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ZPRÁVY KŘESŤANSKÉ AKADEMIE:

Česká vydám VERITAS
Australis:
CML v Melbourne uspořádala sbír vychází, dvakrát máSid
ku Šatstva a pradlá,jakož i sbír neys přílohami i
ku m nšZni pro Čs,uprchlíky v Nfr
močku oSbírka s© setkala s velkým STÍNY V EXILU:
(Řídi KLUB pracovníků
úsp^ordea.
Spolu s ostatními 5a.organi- VERITAS.)
eacsmd.v Melbourne uspořádala - '
CML společnou oslavu 23„října,
BljJZ KOMENTÁRE:
V nečili dne 2 .listopadu u~ (Výbor z komunistic
sporadala CML večer promítání b& kéno tisku z© zemi za
řevných diapositivu,ze známých i Železnou oponou.;
doposud neprobádaných končin Au
strálie «Všechny snímky byly port
zeny naěimi krajany v Austrálii
a některá z nion na velmi nebez Redakc© ,rc ze sila
pečných výpravách divokými konči pořádám: , ,
nami o
. C$eke vydání EVAKGEKřesťanská akad&siis v Melbou Li I ,
rne vydala Studijní arch 5 ,6 ,za i Serii pohlednio Prabývající se tomatem ^Církev kato U f o
lická a evropská jednota**„Studii iotografi© p.aroíbizpracoval Dr, I .3 0podl® proí, Hyan ekupa frr oJ. BERANA,
Wáeyeabergha,s®ktosa lovaňske u- Modlitby exilu,
Zbytek vánočních po- ■
niversity.
CML-Melbourne vydala příruč hleSnio s českým tor
ku modliteb ke mši sv,nazvánou- tem byl rozdán mezi.,
"Přistoupím k oltáři Božímu. „i?. uprchl© krajany v taJe.to zatím menší náhrada za mi
sá l, který zatím v exilu po stra- NĚwÍ^VERITASn~MARIAZELL
dáme
AIJEriTO-Fosti&oOBI
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ZPRÁVY VERITAS :
149.- Dar dědy Mráze 5 s ,lidu nove danovg zákony.

Str.3.
JEDNOU VĚTOUr

Nově zřízená Státní
obchodní inspekce bu
de soustavně kontro
Praha,prosineo 1 9 5 2 -/V e rita s/-. lovat, jak obchodní
K odvrácení rostoucí, hospodářské' podniky státní,druŽkriso v CSR a hrozícího státního stevní, komunální i
bankroty, nssta^ilp nalezení a po soukromá a podniky
trestáni "vinniku Slánského a s" spolešného^stravová- .
K tomu by^o zapotřebí i určitého ni dodržují zákony,
materielniho řešení,i za cenu po usnesení a nařízeni
u žití t.zv."kapitalistických pro vlády o obchodě.středků”-daní.Při zavedeni volná -CSR uzavřela Obchod
ho trhu v CSR,na němž ceny potra ní a finanční dohodu
v^n a ostatníhg zboží se pohybu s Argentinou.
j i pro normálního spotřebitel© v -Rozsudek smrti nad
téměř nedosažitelná výši,bylo ho Slánským a společní
vořeno o tom,že cenový rozdíl je ky byl 3 .prosince vy
proto tak vysoký,jelikož je ná konán.hražkou daní-techto ”zotnocují -Vojenská brigády jsou
cích zbytku kapitalismu” , s nimiž nasazeny ve zvýáene
musí být jednou pro vždy zůčtová míře při sklizni cu
no.«Jak s nimi bylo zugtováno, uka krovky. zují současna opatřeni, jimiž při -Novým velvyslancem
ponecháni volného trhu-oyl p.ťed> v SSSR byl jmenován
pis daní novýíni daňovými zákony Jaromír vošahlík.zreformován,což představuje dal- -Na 12.prosinec,výŠi krok k zotrodem našeho náro roci podepsáni c o .da ve v la sti.
sovětske smlouvy o
Dne 11.prosince 1952 schválí § řátelstvi,byla nalo Národní shromáždění v Praze
ízjna v CSR vlajko
návrhy nových daňových zákonů.Ji vá výzdoba.- „
mi jsoy některá druhy dani zre- -Nove ,zřízeny zeměděl
formovany,některá znovu zavedeny ský výzkumný ústav v
Nová PAN Z OBRATU,která na-^ Branisovicich bude
hradí dosavadní všeobecnou daň, mít 11 odděleni,mezi
bude napříště vybíraná jako roz nimi odděleni zeleni
d íl mezi cenou velkoobchodní a
ny a květin ve V alti
maloobchodní, po srážce obchodní cích, oddělení vinařho rozpětí.Nová daň z obratu bu- skáyve Velkých Pavlo
cje zásadně vybírána v odbytových vicích, oddělení speci
útvarech výrobních odvětvi a po álních a teplomilných
kud nebudou ještě zří zeny, ve vý rostlinýv Lednici a
robních podnicích přímo.Odrůdou odděleni pro travopoldaně z obratu bude DAN Z VÝKONU ní soustavu v Ivano
Sazby daně budou činit i - £U% vicích na Hané.
ceny výkonu.
, -Podle noyáho veteri
Družstevní sektor bude ještě nárního rádu bude ve
podléhat důchodová DANI DRUŽSTEV terinární činnost sou
Sazba daně se pohybuje u druž- , středěna a řízena z
stev od 40 do 60$, u hospodářsko ministerstva zeměděl
hg podniku dobrovolných organisa ství .ci 10 nebo 20$ a u "soukromokaoi -1 1 .prosince byl v
talistickych" právnických útvarí Praze. zahájen 1 8.vý
75 a 90$ daňového základu.
roční sjezo. Os.ophthalmolcgická spoloc.
Nova DAN ZE MZDY stoupa' od
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51° do necelých 20£.V teto sazbS i ■Qstřední národní výjsou. zahrnuty i gamčstnaneck©' při bor v Bmá vypsal ve
spévky na národní pojiátční .kterc řejnou soutěž na pa
Činí u mozd do 10.000 Kčs měsíčné mátník Rudá armády,
8 9%
který má být umístěn
' Sazba DANĚ ZEMĚDĚLSKÉ‘ činí y v t . zv.Stalinových
clenu družstev i l l , a IV,typu 3 % sadechoje jic h přijmu,u družstev l .a I I . -P ři brnánská univertypu 3% j e ji c h vrocniho přijmu.Tal; s itá byla zřízena sa
zváni ?,vcsničti boháči” mají daňc mostatná farmaceutic
vou novinnost až 30f .
ká' fa k u lta ,x
„ Příjmy živnostníku a řemeslní -Vo Voj kovacích u Ří
ku,zaméstnavajícíoh praegvní síl^ čan byl zřízen stá t
obchodníků a autodopravou,povgzni ní kurs pro přípravu
ku,hostinských a majitelů domu bi. dálníků na vysoká škodou zdaňovány pažbami^kterč se po l V o hybuji od 6% pri ročním přijmu do - Jiráskovo museum vc
l^o000 Kčs.az do 20? při ročních Hvčzde uspořádalo vý
prijmech.přesahuj icích 500.OOOKČs stavku ’’Alois Jirásek
Řemeslníci, Živnostníci a ob v SSSR”chodnici , jejichž^příjmy budou zda -V roce 1953 byla*„zří
ňovány dání z přijmu obyvatelstva zena jednotná zcínedél
budou krom£ teroo dané p la tit j©- ská družstva v 3.000
štč DAR ŽIVNOSTENSKOU..
, ,
vesnicích a do těchto
bylo nuceno vstoupit
Uáu5 z umSTěckd a literá rn í
činnosti .zůstává,nszmčnčna.
přes ÍOOjOOO drobných
Sazba .DOMOVNÍ DANE B£ni u sou a středních rolníku.-•
kromych majitelů Činžovních domu -Brněnská Dgpravní po
45$ pri hrabám nájemném do 30.00C dniky buduj lanovou
Kčs a 50% pri hrubém nájemném,kte trat pouliční drahý
rs tuto hranici přesahuje.,
k^ádraží CSD v Král.
•Nová DAN Z PŘEDSTAVENI podle
povahy a struktury odpovídá nová -Zaměstnanci kopři
dani z obratu.
vnická Tatry pojmeno
Shora podaný stručný přehled v a li svou slévárnu
o;:nových daňových předpisech uka na Slévárnu ČeskoSlo
zuje jasno postupné zotrocování
vensko- sovětského přá
ceskáno a slovenského človčka a
t e l s t v í .ttkazuj© druhou tvář dědy Mráze,
-Na konferenci úderní
který o vánočních svátcích navsti ku a novátoru,která
Československo. .
se konala dno 3 2 .l i s t o 
padu ve Sternberku.se
150o-Nové rozdálení" pracovní do t it o jpmseli zavajat,
ze pres počáteční neú
by v Odd.
T~^
spěchy budou ve .yotší
míře využívat ” sovět
,Praha,prosinec,1952.-/V o r i t a s /V rámci šetření elektrickým prou ských zkušeností v zá
dem byl zaveden v CSR pro pracov vode ch ,ní dobu t.zv .tritý d en n í cyklus a -V rosicko-oslavansko
začátky pracovních dob byly posu pánvi ”dluží” hornici
nuty ze 6 na 7 a ze 7 na 8 hodin státu 366 vagonu u h lí,
samotný dul Antonín
ráno*Pracovní,doba tím zkrácena
nebyla,Národní výbory vydaly pro 'dluží"státu 88.6 vago.
nů
uhlí a hornici se
volání k šetření svát lem o vánoč
museli zavázat,ze tenních svátcích a mezi jiným bylo
zakázáno elektrická osvětleni vá to dluh do konce ro^u
každopádně vyrovnají.
nočních stromků.
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151. - Vánoce v ČSR-po dědovi Mrá4 JEDNOU VĚTOU:
zoví-vánooni stromky s řuP -“Za "ne ohorši okresy
dou hvězdou.
v dodávce mlčka by
ly určeny okresy Mi
Brno,prosinec 1952.-/V eritas/kulov, Znojmo a zidloNa popud Svazu čs,-sovět§kěho přé. chovice,při čemž nej
telstv i vybídli ucj,telě zaotvo ns. hůře byla splněna do
školách, aby vánoční stromky zdob: dávka za poslední tylo pěticípou rudou hvězdou.£od v í . dny ve Valticích a
nočním atroníkem,mají být zpívány sioe na 42,59# a v
novodobé vánoční pianě,z nichž
Miroslavi na 51,61#-,
text jedne uveřejňujeme:
-Delegace brněnská
"Tu jedličku jsme si vystrojili, Zbrojovky,vedená Ka
celou se všech stran,
rlem Kyzlinkem a dí
a ve hře, zpěvu,vesele
lovedoucím Rudolfem
Čas svátku plyne nám.
Jiřinou odejela do
Na osvětlenou jedličku
Sovětského svazu za
vzpomínky budou žít,
účelem vyjodnávám
ať pěticípé' rudě hvězdy
o splním dodávek.záři na ni s v i t .”
-V CSR byla starto
vána kampaň proti
153.- Pokračující sovětisace ČSR, majitelům Činžovních
domu a i v tisku vy
Brno,prosince 1252.-/V eritas/šlo již několik ná
Občanc v CSR jsou mimo návštěvy
vrhů ,o tom,aby Čin
kursu ruštiny nuceni kupovat rus žovní domy byly zdruzké knihy a odebírat ruské časopi stevnčny, jelikož' .ma
sy.Tak obeaně v rosičkám okres©
j i t e l i domy zanedbá
byli nuceni zakoupit ruská knihy vají a^neopravují,což
mohou úspěšně prověst
a časopisy v hodnotě 37.000 KÓs
ve Svitavce na Boskovičku za
pouze družstva,utvo
24.00Q Kčs.Na Východním Slovensku řená z nájemníků.musejí občaná pravidelně odebírá-, -V CSR panuje toho ča
ruský denní tisk .
su velký nedostatek
luštěnin,hlavní Čočky
153. -Parašutistický výcvik pří- a hrachu.-y rámci šetření pa
sIugfllCT-gNFT
pírem nebudou na vý
stavách používány ka,
Brno,prosing lS 5 2.-/V erita s/Počínaje 1S.říjnem jsou v Gottwal talogy,nýbrž jmc'na vý
. dove-Otrokoviclch p’ostupně prová tvarných autoru a náděny paraáutistickě kursy pro př:. zvy obrazu budou umí
slusniký oddílu SN^.Clonově těch stěny pod obrazy.to nových para-oddilů budou pod -V CSR byly vydány no
le potřeby nasazováni proti par vě známky se znakem
t i zánCm a "agentům západních im Cs.Cervene'ho křiže,-Karol Smidkc,vedoučí
perialistů" , vyslaným do CSR.
slovenský komunista
154. - Samozvání^církevní hodnos zemřel náhle 1 5 .XII.
táři sí ro zdělům íunkděT v Bratislavě.-V Praze byl jmenován
Kanovník Dr Josef Toman byl jme-! nový Státní výbor pro
novan aroijáhnem-prelátem kapituj tělesnou výchovu a
ly brněnská s benedikci opata a ,; sport o -„
kanovník Petr Franta byl jmenován -Svazy,Cs.hasiČstva
kanclěřem brněnské bisK.konsistoJ se musí podrobovat vý
cviku odstraňováni
ře.
zápalných bomb.
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155.- Katolická církev za Želez JEDNOU VŽTOU ze ze
nii za Zel*oponou. nou oponou.
-V SSSR i-s toho času
888 vysokých Škol,je
Vídsh,prosinec 1953.-/V e r ita s /Politbiro jugoslávské komunistic jichž úroveň se nemů'
ké strany založilo komitét,j©ho f ze srovnávat s úrov
ni vysokých Škol evro
úkolem 3© organiscvat do C‘i?léa
kraji protestní shromážděni proti pského typu.~Ve Východ.Německu se
jmenování arcibiskupa StspinaÓ©
kardinálem.V celo komitétů sto jí připravuj© proces ty
^ástunce ministerského předsedy a pu procesu se Slánskýmséf .ideologického školení Djilas •■Cookosíovensko,.vyráb í
a bývalý Žalobce v procesu proti pro SSSR noýď Mcni
parníky o sile 300.800
p.arcibiskupovi Blazevic.
Sdruženi ”GyriXa a Mstodéj©. a 1,200 koňských s í l .která shromazdhj© státuvérná kně -Po CSR panuj© i v Ma
ze bylo nuceno proti jmenovaní co dars ku velký nedosta
tek potravin.nojostřeji protestovat.
-Na Ukrajině byly zaV SSSR se pomýšlí m Skolení loženy velké kombináty
pro průmysl bavlnář
černošských a ífmských studentu
v komunistická ideologii v© smy ský a heabévniqký,do
slu protiaisijní Činnosti y Asii nichž- jsou posíláni
a Africe oStudí-nti budou umístěni z VQlkšrgásti bývali
v,bývalých klášterech v sa te lit tex tiln í dělníci z Ru
munska a Bulharska.ních zsmích.
-V poslední době byla
P«Arthur Brassard je d in ý kate značm zvýšena těžba
lický ka&z v SSSR,starající se o dříví na Podkarpatské
katolickou kolonii,bud® vystřídán Rusi,která vod© k bezohlodnbmu vykořigťovaP.Georgss Bi3on^tt3m,;](3nu2Í bylo
j i z udíleno patřičná povoleni.
ní tamsjŠíon lesu.-,,
-J íš dnes pracuj© na
kolik set vtfdcft V SSSR
Polská biskupská konference
varovala ys sván prohlášeni pol na sepsání podrobných
ské katolíky před jakoukoliv Čin dějin moskevské univorností v podzemním hnutí „Poukazuj siw ,ji'ijiz 300.výročí
na to , £e Činnost podzemního linutí připadne na rok 1955,je Často vyprovokovala ctátnim pc -V Leningrade byl vy
roben zkušební automa
lic e jnim apaifatem a vyžaduj© si
mezi v^fícáni a hlavně mezi kněž tický agregát pro vý
stvem velká obšti.
robu umělého vlákna z
koksu.. .
-Madítrsko Vyrábí pro
VERIIAS-t.zv.MÍROVÉMU SJEZDU SSSR tozv.plovoucí Die:— ď krď rrriT D ^ ----------------- slovy elektrárny,j e 
jichž kapacita dosahu
Redakce č .v ,VERITAS zaslala vs©m ; je 6.000 kWh."delegátům” na t,zv.Mírovém sjez
du národů,ktefí jsou katolického
vyznání a hlavně katolickým knl- Vánoční pose1ství
Žim přehled zpráv o pronásledová- sv.~Ot o©, Pia "XLi . ~
ní katolická církve v Českoslo
vensku. Zprávy byly vypracovány
Vatikánský rozhlas bu
de vysílat dne 3 4 .pro
anglicky, francouzský,německy a
italsky.Ke zprávám b y ly přiloženu since dopoledne vánoč
brožury o kardinálu $ind3zsnt ym v. ní poselství sv.Otce
a are.Beranovi v© fran ccu z .jazyků ,ve 35 různých jazycích.
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STÍNY V EXILU?
(Řídí KLUB pracovníků VERITAS)
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OHLASY VERITAS:,
(z dopisů čtenářů)

SETKANÍ S ŽIVÝM SVĚDOMÍM.
v, Vážení přátelí:
Je chladný zimní ctěn.venku vane o- Četl jsem Vašim listem
strý vítr.chvílemi padá sníh.V hale uveřejněný dopis v 6.9
zc dno 6 .říjnu t.r.n a
mnichovského vysilaco "Svobodná
Evropa" ptá se^mr^e nuzně o&sný a
straně 7 ,který mi za
Špatně vypadající mladv muž:"Nejste slal můj kamarád z Ně
prosím,Cech., . ? ’. "Protože nepatřím k mecka.Vso co bylo v
těm; kteří se před krajany hraji na článku napsáno.mi utvr
cizince,otvírá' ss mi srdce neznáme- dilo mě míněni o ve
ho exulanta.-Je to Cech z ruské' Vo doucích osobách našeho
lyní.Po roce 1945 reoatrioval do
exilu.Mohu Vás jenom
f tará vlasti .P řid ělili mu domek a u jis t it i,ž e pomalu se
ivnost.Pak Živnost^byla znárodněna nám všem začíná vyjas
potě byl z podezřeni pro- proti ruské ňovat i , iak to naši"ná
a protikomunistická smýšleni posta rodní představiteli’ "
ven pod policejní dozor,a konečná
nedovedou a valí kámen
zatčen,jako protistátní živel odsou do kopce,ktorý jednou
spadne.
zen a poslán do dolů,Jeho situace
byla jsstá o to horší,žs znal sku- Mý of skoalovenati poli
"teáné^poměry v §ovát„Svazu a přite- tič t í uprchlíci, kto ří
žujíci odolnosti.že o nich vyprávěl jsme uprchli z komunis
ve svém českem okolí„Po těžkých a
tického Oeskosloven tvrdých dnech se mu podařilo uprch ska před psrsekuoí neb
nout a dostat^se do Nápadního Berli opustili vlast z demo
na.V Záp.Berlině*je Život pro upreb kratického přesvědčení,
líky ze zemi za Železnou oponou táS všechny nás pojí láska
ký a nodezpsČný.Berlín,i zapadnije k naši znásilněná vla
sti a všichni vidíme a
sam za Železnou oponou,únosy lid i
jsou na denním pořádku, ne jis to t a, d,e poznáváme v komunismu
pr®§© a strach.Americká úřady nabi- svého úhlavního nepří
.
zej i uprchlíkům,že je popraví vojen tele a nepřítele náčeskými letadly do záp.domečka.Tak se ho zotročeného národa
take' muj náhodný známý dostal do
doma.Máme v zahraničí
Mnichova.Tam mu však západoněmeoke a hlavně v USA sve' ná
úřady odmítly vydati povolení k po rodní představitele,
bytu, protože každý spolkový německy která jsme si nikdy ne
stát ma V6lky počet j i z' "svých" u- z v o l i l i ^ kteří se na
prchlíků a nechce nová a další.Náš šim jménem a jménem po
exulant^noměl nic,ani pěníze.ani za rob enáho národa doma
mést nám, ani povoleni k pobytu,niko samozvaná prohlašuji
ho,kdo by mu pomohl*Ná§ exil má vel za naše mluvčí před svo.
mi nevyvinutou sociální organizaci bodným světem,Mezi nimi
a tyto nedostatky jsou až zarazejí vládne nejednota,stra
c í. Sel na "American Fond",Tí ho po nická zájmy,osobni ne
s la li krátce na "Sdružení dál.polit schopnost a hlavně ne
uprchlíků".Tam mu dali jednou pro
bezpečna komunistická
vždy -deset marek.Nikdo s9“ ho neze- infiltrace.VetJiná na
^
ptal,m á-li kde spát,nebo má-li co šich zahraničních poli
jist.Zatím se ho uja li Rusové v Rus tiku nepřináší nic no
kém dome.Dali,mu postel,vydatne j í  vého, stale jenom opakudlo a do nevlídných dn$ s ledovým
ji.c o j i ž nikdy jindy
vstrem mu pů jčili zimník,Ale kazdy re Kli, a napsali .Nej smut
den se ho opatrná ptají,káv už ode nější je , že tito "naši
jde. Je Čsl.národnosti a č sl.sta tn i představitelé",ne znají-
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příslušnosti a na pomoc ruského
ce psychologii komukomitétu čeká tolik Rusů.Za info: 1 nistické propagandy
mace.které dal o svých zkušono - podléhají komunisticstech s komunismem,vyplatila mu Ké in filtra ci a může
ruská rozhlasové redakce 50 DM. • me s^politováním a ho
ktere už projezdil v tramvrajich , lo sti říc i.že skoro
(V Zap,Berlíne wvypláci5’ c si,re  všechny klíčové posioe
dakce Svobodná Evropa5’ za dalekc ovládaní dnes v našem
větší hodnoty - 5 , slovy p§t marek; exilu komunisté, ^Jak
A nyní sedí násvexulant ze Zí . dlouho se máme dívati
pad.Berlína,který p řiletěl amer, na naše nesohopné re
voj.letadlem,kterému odmítají zá- presentanty v Radě svo
padonám.úřady udělit povolení k bodného Československa,
pobytu,v teple vytopené halle mn: naše vedoucí v Radio
chov.vysilače^RFE,Snad by se zde Svobodná Evropa, Hlas Analezla néjaká práce. Náš exulant meriky, a v Národním
má mezinárodní řidičský průkaz,
výboru pro svobodnou
ovládá několik jazyků,p^pe na - • Evropu?Tito lid é jsou
stroj i,má topičské zkou&kv.Ohlá zodpovědní za nás a
s i l se u personálního referenta, svoji neschopností.ne
ale slečna v recepci mu oznamiuje. jednotou a osobními
Že pan personální nemá Sas a kro spory zavinili a zavi
mě toho ho nezná.Zaměstnanci vvsi nují celkovou nejedno
lače právě vycházejí a každý při tu Č sl.exilu.
dá do kroku.když vidi exulanta ve
Jest zákonem příro
vypůjčeném kabát©,ktorý má určití dy, že každý neschopný
hlad.."Ještě by mohl člověka obtě jedineo jest i ze své
žovat - . ’’Tak nás zklamaná volyň- funkční činnosti vyřa
ský Geoh,s rukama v kapsách,pře zen vývojovou cestou.šlapuje nesměle v teplo vytočené Tak se tomu stane i
hally a přeje si zapomenout, Že
těm našim Špatným vůd
dnes ještě nejedl.ze nemá povolen cům. Ovšem je na nás.
ní k pobytu.ž© zítra nebude mít
abychom je nenechali
kdsvspát a kam jít.Z a skleněnými páohati chyby,které
dveřmi fič j eeverák a padá sníh. škodí nejen nám,a].o
Vycházející zaměstnanec odhodí
hlavně celku.Nesmíme
půlku cigarety.Exulant z Berlína ztráceti Čas,neboť si
se rychle shýbne.Tady v Mnichově sami musíme své zále
ješte nekou řil..„
„
žito sti mezí: aebou vy
Nfíii: nej mensi nade je na zamš rovnati a včas odstra
stnám. v pomocných službách apa nit i naše neschopné
rátu, čítajícího několik stovek dc) představitele,Každý z
bře placených pomocných mist.(Go nás si mu3Í uvědomiti
prosadili dosud naši vedoucí v
•vážnost situace,která
Novám Yorku a ve Washingtone?)Je•' nastáva. Nebudeme a neště několikeré nadechnuti v píijc ; chceme déle snášeti,aby
mne vytopená halle a čs.'Uexulant naše práva a povinnoskterý uz zažil komunismus na rus• t i byly svářeny lidem,
ká Volyni a v ce^k^m pohraničí,
kteří se k tomu nehodí.
mizí ve tmě sněžicí, chladná zimn: . Žádáme,aby se našeho
noci.Dnes bude spát ještě u Rusů vedení ujali lid é.k tea zítra?-0patrnS uložil zbytek o: . ří mají oisty Štít a
garety do krabičky od zápalek a
minulost,aby naše zále
zmizel za hrsti sněhu,kterou za žitosti spravovali po
ním hodil zlý v ítr ,
ctivé a representovali
V.našem exilu už je několik
nás Čestně př6d svobod
let trvající boj o jeho vedení.
ným světem.
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Vydávají oo nákladná publikace,
kíero skoro ^ikdo nečte.Clenqva
repre se-ntačm. organisace pobírají
dosti vysoká" měsíční piaty.Jo vě
nováno mnoho energie na řemeni
různých osobních prestyčníon otá
zek.Avšak položím e-li si .otázku,
co bylo vykonáno pq sociální stře
noe,ve prospách našich udrohlíku,
bude .nám odoovád: rozpačité mlče
ní.Mamě problem přestárlých,nemoc
ných.rodin s dětmi,mladé m^tky.
v si ke procento tuborkulosnich,Li
de, kteří b y li z emigrace ze zdravqtnich důvodů odmítnuti,zůstáva
j í v Německu.«Jaký b.ude osud těch
to našich lidi?Jaka je je jic h bu
doucnost? A kdo j© zodpovědný za
je jic h osudy?ZaJejicn životy a
za je jic h dnešní áivofsni?Nepoclu
bujsms.Že ti,k t e £ í se prchTáčiTiT
za polij.Píckou representaci tonoTč
M lá d li
/
Avšak oslá dosavadní sociální
činnost v tomto exilu 1:yla soukrc
mou akci.Američtí krajan© aHufSTť
Tě naseno naroda podali ruku!To
však zdaleka nsgtači.Go učinilo
of i ci sin í vedeni exilu?Co jeho re
pressntantiTCq Rada ve Washingtonč?Blízi sc patů exilováyvánoco.
Budou smutnčjči, neč kterékoliv
předcházející,p 5 otože budou míti
menČ.naáěge a vies trpkých zkuše
nosti .
B y lo -li j i č v tomto smut^čm
exilu na to lik zásadních včci za
pomenulo, no zapomeňte pfoce docela,
na strádajícího Českého .človčka
v nepfátelsKO a nsvlícinč c iziň á .
Jiifí Benda.

Čtenářům,jimž se nedostalo do ru
kou č.8.&sskčho vydáni VERITAS^
opakujeme-část úvodního prohláše
ni k STÍNŮM V EXILU:
V..V započaté diskusi budemeKpokracovat a zýiovu podotýkáme,z©
chpome sloužit pravdě, avšak, sku
tečné, jen pravdě.tedy Zábne p o li
t i ok© skuDin© a zádnímu politická
mu směru á upozorňujeme,ze se za-sadně ohrazujeme proti kaádemu po
kusu táto snahy z n © u z ít..,w

„ Pravda vždy z v i - ” '
tě ž ila a psv$á .věřím,
že i nyní^zvítězí„Jsem
rad, ž©*’Vás l^ st chápe
situaci v našem exilu
S/oo ju js croti t& v k teři mezi nas nepatři,
Z.A.N, Nsw York.

HLAS KNEŽÍ - EXULANTA,:
T F f^Iad resoluo© z
kněžská konference v
Lincolnu)
Jelikož ss s ta lo ,%o li~
a lidu českoslo
venskému po mnotya lot
známi, jako činní podpo
rov a teli h la sa te li a uplatňovatel© marxismu a
socialismu v naši v la s ti
pronikli do rozhodují
cích mist v institucích,
kteri chtějí zastaviti
postup komunismu a
dát mravní oporu tim
statečným mužům a Žc-r
nám'za Železnou oponou
kteří odmítají p řija t
zásady Marxovy:
Jelikož se je v í pyotikatonckď smýšleni na
Československem oddá
len í rozhlasu wSvobod
ná Evropa” *v jehož re
dakčním stabu v Now
Yorku není jediného
dfislednáho a vhodnáho
katolíka;
Jelikož vím©,žo,věrni
čé¥-čTTidá,kt0 ří vedou
s komunismem narovný
b o j.jso u zmateni, začí
nají pokládat boj za
marný.a ztrácejí duvČnj. v Ameriku, když sly
š í , z© v rozhlasových,
programech,jimiž mají
byt posilováni,se ote
vřeno nebo rafinova
ným zakrýváním propa
guje socialismus;
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KNIHOVNA EXILU:
(Z knih aoálýcn rodakci.)

Hlas knČŽÍ-cxulantů:
(pokrac.\
Proto došlo k rozhoSlovenská publikace Eáice”Rím” . dSutT požádat a zmo
cnit no jd „pana opata
Sv.l.'wSv&tv rok 1950” od Jána 0- Ambrose Ondráka u.S.B
k&ia. uo sáhů;} e d£;ímy Svat ycly ro jakožto vůdčího amo
ků, inforaaco o^tóilcstivšm lote
ri ckoho katolíka čes
1950 a popis římských odpustko- koho původů,aby na
vvch basilik . 16? stran-'a, 17 obra pJři slušných mi §t och
zš,eena 1$. ‘
sdClil.Že -zatím co
nohodláme užívat výše
Sv. 3, nVat i kán. Sídlo Námostní ka
uvedených prostředků
K rist ovíkP
k propagovaní katoliood~DřTIgh3:ca Zelenku.Ob§ahujo do- tví-prece jsme však
jiný a popis Vatikánu-sídla řím poměry velmi znepokoi oni, Žádáme no j dťlstojských panelů.
235 stran,10 plánů,12 perokresob, nejšího pana opata,
52 fotografii.Cena 2$,
r aby ^upozornil p říslu š
né činitele na tyto
poměry,aby za náš os
Sv.3 Sv oFrantišek z A ssisi”
oa iii©xanara UoiomoUoZ ita i.p ře  tře protestoval proti
lo ž il Eugon Vesnin.Poutavá vypra tímto skutečnostem,
vování o život ž> sv.Františka z A aby užil všech možno
sti k dosažení pčmáru,
ssisi-patxona chudiny»
160 stran a 25 obrázKú.Oena 1$, která jsou více v sou
hlasu s duchem pravá
Adresa:Edice wRímw, Casella Posta demokracie a ameriká
ni srnu.
le 9100,Roma-Ita lia .
VÝBĚROVÁ SLUŽBA ~ VERITAS :
TŽčT svŠTtovo iixoratury*;
■
Španělsko.
u s í ca ý rol i giop.w
- Fr e Juan do
la 0 ruz, 00 Jj, E'ďi'0of i a l El Monte
Carmc10*213 3tran-o,20 poset.
Zajímava kniha mladého karmelita
na126 1et), Obsáhujo studium o uz
káa vztahu hudby a náboženství v
dálinách,Na podklade vlastního
po ar obni hc studia a hojného b i
bliografického materiálu dokazu
je vyznám hudby v náboženství á
3©j í v liv na človčka,johoŽ víra
stoupá sc zpávs m.Analisuj o z to
hoto hlediska různá teorie,začí
naje tou,lež' tv rd í ,%$ j e - l i Bůh
v nás,není zapotřebí módliti se
nahlas, zpívat i žalmy a písni", až
po te o rii,je ž hlásá dát Bohu to
nejlep Čí a nejdůstojnájáí,co má
mo, nej čistší umČní a výtvory lid
skeho ducha 9
(pokra6 .)
PcS9Zo
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V příštím rooo vydá
rodákoo Če skáho vydání
VERITAS následuj ioí
studijní úvahy:
PRACUJEME PRO NOVY'

yrrfenr-------------

křesťanství A POLITIKA
Tv zrcadle TaXčXTčTáho
učení.)

Postupní budeme vydávat
studijní práce dalČí.
Jelikož těchto bude vy
dán pouze omezený počet
prosíme o včasnou objed
návku u všech odboček
VERITAS,v ústředí v Rímí,nebo přímo u redakce
Českého vydání VERITAS
adro NEWS «VERITAS”
MARIAZELL - AUSTRIA
postfaoh 43o

