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Číslo 12/13 Ses.vydání VERITAS vyšlo jako dvojčíslo
dne 1. prosince 1952.

ZPRÁVY KŘESŤANSKÉ AKADEMIE :
Řím*
„
Kíestanská akademie v Rime^Via della Conciliazigno 1
vydala novou ^e; li pohlednic.V sérii,sestávající z 5
kusfl jsou zařazeny 4 nove záběry Prahy a jedna pohled
nice pražského arcibiskupa Msgr Dr.Josefa Berana za
pobytu v Rím£,Cena cel© serie -5,-rak.Sch.Pohlednice
rozesíláme i jednotliví po 1,-Sch.

Brofura o arcib.Dru Josefu Beranovi vyšla ve francouzsMm. pfěkladu.iilustrovaná b ro žura ma 65 stran a jest
velmi vkusného formátu.Cena brožury 10 franc,franku.
Objednávky vyfizuj@:NEWS VERITAS,16ter,avenue Bosquot,
Paris (7V),0stf©dí Krsstanské akademie v Říme a naše
odbočka,
*
+
*

'

Redakce čes,vydáni VERITAS rozesílá zájemefim vánoční
pohlednice s českým tQrfcem.Cena za kus jo 1,-rak.Soh.
Jelikož byl pohlednic vydán jen omezený počet,prosíme
o včasnou objednávku. v
Váfem čtenářům,kteří zaplatili předplatné na minuly rok
1352 a kteří do sud jievia stni české vydaní Evangelií,
zašleme toto na požádáni zdarma.

České vydánívVERITAS vychází dvakrát měsíčné.Na pohádá
ni ^asxQme^grilohj•
■
KLUB pracovníků VERITAS
b e z KOMENTÁRE,-výběr z komun.tisku za zel.oponou.
Veškeré informace podává:
NEWS -VERITAS” -MARIAZELL-AUSTRIA
Postřaoh 4U:
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ZPRÁVY

VERITAS :

135. -Procos "proti vedení protistátního spiklotescKěno centrály 0 6 1 0 ’s RudoITěm Slánským.
Praha,listopad 1952.
„
Hospodářská a politická krise/v C^SR přinutila rude
okupanty k tomu,aby za své neúspěchy hlodali a za
kašdou cenuyneslil zodpovědně' viníky.Poněvadž stále
jeŠ/té trvající rudá revoluce vždy v krisi "požírá"
svs děti,našla si i tentokrát sve oběti mezi svvmi
kdysi nsjvernejáími s y n y ,z nichž většina jest židov
ského původu.V duchu tr|dice bývalých bolsevietic
kých politických procesu byl i v Praze sehrán proces
proti "protistátnímu,spikleneckému centru v cel© s
Rudolfem Slánským,"bývalým generálním tajemníkem UV
KSG.Spolu se SLÁNSKÝM usedli na lavici obžalovaných:
Bedřich GEMINDER,býY,vedouoí mezinárodního odděle
ni sekretariátu UV KSG;
Ludvik FREJKA,pi:cdnosta národohospodářského odboru
kanceláře pres.Gottwalda:
Josef FRANK,zástupce generálního tajemníka UV KSG;
Vladimír CLEMENTIS,býv.ministr zahraničních všcí;
Bedřich REICIN,býv.na'mšstek ministra národní obrany;
Karel SVAB,býv.náměstek ministra národní bezpečnos*fci *
^Arthur LONDON,býv,náměstek ministra zahraničních veřavro HAJD0,býv,náměstek ministra zahraničních vécí;
Evžen LOBL,býv.náměstek ministra zahranič.obchodu
Rudolf MARGOLIU^býv,náměstek ministra zahraničního
obchodu;
,
Otto FISGHL,byv,nám©stek ministra financi;
Otto SLING.býv.tajemník kraj.výboru KSC v Brně;
André SIMONE,byy.Redaktor Rudého práva.
Samá pojmenovaní tohoto bývalého výkvětu komunis
tická strany Československa v obžalobe-totiz jako”trockisticko-titovští sionistiotí,buržoasnš nacionalističtí
zrádci a nepřátele' Československého lidu",by stačilo k
tomu,aby nad obžalovanými byly vyneseny ne jvyšší tresty.
Tak bylo i vyneseno celkem ll rozsudků smrči provazem a
3 rozsudky doživotního žaláře.Ruda justice v Praze„má
sice v zásobě ještě dosti dalších ttobětních beránku",oo
bude ale,až by se tito již jednou nenašli?
136. -Program komunistické strany na venkove:
Praha,listopad 1952.
Za účelem úplné likvidace kulaku v příštím ^oce byly
již funkcionářům komunistické strany rozeslány instru
kce. Hlavní pracovní body jsou shrnuty ve vetč:"Npjdů
ležitějším úkolem na vesnipi je. ted poj o získání střed
ního rolníka,boj o odtržení středního rolníka od kulaka,bpj o ispláči kulaka vytvořením pevného svazku se
středním rolníkem a nakonec uplna likvidace kulaka ",
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137.-Sabotáž ve
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Svazarmu.

Srno .listopad. 1952./Veritas/
Jegte nebyl Svazarm-Svaz pro spolupráci s armadop^
pořádné ustaven a již jsou hlášeny Dřipady sabotaze.
Tak byly na Ostravsku v minulých týdnech postupné
zničeny nafadi a výcvikové" pomůcky odboček Svazar
mu a na Jihlavsku se snažil "tndni nepřítel” ovli
vnit í!5lenv branných organisací a nabadat je k ukva
peným činům."
138. -/Veritas/
Brno ..listopad 1953.
Rolnici František a Jaroslav Machálkovi z Losan u
Kolmá byli pro "nesplnění olánu" k 6 a 3i rokům
odneti svobody a vysokym pehezitym pokutám.
139. -Rostoucí nedostatek potravin v ČSR.
Brno,listopad 1952./Veritas/
V CSR,hlavně ve větších městech se gilné projevuje
rostoucí nedostatek potravin.Předevsím chybí bram
bory* zelenina vůbec a jakost chleba,pok^d je ho do
statek,se silně zhoršuje.To se nepokouši zatajovat
ani komunistický tisk?který si ztežuje na to^se je
potřebí určité iantasis,aby si občan ověřil,zg rozprýskané výrobky pekařen jsou vlastně chlebem.K vá
nocům bude letos vydána pouze jediná kolekce cukro
vinek, jejiz cena se bude pohybovat kolem 180,-Kčs.
140.-/Veritas/
Horníci v Československu byli nuceni oslavit naroze
niny Gottwalda t^m způsobem,ze se museli ’’dobrovolné”
zavazat k nedělním směnám.
141.-/Veritas/
Ze Sovětského 3 vazu se navrátila delegace ORO,vedená
sekretářem URO Jaroslavem Kolářem.Úkolem cesty,dele
gace bylo yyjednavání o zrychlení produkce dodavek
do Sovětského svazu.
142.-/Veritas/
x
Produkce zbraň,i a vojenských přístrojů v Českosloven
sku. je dnes téměř úplň© přeorganisovana na normy so
větské armády.
143 o- Zimni rekreace ne pro chorá-ale pro ne jlepší
praoovmkýň
Praha,listopad 1952./Veritas/
,
Podle nařízeni ministerstva zdravotnictví bude letos
poskytnuta možnost zimní rekreace pouze nejí-suším pra
covníkům. Tito si musí hradit cestovná a mimo to si je
ště- Přispět na výživScPro skuteóh#,choré a rfkreace
potřebné*ministerstvo zdravotnictví pochopem asi nemá.
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144,_Novy zákon o sociální právní ochraně mláděžo
očíSiřá rodičům “právo ňa výchovuUbuiT
Praha,listopad 1953.
„ L
, ,
Dnem 1 .ledna 1955 vsjds v platnost novy zákon o ochra
ně mláděŽs.Podle tohoto zákona výkon socialn© právní
oohranv mládeže bude svěřen justičním organum,jejich#
výkonným Činitelem budou úřadovny ochranv m^ade^e,Je
dnou s pravomoci těchto úřadoven jest určeni,že v pří
pade, ?©‘ rodiče nebudou vychovávat svě děti v lásce k
lidovědemokratickěmu režimu.budou děti zásadně umisto
ny do pece kolektivní.nahrazující peci rodičů.Děti mo
hou být privátné adoptovány 3 on telily, když rodina poskytno záruku,?e dítě bude vychováváno podle lidovedemokratickáho rádu.
145.-Školní mládež vo službách SNB .
Praha,listopad 1953, ,
SNB so §naži pod plastikem akce Družba mládeže a SNB
získat školní mládci pro jgvá spiclovská služby.úřado
vny SNB rozeslaly všem třídám národních škol dopisy,
v© kterých jsou žáci zváni ke spolupráci s SNB.Deti
f
isou vybízeny hlavně k tomu,aby.kdyá se, jich dospSli
"ptají na různá“věci,"toto okamžité hlásily .Dopisy SNB
končí slovy:”Nebojte so k nám přijít na ulici,napo na
še stanice*My vás vždycky rádi uvidíme a pohovoříme si
s vámi V 1
Na tyto dopisy dostávají lídajnS úřadovny SNB Četno
přísliby dětí ko spoluprací.Tak se jiz na pí.zavázali
žáci II.A tř.11.národní Školy v Praze 8 ,ze podle rad
příslušníkíi SNB pomohou"zneškodnit co nejvíce jejich
nepřátel’.3
146.-T.zv."Katolická” noviny útočí na Vatikán.
Praha,listopad 1953,
V článku "Naše cesta" v bratislavských Katolických no
vinách rozhořčuje se enkomuníkovaný P,Zo.ltan Bělák nad
tím,ze nikdo z Vatikánu "nedává požehnáni ],idov©d6mQkraticko.aa lidu v CSR" a že na režimu verne duchovni
jsou uvalovány církevní trasty.To všechno však nesmí
"otřást"postojem duchovních v CSR,neboť jedině oni "ma
jí molnost vidět z blízka požehnání socialismu.1’Největ
šího "přsšinu" se podle Z.Běláka dopustil Vatikán tím,
z© nepodepsal ’'stockholmskou mírovou výzvu".
147.-Zachovávání 9 xkomunikačního dekretu v ČSR-může
býTToválbváli? za~T¥Ie zra~dul
Praha,listopad 1953.
,
Podle zákona o .Ochraně lidovtfdemokratiok© republiky
S 133. odst *3, pi srn*a ,jest "pova.zoyat i za zneužiti ndoozenske funkce nevykonávaní naooženských ukonu nekcerymi římskokatolickými duchovními v důsledků v lete J.949
papežem vydaná exkomunikace komunistu.Pokud by -ovsem
taxovato akce měla nabýt velkých rozměru,přerostlo by
takováto jednání rámec tohoto paragrafu a bylo by p§k
nutno takovýto cin posuzovat jako pokus o rozvraceni
lidovědemokratickchó stát.zřízení,tedy jako velezradu,"
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státech za Železnou

/Veritas,KND,Káthorsss/
Podle zprav rumunských uprchlíka,ktsrí as před několi
ka dny dostali do Říma. jsou zatčeni knéřži a vďríoí v
Rump.nsku trápeni nejh£oznejším způsobem. J30 U casto po
nořováni do yan naplnsnvch studenou vodou a na to až
po dobu 8 dni ^zavíráni do ledová studených cell,,.Při vý
sleších jsou oasto až po dobu 24 hodin ozařováni sil
nými reflektory.
Katolická církev v «Sovětském svazu, má' povolen pou— žtr jediný kostelík sv.Ludvika V .Moskvě,vs.,kterém, jsou
slouženy j§n v n&dCLi .-.oa-lksm^.txj. -mse svate-. Hlavni po- •
zoraost musí věnovat věřící p.obožňolítrsir -zft-..^mír”,kxoro
jsou do nejmenší podrobnosti vypracovány Radou pro ná
boženská záležitosti,ustavenou v roce 1944.
^ Podle zprs'v zo Sovětského svasn jéou křesťansko ,
hrbit-ovy,poKud se jeste k^e nacházejí,úplná, nahrazova
ný hřbýtovy státními •Na těchto marné bychom hledali
křesťanská náhrobky.Na hrobech jsou ^většinou postave
ny Černs a červená mohyly,na jeniohz áfpičfoe jo upevně
na rudá hvězda.
Proti katovickému biskupu Msgr.Stanislavu Adamskému byla v polakám komunistickém tisku startována Stvava kampaň.T.zv.”Národní Í2?onta slezská” se zmiňuje o
biskupu Adamskám,jeho koadjutoru Msgr.Beánorzovi a ge
nerálním vikáři katovickém Msg.r0Bieniekovi jako o”stát*
m m nepříteli 5.1”.Za vinu se klad^ těmto církevním
hodnostářům,že Žádali znovuzaváděni vyučováni nábožen
ství na polských Školách.
Arcibiskup ŠtěpinaČ varoval Titu přod novými cír
kvi nepřátelskými akcemi,které" pod pláštíkem ochrany
státních orgánů se v Jugoslávii opět žacínaj^ množit.
Tak se pokusily komunistické Živly v posledních týd
nech zapálit v Rjeos a Pole katolické fary a několik
duchovních bylo přepadeno a mnozí ž nich těžce zraně
ni.
'
Ministerstvo vnitra Východního Německa zakázalo
katolickým a evangelickým duchovním modlit se za vá
žně.Tento akt je ministerstvem oznaŠcván za otevřený
protistátní akt,neboť znamená to modlit se za "agen
ty, Špiony a sabotérv” kteří jsou největšími nepřáte
li lidovedemokratického Německa.
Jako delegát za náboženské organisaoe byl vyslán
na toZV.”Vídenský mírový kongres národů” prof.Dr.Hro
mádka, děkan Komenského fakulty v Praze.
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DOMA I V EXILU i

(KLUB pracovníku VERITAS
diskutuj3 r)
Skutečnostw ai nepřej© vést další diskusi s Křesťanskou
U i í b . d.1? i~<li ■ c

Když časopis {
;Skutečnost" v© svém červnovém, čísle mi
nulého roku /rocnik III.,cis.6,/otiskl otevřeny dopis Křes
ťanské akademie,uvedla redakce "Skutečnosti” známou disku
si, která se potom rozvinula, tout o po známkou;1
"Rsdakcex"Skutečnosti" obdržela dopis Kf^stansk© aka
demie v Rime,který otiskuje v plném zněm,poněvadž vi
ta všechny upřímné snahy po „obrodě našeho veřejného
života,Komentuje jej zároveň,aby ukázala,v cem nesou
hlasí ."
Další část diskuse,otiskla "Skutečnost" ve dvojčísle lišto*
pad-prosinec /ročník III.,čís„8-9/ a uvedla ji opat redak
ční poznumkour
,
,
•
“Polemika s Křesťanskou akademii,uverejnena pod titu
lem "Mravnost a vědecký světový názor" v 6.čísle "Sku
tečnosti" vyvolala značný ohlas,svědčípí o tom,Že jde
o ,jeden z nej závažnéjSien intelektuálních prob.],<5mf? na
ši doby»Zahajujem© proto diskusi na thema “0 základy
mravnosti"^ niž rádi otiskneme podnétjjé příspěvky
kteréhokoli ideového srndru,pokud nam misto dovolí.V
rámci fiskuse lnes uveřejňujeme obsáhlou repliku Kfsstansk© akademie,Článek v.Dsyla a výňatek z dopisy,"V témže čísle redakce "Skutečnosti" vyzdobila své stránky
citáty z děl T.G.Masaryka a Bertranda Russolla,jako by si
chtěla přizvati oba na pomoc,aby tak© oni podali svědectví
po vzoru odpovědi H.«J; Hájka za redakci "Skutečnosti"rPo~
ciívsjts se,jak emvčli takoví velikáni,vy tmáři jednilAlo
jako si redakce "Skutečnosti” dala prací,aby našla v dí
lech T,G.Masaryka a Pjsrtranda Russslla ony citáty,nebylo
by mnoho obtížné,najit citáty stejných autoru,které by se
"Skut ečnost i" prani o ne zamlouvaly.
"Skutečngst" si nepřeje dal© v vdiskusi pokračovat,s
odůvodněním,ze debata se již příliš dlouho vleče.Je pravda
že polemika vyvolala v.exilu veliký ohjas a ze se dotýkala
jednoho z nej závažnějších intelektuálních problému naši do
by, jak sama redakce "Skutečnosti" přiznala.Zuetava vsak
sporné,zda to redakge "Skutečnosti" myslela upřímné,když
poznamenala úvodem, ze "vita vsechnv irorimné snahy po obro
dě našeho veřejného života" a že "řada otiskne všechny po
dnětné příspěvky kteréhokoli ideového sméru".Křesťanské,
akademii leží přeci obroda našeho ysrejného života nejvíce
na srdci,odtud také nutno brát její podnět zavěsti na ten
to naitSt veřejnou diskusi.
Redakce "Skutečnosti" mČla jistě pravo zařadit z doš
lých odpovědí .jen takové,které uzná za vhodné.Potom ovsem
čtenáři nemohou dobré posoudit,jaký skutečný ohlas diskuse
v exilu měla.Křesťanská' akademie v dob©,kdy diskuse probí
hala,.dostávala hodné dopisu,ve kterých,pisatele vyjadřova
li k diskutovanému problému nejruznejši názory,Mnozí psali
že svoje míněni zaslali redakci "Skutečnosti" přímo a byli
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i tr.kovi, k t* ř i p sali,z© po př$ot«ní d v o jč ís la 8-9 M hudcu časopis dalo odebírati.Řodake© wSkutečnosti" za
ř a d ila jen"takový odpovědi,ktord svými názory by ly v
souladu o odpovědi H .J.H á jk a .
N ep žoje-li s i redakce 51Skutečnostin v.,disku si dále
pokračovat,a j e - l i tedy nutno udělat za ni te č k u je
troba jest© u v ést„ž® diskus® o třá sla n©j©n. ©.silem, &X©
ts s samou,rsdakoí J Skutečnosti" do ts aury, ze- Hájek po
dal n§jdrive demisi a o d v o la l:ji teprve pot©',kdys? i os ta tn i členovo redakce se s jono názorem z t o t o ž n ili.
Považujeme tedy odpoved H .J,H á jk a za stanovisko osle*.
redakce " S k u te č n o s ti" ,t. j 0 táž K, Belá k á . F r , Brsghy, L »Oeryc’n a, L . Davi da. P 0Demet ze *0, Ko at rov- Skal i ok®hó, Lad. katejky,ViadoPegky a Jána Žáka„Listujem e-li potem v c is leoh minulých ročníků ířSkutečnosti^,můžeme’ sc tam do
č í s t , ž's t i t í ž ve svých předešlých Článcích p s a li v do
cela jinom sm yslu,Tedy:-jinak so p lfe a jin a k se jedna.
Potom so nedivíme,že S k u te č n o s t” nemá j i ž d a lš í zájem
v disku si pod názvem ”0 základy mravnosti0 pokračovat0
*

*

*b

Prosíme o vysvětle n i?
V časopis© "Demokracie a socialism us" / o .3 3 ,červenec
1953/ vycházejícím v Londýně,vysvětluj© Ing.V lad.B ^M a,
jak se podařilo holandská Stran# praco dosáhnout v ítě z 
s tv í vjbarlam entních volbách konaných 35.června t . r ,
Ing.Bruza dochází ý/© svém článku k z á v ě r u , h l a v n í
p řírů stek hlas?;, p r if e l od k ato lík u a přísných protestan
tu a vdoslovná dále r ik á :wKonc©pc® Strany práce spočívá
na přesvědčení,žs p o litic k o u stranu neurčuje nábozen-,
stv i,n v b rz p o litic k ý názor a že p o litic k á názory za.stavang stranou práce, nejsou v rozporu s Žádným náoozenstvim^Jakcf zmatení- pojmy namačkáno do Jedno v o ty lP isat©l dále píé@:?5Ani v předvolebním údobí neopustila stra
na pevnou l i n i i víoné p o lit ik v vědeckého socialism u a
nehledala ngvých p osic propagaci libových hesel.*JToz,
p ři nejmenSím trochu nelogicko pojetí,n©zd§£ se vam?Prosime proto jak p is a te le článku In g .V lád .B ru žu ,tak Re
dakci časopisu "Demokracie a socialism us" ^ktora článek
za řa d ila ,o laskavá v y s v ě tle n í, jak d e fin u ji pojem "vě
decky socialism us" a "socialism us" vůbec,a jak s i potom
p ře d sta v u jí,ze je odůvodněná pro k ato lík y v o lit Stranu
p ráce,k terá "neopustila pevnou l i n i i věcně p o litik y vě
deckého so c ia l i smu." Moln a , ž © by bylo taká dob re ..kdyby
j&ITIngTB rúza, tak redakce časopisu s d ě l i l i ,j a k
vůbec
p ře d sta v u jí,a b y k a to lík jednal a vystupoval ve veřejném

Roda^ci "Isgw arte",Časopisu sudet .Němců,vycházejícího
ve Vidni prosíme, o v y s v ě tle n i,v kterém případě mysli
to se spoluprací s Českým exilem upři,mne?V č,44.nn s tr
3. se přimlouvá za spolupráci s Oes0nar9výborem v Londý
ně^ a v stejném č ís le povazuj© hudbu Smetány a Janáčka
predváděnQU’ v© Vídni za urážku sudstonemecfcého v la s te 
neckého c ít ě n í.
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STÍNY V EXILU:
Jo třeba konstatovat:

..

H.J.Hajek v 6 „císls "Skutečnosti"^označil kato
licismus za„smšr neméně- nebezpečný ne z jo komunismus
a s timto nazorcin.se ztotožnili i „ostatní členovo
.
redakce "SkuteČnpsti",jak se pcz<jsji ukázalo „Alespoň
sympatisovat s tímto názorem musí i p.šéfredaktor
Ferdinand Peroutka,jestliže se P9 staral,aby "Skuteč
nost" netrpěla žádnou nouzi.Sdíli snad i stejný ná
zor National Oomittee for a Free Europe,který časo
pis "Skutečnost” financuje?
Šéfredaktor "Skutečnosti" H.J.Hájek v Čís.5-6,IV/T.
píšé,žc mladé generaci je mnohem milejší "oficielní
exilová representace" než "zpáteČnicti dogmatičti klerikalové".Tou mladou generaci myslí H.J,Hájek jistá
redakci "Skutečnosti" a, je dobré,ze taká i on uznává,
ze v "oficielní exilová .representaci" nejsou zastoupe*
ni také ti "zpátečničti dogmatičtí klerikálove."Exilo
vé vedení prohlašuje totiž něco jiného a je tedy dobro
když šéfredaktor "Skutečnosti" uznává,žc to je lež.
Exilový list "Cechosloyák" z 15,srpna t.r./Čís.30,
roČ.IV./vénoval oelý úvodník nazvaný "Hovoťi duchovní
církve CSL" ostrému utoku,na katolickou Církev„Pisatel
článku podrobně vypočítává,v cem a kde se katolicismus
ztotožňuje s komunismem„Vydavatel "Čechoslováka" p„J,
Josten,si jisté vzpomene,jak před rokem trpči takovým
nedostatkem místa ve svém listé,Že o Apoštolském liatČ
sVoOtcc československému lidu,vydaným právě v den ná
rodního svátku,28. října,se mohl zmínit jen puldyuhym
řádkem.A„prcoi se jednalo o uznáni našemu trpícímu do
movu, zatím jediné vůbec tak závazné důležitosti za ce
lou dobu našeho exilu*R&daktor tiskové služby "Svobod
ného Československa"-(FGI), J.Jost©n.,jistš vi, jakou ra
dost zpfisobil list sv.Otcs všude,„v Československu,s ja
kými obetmi byl rozmnožován a Šifon a jak tak<£ česky a
slovenský lid jo za tento V 6 liky projev uznáni sv.Otci
vděčen.To bylo v dob£fkdy o vedeni našeho exilu doma
věděli jen to,Ž© j^nom. dokázalo přod^celym svobodným
světem,jak mu leží na srdoi mnohem více to, ze kterých
osob bude složena RSC,nsž boj proti komunismu a ne z
blaho vlastního národa.
"Skutečnost" a "Čechoslovák" si po delší dobu děla
jí vzájemné reklamu,že to jsou "jediné nezávislé listy
v exilu„"Dovolujeme si otázat §e tedy p.Jostona a re
dakce "Skutečnosti",co nazývají„"nezávislým listem?"
Pařížská "Tribuna",list vydávaný Zahraničním ústa
vem v exilu,ve svém yánoonim gisl© /prosinec 1951/uve
řejnila Článek "Chybí dobrá vůle".ve kterém autor citu
je v uvozovkách Části projevu sv.Otce &’ těmito citáty
potom "Tribuna" dokazuj©,3 ak sy.Otso se zastává fašis
tického španělského režimu.Citáty z projevu sv„Otce, „
které "Tribuna" uveřejnila v uvozovkách,byly úplné pře
kroucené a oelv smysl projevu sv.Ofcc© byl pracné tak
sestaven,aby působil odiosne.Dpdnes časopis "Tribuna"
neuverejnil tiskovou opravu,přestože ji byl zaslán ve
škery prSkazhý mate rial. Redakci "Tribuny” miízeme snad
no dokázat,že podobné s projevy sv.Otce operuje Ru.Právo.
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Je třeba si stále připomínat pracovní program
p.Dr,Huberta Ripky,po dobu oxilur^Jen nechte Katolí
ky pracovat,budeme 36 systematicky rozkládat a nako
nec moc bude zase naše".Dr.Ripka hemvsli na to,jak ,
rozkládat komunisty,ais jako první bod svého exilové
ho programu si dal z$ úkol rozkládat katolíky.Možná,
ze Br.Ripka tím mysli stejná i komunisty.poněvadž
oas 0/"Skutečnost" a Jostennv "Čechoslovák''’ nevidí ve
likých rozdílu mezi katolíky a komunisty.
^
Dsmokratický Masarykův Svaz,blaho svá pamoti,po
sílal domu do Československa t.zv."Lisjy domovu",pro
ktere docházelo doma k velikým zatýkáním.Tato posel
ství obsahovaly jen prázdná slova'a byla podspeana
předná tehdejším předsedo^ F.Peroutkou,Proi.^rdlíkem,
generálem Ingrem,Prof,$ovarnou,Dr.Luzou,Fr.Nemcem,
Dr Papankem.Pak tam stalo doslova:"....spolu s další
mi ,zsjména slovenskými a českými katolickými osobnost*
mi, která se nepod.epIsu.il z bezpečnost nich dttvodfl. lTZg^~
leželo tedy "exilovým osobnostem" z Dcmokratickáhp Ma
sarykova Svazu ná tom,aby doma^vČdíli,Že slovenšti a,
čeští katolíci jdou s nimi.Když nemeli při ru.es žádna
jména,mluvili alespoň tak všeobecná.Když rozhlasová
stanice Radio, Free Europa referovala o tom,žo exiloví
představitele se zase smířili,neopomenula zdůrazňovat,
kolik katolických osobností se zasedáni "na usmířenou",
zúčastnilo,a kolik z nich i promluvilo 1Proč RFE nehlá
sila taká domu,Že přestože Dr.Zenkl a pr.Lettrich při
jeli do Chicaga pozvat na toto zasedáni taká J.M.nana
opata Ondraka,žo tento pozváni nepřijal a zasedáni se
nezúčastnil?Šéfredaktor RFE,Ferdinand Peroutka ve svém
projevu,vysílanou dne 14.října 1951 do Československa
řekl toto:"Lckar musí lácit,i když je epidemie,a on se
můžs nakazit.Policista musí jit dopředu,i když proti
němu ve trne stoji ozbrojeny zločinec„A spisovatel musí
mluvit pravdu,i když jo to nebezpečná.Je k tomu,aby
mluvil pravdu*"Je dobře známo,že FoPeroutka ss sám po
važuje vies za spisovatele a novináře než' za politika.
Sám to několikráte prohlásil.Proto jo svátou povinností
spisovatele F.Peroutky a jiných spisovatelů v exilu ří
kat domu pravdu a zase jen pravdu'. Ne činí-li tak tito
spisovately,klamou,vědomo náš domov a klamou taká náš
exil.Obracíme se tímto veřejná na p.Šel redaktora F.Pe
routku, aby nám odpověděl a my samozřejmé jeho odpovád
uv6 rej ní me. F.Peroutka.musí podat vysvětleni,proč mlčí.
nebot 31,října 1951 řek.l, ve svém projevu k domovu:"Spi
sovatel který opouští základnu pravdy,hyne'."Jestliže
nyní p.Šéfred.Peroutka prosadil taká odchod z rozhlaso
vá stanice RFE Pavla Tigrida,kterému může a musí být
vdeosn,že mnichovskou stanici vybudoval,nebude mu nyní
již nikdo překážet,abv mohl říkat domů jen co chce,vy
zýváme take všechny cleny redakce "Skutečnosti",kteří
zastávají v Mnichove vedoucí místa,nebo jsou kořespo
de nty RFE z různých zemí,aby řekli domu plnou pravdu,
jak smýšlí o katolické církvi„VŽdyt Jpozi z nich se ta
ká považují za spisovatele6Mel.i by říci domů take,jak
si představuji náboženská porady a jak redaktoři těch
to náboženských pořadu musili podepsat p.Šéfred.RFE re
versy, že nikdy nepřekročí jeho směrnice,
-sky.
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KNIHOVNA

EXILU :

Z knih a výtisku zaslaných redakci Čes.vyd. VERITAS.
F.X.HAVLÍČEK: “DIE ROTE GOLDENE STADT».
Vydalo nakladatelství Friedrich RUDL,"Vorleger-Union" i
Frankfurt/tó.Neckarstr.9. na podzim 1252.Kniha má 208
stran s IQ kresbami akad.malire Oso a jest vydána ja
ko nemecký preklad.Objednavky do ciziny vyřizuje na
kladatelství nebo Denis SILAGE,MUnchen 23,Morawitzkystr.-l/III.Cena 2,50 dolaru.
,
x ' 'Dej v knize popisovaný prorval v komunistickém
Československu politicky uprchlík,mnohokrátě vězněný
a pronásledovaný.Kniha je snuškou příběhu o obyčejném
životě,Obsah je vtěsnán do 30 kapitol,do třiceti krát
kých a strucnvch příběhu o politickém psanci nebo li
diček kolem něho,Není to literární dílo,ale satyrioké
reportáže a fejetony o událostech,která jsou tvrdou
skutečnosti.
-•
Kniha je psana především pro lidi,kteří dosud ko
munismus na svých bedrech neokusili.Je psana pro mili
ony dosud bezstarostných,demokratických a svobodných
lidi na celem svete.
Miliony lidí v zemích za, Železnou oponou so domní
valy,ze "ten komunismus není/tak zlý"I Jsou miliony li
di v demokratickém a /svobodném západním světě,kteří
ještě nezamykají dvéře na desatero zámktf před komunis
mem,protož© sg domnívají,Že rudá propaganda,jak se je
ví v počátečních lehkých formách,není nebezpečna.
Autor se snaží hovořit ke čtenáři včas.
Vytrubuje na poplach přesvědčivě a .snaží se upozor
nit jaa. nebezpečí včas,nož mfiže být ' $ svobodný západ
ní člověk také uchvácen jako miliony podmaněných lidi
v zemích za Železnou oponou.Tam je jakýkoliv pozdní odpgr proti komunistickému,režimu bezohledně a krvavě po
třen pri každém sebemenším pokusu o vymámeni.
Kniha není literárním dílem,ale kusem života těžké
ho, který vyvěrá z denního života.Kniha je vážnou obža
lobou komunistického' rež'imu v Československu; je ale ta
ké břemenem,které vynesl na svých bedrech z okupované
vlasti jeden z těch Šťastných.kterému se podařilo unik
nout z neprodyšné a nedýchátelnď sféry,zamořené komu
nismem.
, Knihu,která je velmi pěkně vypravená,všem našim ‘
Čte
nářům doporučujeme.
Red.
EDICE SATIRY;
jako třetí svazek EDICE připravil Stan.Brzobohatý kni
hu PADNI KOMU PADNI,která je výborem z dosavadní sati
rická tvorby autorovy.
,
.. Jako Čtvrtý svazek sestaví dr Robert. Vlach z pří
spěvku, která autoři v exilu navrhnou, VÝBOR EXILOVÉ SATIRY.Příspěvky zaálete na adr:Dr.R .VÍach,unsdagsvagen 8/1
Ensked© 6,Stockholm,Sweden.

BEZ KOMENTÁŘE;
(Vyber z komunistického tisku «a Železnou oponou.
Příloha Českého vydáni VERITAS 5.12/13.
OBRANA LIDU z 13.XI.1953.
.houstix oo, £efektivního odbfci novin,který jo svou
pods tát ou-naři zováním odbéru tisku, v rámoi jednotekposůotatkom otranS Škodlivých a cizích diktátorských,
method,j©£ zaváděli, zrádci,Slánský.Raioin a supi.Odbě
ratele novin je třeba získávat především tím,ze je bu
deme uSfit Číst noviny,udit je s nimi praoovat a xak je
přivedeme k tomu,ze se sami stanou předplatiteli1;.”
SVÍT PRÁCE z 20cXI.1933o
11..Pokoušeli jsxe Re jíž’'někdy koupit třeba lixrový ne
bo dvoulitrový plechový hrnec na vaření??ři jdete-li do
obchodu náhodou v don.kdy jich nbkolik dostane do prodsjcypoítďsti os van jocín ai odnost .JonomŠe téch sťast*
livcu jo poskrovnu. Daleko vStSl počet je tách,kteří ob
cházejí jeden obchod za druhým-a mam £ . H
"Do kolečky,dokola,Ve frontách stojí lidé na krev a fron
ty jim piji krev.Kula od nuly pojde.-."
k Se SÍÁNSKA: ZENA: z 32.XI „1952.
"uc čínoslap noka akaosni© lea vstoupila

oficiální v Život
slavnostním vyhlášením v Národním divadle dne 17.li.3to-

tadu...i při organisací akademie véd nám byla vzorem akaemio sovětská,ktegá mu xiž za sebou mnoho let úspéánd
činnosti..úkolem védy je zajistit materiální základnusocialismu. fc:

MLADA^FRONTA: z 20 .XIR.953 '
.i učí!! na SIbvňásku je črganisováno na 50*000 mladých
lidi madarská národnosti..1»
SVOBODNÉ SLOVO z 31.listopadu 1953„
1rTTtie samozřejmá,w-4 íkuíl'nepiatViV za hranicemi nachá
zejí ochotnou opora a spojence mezi naší domácí reakoí.
mezi bývalými fabrikanty,velkostatkáři,bankéři/bohatými
živnostníky a spekulanty,kteří se zase opírají o ele
menty z bývalí)ho státního aparátu.na př.o propuštěné* deš
tníky, dusrojníky,advokáty,různá vládni rady,představi
tele- rusnyen fašistických stran a pod,Nej lepší podmínky
ma. néá nopritol v takovom prostředí..”
ČESKO ÚLOVE NSKÁ ARMÁDA 5,23.
■TPřěd-děsp tisíc ueoha s sJlovákfi bodovalo se zbraní
v ruce v řadách tvořící S6 Rudá armády za upevněni Vel
ké říjnové socialistické ^evoluce..,Cast z nich se vrá
tila j i c vyhnána intervputij ze Sovětského svazu domu„a
jtsae c.uos pracují obeftavu na socialistická výstavbě
svs načti.';.''
FUNKCIONÁŘ 1 Z2
""^ová<se stanoví v návrhu stanov pojmenování některých
stranických orgánd.V krajích a okresech mají být mí3 to
předsednictev - byra...”

