu vnucovaná vůdcovství sama sobe povolávajících,
vůdců,neupřímnost i našich hesel a lži proradného dneš
ka. Vlachova knížka zůstane^velkým dokumentem doby a
k tomu jo ještě velikým příslibem:mladá naše politická
exilová generace,op roštují cd' se záměrně od oficiálních
polopravd a mlhovin,navazující na veliký odkaz básníka
Viktora Dýka,začíná hledat svůj pevný úcd uprostřed
ssutin dr-fiška a svoji vlastni .pevnou pudu pod nohama.
Je to knížka satir,napsaná vnímavým básníkem a je to
kniha svým způsobem programatická,dokumentární a poli
tická,'/ nej čistsím a nej lepšili) slova smyslu .Ukazuj c ,kd^
jak a prod se mladí rozcházejí s těmi,ktsn se,nezvaní,
povyšují za jejich „vůdce a mlpvcí.A každý ctenáý po
prsetem první stránky pochopi,proč samozvaní vůdcovy
v tomto hořkém a dramatickém boji za novgu svobodu ná
roda, zůstanou nakonec opuštěnými,bloudícími a zavržený
mi podílníky na neštěstí národa.
Jedna ukázka za všechny,napsaná na motto ze zahajo
vacího "řadového projevu" dr.Petra Zenkla:
"Všechno zkrásní časem ve snách,
když to šlověk pitvá.
Tak ten únorový krach,
byla vlastně bitva?
V představ© te' cítím sám,
jak vzpomínky hřejí.
Odpusťte však,že ss ptámr
Nevyhráli jste ?”
"Verše pro nikoho"jsou vlastně verše pro každého z
nás.Mluyí se dnes vazné o stínech v exilu.Jsou a jp jich
mnoho.Básníkovi Vlachovi patří dík,že z těchto strnu do
vedl stvořit jasný Šin.Nechť není exulanta,který si ne
přečte "Verše pro nikoho".
Vojtěch Soukup.

BEZ KOMENTÁŘE:
(Vábčr z kornímistickáho tisku za Železnou oponou.
Příloha českého vydáni VERIT4 S Č.10./11.
MECHANISME ZEMĚDĚLSTVÍ z 7.X1953,
ETTřaoovňí' kohlGrsneo řcditsiuSTB a vedoucích mschnnisaČních oddčl&ní KNV.
V ..Hodnocení žňových prací k 8 .zayi ukázalo,go STS splní2 v plán žňováoh prací na 35. 1#.. Zásadním nedostat koni bylo
nízko- smluvní krytí 81,75K Tent o fcagdorošnš se opakující
nedostatek, zvláště vynikl pri plněni jmenovitých ivkoiu,
3íde narušoval správný postup plnění a organisace práce
což se projevilo i v nedostatečným využiti strojů,..Situ
aci ještě zhoršovala často špatná připravenost stabilních
motorS.,mnohdv i povrchní oprava a kontrola mlátících aouprav..."
PRÁCE MLADÝCH:(Časopis .pro funkcionáře #SM.)z 15.X.1953.
T íV jg často .Kladena otázka,-mají být děti vesnických bo
háčů Členy CÍSM‘
ř?ravda i mezi dětmi vesnických boháčů
jsou jednotlivci,kteří aktivně pomáháji budovat družst
vo «odhalují pra ou tvar vlastních rodičů a rozcházejí se
s nimi,Takový případ se stal ve vesni9 i Děrná na Ostrav
sku, kde syazák" vystoupil proti vlastním rodioum^a přispal
k založeni JZD,Takový'příklad se muže jednotlivé stát,"
Avšak zkušenosti nás učí,že je třeba zachovávat velikou
obezřetnost a ostražitost... ,n
FUNKCIONÁŘ: (Časopis pro funkcionáře KSff) z 18,X, 1953,
""V, .Jediní,kdo u nás nechtěj J řaby půda bvia pečlivé a
včas připravena a vydala v prišticn,žních bohatou úrodu,
to jsou nepřátelé' drobných a středních rolniku-kulacr- „
Stranicko órganisaoe .ani na okamžik nemohou pustit se
zřetele otázku vedeni všech drobných a úředních rolníku
do boje priori kulakum,Komunista mají soustavné a nemi
losrdné před celou vesnici rozbíjet všelijaká "proroct
ví !* a našeptáváni kulaku.Ž©.-to, 61 ono ne jde,a zvláště
pádnými příklady výsledků hospodařeni družstev rozbíjet
záskodniok© theorie kulaků o no úrodě brambor a podobné.
KVĚTY 5,42,
.
,
r<¥ T ž d ňscSvrsm potrestal Statni soud v Praze po zásluze
sabotéry vývoje našeho zemědělského družstevnictví,spe
kulant v a boháč© ing,Demla,Landu,Hanuše a Zemana,.,';,
''Mužská tragedie,-Jednoho on© se vám může stát,že vám
při holení upadne holicí strojek a rozlomí se ve 3 pul.
Půjdete tedy v dobrá naději do Chemodrogy,abyste si porr
di li nový, Jenže- "nemámev’-vám zazní v odp ověd. Stojné vám
odpovědí’v desítkách dalších prodejen,které oběhntete,
pokud si neuvědomíte,že proste holicí strojky uplne vy
mizely z trhu,To,Že nedostanete koupit holicí strojek
(a občas i dobré čepelky),je.„asi jako byl nedostatek
dopisních papírů,o nčmŽ před čaéem kriticky psalo Rud©
právo..,{
KŘESŤANSKÁ ŽENA: z 18,X.1953.
tlakladatěisWi~M&lantrich-oznámuje novinky týdne:Milo■siav Bureš:Píseň o aarathonském vítězi.Poema o Emilu •
Zátopkovi-basnická kniha o statečném srdci a pevne vůli'.1

'RočM.p£íl.Č,lG./u,

BEZ KOMENTÁŘE:
Bt r .3.

KATOLIoaj BOWdYia 19 .X. 1353. .
t •^o^Mňr._jccct;orcu družstevníků na Doma Hic lni je
dp.yiKáj? Kocián z Mrákova.kterv ;a svého půspbeni v
plazova věnoval 20,000 Kčs nístnimu JZD ,PbKocián
-s-duem take družstevníkům ve Véerubsoh a dodobrých výsledků v© sběru starých.kovových
minci,kterých ve svých ótyfech farnostech,jím s.cimini-ycjh,získal pj&s :; -:r,”g tak na prvním míat©;V
akci. jciwrou Jméží v okresu Dom&ELiee v ‘minulém moaiox
cj.1ia

se s

psi stavbě silnice V ‘Kn£ z na poli*... Cz saadpišů v K„N.)
SVĚT 80VffTfl:_z S3.X, 1963.

",-■/ pohledních dnech take zmlsala vývísní skřínka,od
bočky S’
JiS? (,Svaz č&skosloven&ko-sovCm sirého přátelstvípozn.red), v Ghýni v Fraifokcfe kraji,která,i když mnohdy
vyzdobena star> vrona^alním materiálem.byla přeco jen
jedinou známkoi o r l stonce odbočky v míat©.w
SMĚNApz 33 y ]o o
viiykecl|eda ŽB OSM závodu Harmonika v Písku soudruh Huleáf
prohlásil,že u nich ve skupino nemá nikdo zájem jet na
brigádu na Ostravu,a on sám.žís nechce jet,protone doma
spravuje vrata oro JZD...0 tom,jak zlepšit práci nepře
mýšlí,fiká, ž& je na to málo vyspalý, .5,“
SVĚT PRaCE:z 23.X,1953.
“n o v o Úkoly branné výchovy,-..Olenov© organisaci Dobro
volného svazu lidovďno motorismu,Dobrovolného svazu li
dového letectví,kynologická jednoty,ústředního svazu
chovatelů noštovmoh holubů a Os.svazu radioamateru-vysiladu-tito vSicljai se stanou Šlehy Svazarmu a vytvoří /
s m m celonárodní masovou vlasteneckou crganisaci,která
za spolupráce Národ,fronty,Komunistický strany českoslo
venská a vlády bude provádět „brannou pnpravu v Širokých
vrstvách pracujícího lidu,..Členem Svazarmu ss muže stát
každý pracující ve věku od 14 lot,který souhlasí s organisaemm fádam Svazarmu.,,u
MÍ R:č.10.
^Raorganisacs okresních výboru obránců míru,o kterc byla
zmínka v minulých číslech našeho časopisu.jest v podsta
tě skončena.Zbyva ji provést jen v málo okresech,v někte
rých českých krajích,kde sr, úspěšnému skončení tohoto
úkolu nevěnovala odpovědna pozornost.Reorganisacs taká
zds mála za úkol vyměnit v okresních výborech reaktivní
členy za Uvědomělé a oddané pracovníky.,,n
OBRANA LIDU;z 24.X.1952.
v .příslušníci Národní bezpečnosti přinášejí v boji veli
ké oběti .Některv položí i život pro .svou v.J.ast ,pro so
cialistickou rcvubliku.Mezi ns patři vrchní strážmistr
SNB František Peterka,který byl v minulých dnech zákeřně
zavražděn v Ces.Brod©„Padl tak,jak umírají bojovníci,:hr
dinné .neváhaje do poslední chvíle i při ubývající sile
a smrtelném zraněni bít nepřítele..

BEZ KOMENTÁŘE:
Str.3.

Rod.I.píí1.6.10./11.

KATOLICKÉ NOVINY:z 26.X.1952.
,
, ,
Tl.. Kde žto 25 ,;
.vijen minulých dob vypovídal věřícímu
lidu kulturní boj,dnes tento den,který je Dnem zná7
rodníní,stává se ne pouhým symbolem,ale uskutečněním
práce oro dobro lidu a tudíž i jeho kulturních,duchov
ních a náboženských potřeb.Den znárodnění umožnil takď
v základě pozdější církevní zákony,schválená 14.října
1949 Národním schromáŠdením,která se staly podkladem
dalšího kladného vývoje ve vztazích mezi církvi a na
šim lidovedemokratičkým státem.."
OBRANA LIDU:z 26.X.1952.^
""Ze zprávy o plnění státního národohospodářského plánu. .
Plán hrabe výroby v průmyslu byl splněn ve 3.čtvrtletí
1952 na 99%..Jednotlivá ministerstva splnila plán hrubé'
výroby takto:...Ministerstvo paliv a energetiky splnilo
plánovanou těžbu kamenního uhlí jen na 95% pro nedůsled
né plnění všech úkolů,vyplývajících z usneseni strany
a vlády o opatřeních ke zvýšení těžby uhlí,...Minister
stvo hutního průmyslu a rudných dolů nesplnilo plánova
nou výrobu surověno železa,surové Qceli a^válcovaného
zboží...Ministerstvo těžkáno strojírenství plni nerovno
měrně plánovanou výrobu u jednotlivých výrobku,..Mini
sterstvo všeobecného strojírenství nesplnilo plán výroby
nákladních a osobních automobilů,autobusů,osobních lo
dí a j...Ministerstvo chemického průmyslu nesplnilo vý
robu dusíkatých hnojiv,hydroxydu sodného,peroxydu vodíku
a j ,..Ministerstvo potravinářského průmyslů nesplnilo
plánovanou výrobu vepřového masa,sádla,mléka a másla pro
neplněni plánu výroby a výkupu..."
VLASTA:ZL30.X.1953.
Toh družstevních i státních obchodech je stále je ří
tí zaměstnáno mnoho mužů,kteří by mohli zastavat důle
žitější práci v našem průmyslu,Obchod proto volá zeny.
zvláště v domácnost i, aby se přihlásily do práce v distribuci..."
PR.Á0E:z 4,XI,1952.
x
Předsednictvo Ústředního výboru KSC se- usneslo svolat na
dny 16.-17.prosince do Prahy celostátní konferenci stra
ny s tímto pořademrl/Politická a organisační práce stra
ny ,-3/Doplnění a volba nových Členů a kandidátu Ústřed
ního výboru Komunistická strany Československa,
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