prevzal dne 12. 11. 1947

v 17.35 hod. mjr.

pokorny
tak prosim ta bud tak laskavy a potom mna zavolaj az budes mat odpoved, ale jedina mna,
lebo siroky si nepraje, aby iny o veci vedel
zaridim co najrychleji. na shledanou
Státní ústřední archív Praha, f. 100/24, sv. 41, a. j. 838

Dokument č. 139
Správa agenta V- 101 Vilímskeho z 20. novembra 1947
Agent V - 101 podal dne 20. XI. 1947 tyto správy:
Dnes bude předsednictvo strany DS řešit v Bratislavě otázku Kočvary. Za biskupský zbor
jednal biskup Necsey s kanoníkem Cvinčekem, který bude hájit stanovisko, že katolíci žádají
na místo náměstka předsedy vlády ministra Pietora. Kdyby však agrární křídlo DS trvalo
tvrdošíjně na podmínkách, jež jsou Pietorovi nepřijatelné (za tajemníka Rumana a disposiční
fond v částce Kčs 1 000 000 odevzdat DS pro stranické účely) Pietor kandidaturu odmítne a
zůstane na ministerstvu dopravy. Je dělaná všeobecná nálada mezi pravicovými stranami NF,
aby věc Ursínyho byla vyřešena definitivně již ve vládní koalici ministrů, která se má
případem zabývat. Zdůrazňuje se, že Ursíny je jediný nepochybný Čechoslovák, že trpí za
svoji důveřivost, ohleduplnost, lidskost a dobrotu srdce a že se má státi oběti komunistického
štvaní a intrik. Ursínyovská klika je den ze dne pevnější a je jisté, že Styk a Josko budou hájiti
neochvějně další protikomunistickou politiku Ursínyho. Odpůrci agrárního křídla v DS
projevují překvapení nad tím, že se Josko znovu dostal do ZP, ačkoliv svým zákrokem v
Žilině pomáhal spiklencům a bylo naň podáno trestní oznámení. Nedovedu si vysvětlit, proč
Joskův případ nebyl zavčas podán imunitnímu výboru a mají za to, že dnes už Josko vydán
nebude.
Ševčík má dostat nějaký materiál o Lettrichovych homosexuálních stycích. Ševčík dnes má
hovořiti tom, že katolická dohoda sice padla, ale proporcionalita musí býti zachována. Bude
prý tvrditi, že spiknutí není věc katolíků, které do DS přivedl Lettrich a jeho skupina. Také
Pietor prý napíše článek, v němž prohlásí, že DS musí hájit zájmy katolíků.
Archív Ministerství vnitra České republiky, f. 2M, č. 12828
Dokument č. 140
Prejav predsedu Demokratickej strany J. Lettricha na zhromaždení Demokratickej
strany v jeseni v roku 1947
Slávnostné zhromaždenie, drahí bratia a sestry!

