
celého nášho života od všetkých reakčných živlov. Žiadna vážna prekážka už nestojí na našej 
ceste k socializmu. Budú prevedené veľmi rýchlo veľké reformy, ktoré boli programom starej 
vlády i tie, ktoré postavil zjazd závodných rád. Práceschopnosť vlády Národnej fronty je 
zaručená Od ostrých politických rozporov prejdeme k budovateľskej práci. 

Čs.(Československá) sociálna demokracia vychádza z toho veľkého prerodu čestne. I napriek 
počiatočnému váhaniu zavinenému pravicovými elementmi sa nakoniec správne rozhodla pre 
novú vládu a tým tak prispela k vyriešeniu vládnej krízy. Dokázala sa zbaviť jednotlivcov, 
ktorí privádzali ich politiku na scestie a tým dokázala, že je stranou budúcnosti. Budúcnosť a 
rozsah vplyvu jednotlivých politických strán závisí dnes na tom, do akej miery budú vedieť 
preukázať, že skoncovali s minulosťou a že odstránili z politiky významných miest tých, ktorí 
nie sú zárukou poctivo kladného pomeru k novej vláde a k novej úprave nášho národného 
života. Preto je treba, aby predovšetkým sociálna demokracia, ako druhá vládna strana 
dôsledným prevedením očisty svojich funkcionárskych kádrov od pravicových tendencií 
dokázala, že má právom dôveru pokrokových síl nášho štátu a je oprávnená požadovať 
nápravu chýb, ktoré v revolučnom chvate a mnohokrát z osobných dôvodov boli napáchané. 

Už teraz sa do našej strany hlásia desaťtisíce nových členov z pravicových strán, ktoré boli 
roztrieštené. Preveďte nábor členstva v týchto radoch rozvrátených organizácií a berte 
nezávadných členov do strany. Ťažkým otrasom týchto strán sa vytvorili len teraz skutočné 
predpoklady pre obrovský nečakaný vzrast sociálnej demokracie a preto aby sme v soc. 
demokracii vytvorili skutočne mohutnú, masovú a významnú stranu. Bude však nutné, aby 
sme tvrdo dbali na politickú čistotu našich dnešných i nových funkcionárskych kádrov. Preto 
zahajuje v týchto dňoch svoju činnosť osobná komisia, pri zemskom vedení v Bratislave. 
Zároveň zahajuje ústredie v Prahe kampaň, ktorou bude informovať naše členstvo, o význame 
posledných udalostí a pripravuje nový systém dôkladného politického školenia členstva a 
funkcionárov. 

Poslednými udalosťami u nás definitívne víťazí socializmus. Vďaka rozhodnosti 
zodpovedných pokrokových súdruhov sa toto víťazstvo stáva tiež úspechom Čs. sociálnej 
demokracie. Je len treba, aby sme previedli rýchlo a dôsledne očistu, aby sme vniesli kľud a 
optimizmus medzi naše členstvo a napli potom všetky sily funkcionárov i tajomníkov ku 
zdolaniu obrovských úkolov, ktoré nás čakajú. V týždňoch okolo 70tého výročia vzniku 
sociálnej demokracie otvára sa tak našej strane nová a istá veľká budúcnosť. 

 Za zemské vedenie strany: 

 

       František Fryš, v. r.                                                            Ivan Frlička, v. r. 

zást.(upca) gen.(erálneho) tajomníka                                             predseda 

 

Dokument č. 155 

List Zemského sekretariátu Československej sociálnej demokracie v Bratislave 
jednotlivým organizáciám o vstupovaní do akčných výborov. (bez dátumu) 

 

list bez dátumu 

 

Vážení súdruhovia 



Podľa uznesenia ÚVV (Ústredného výkonného výboru) Čsl.(Československej) soc.(iálnej) 
dem.(okracie) v Prahe budeme jednať s KSS, na podklade listu, ktorý nám zaslala. 

Zatiaľ ÚVV (Ústredný výkonný výbor) Čsl.(Československej) soc.(iálnej) dem.(okracie) v 
Prahe nemá námietok, aby naša strana prostredníctvom príslušných organizačných zložiek 
strany účastnila sa na vytváraní akčných výborov, ale len tak, že príslušná organizácia si 
svojich zástupcov bude sama delegovať. 

To znamená, že členovia našej strany, ktorí do akčných výborov vstúpili bez vedomia alebo 
súhlasu príslušnej organizácie strany, nemôžu byť uznaní za právoplatných zástupcov čsl. 
(československej) soc.(iálnej) dem.(okracie). 

Podrobnejšie smernice budú vydané. 

 So súdružským pozdravom 

ZA: Zemský sekretariát 

Čsl.(Československej) sociálnej demokracie 

v Bratislave 

 František Fryš, v. r. 

 zást.(upca) zemského tajomníka 

 

Slovenský národný archív Bratislava, f. Sociálna demokracia na Slovensku, a. j. 48. 

 

 

Dokument č. 156 

Obežník č.2/1948 Ústredného akčného výboru Demokratickej strany – Strany slovenskej 
obrody o politickej situácii z 9. marca 1948 

 

Ústredný akčný výbor DS –  

Strana slovenskej obrody                                              V Bratislave, dňa 9. marca 1948 

Bratislava                         

 

Obežník č. 2/1948. 

Všetkým okresným a miestnym akčným výborom DS. 

 

8. marca 1948 zasadal v Bratislave Ústredný akčný výbor slovenského Národného frontu, 
ktorý sa uzniesol, aby bol vydaný ohlas k slovenskej verejnosti. Tento ohlas apeluje najmä na 
slovenských roľníkov, aby splnili svoje povinnosti voči verejnému zásobovaniu najmä 
chlebovinami, mäsom a mliekom. Ďalej v tomto ohlase je apel na slovenských robotníkov, 
roľníkov a pracujúcu inteligenciu, aby pomohli splniť dvojročný budovateľský program 
Gottwaldovej vlády. Predsedníctvo Strany slovenskej obrody apeluje na svojich funkcionárov 
a členov, aby v tomto smere čo najúčinnejšie spolupracovali, aby ohlas nevyznel na prázdno. 


