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 Úvod 

 

Ladislav Holdoš sa narodil 14.mája 1911 v Ružomberku. Mal päť súrodencov, štyri 

sestry a mladšieho brata. Mladší brat František bol v čase druhej svetovej vojny frontovým 

spravodajcom povstaleckej Pravdy. Neskôr patril k priekopníkom slovenského športového 

novinárstva. Umrel mladý, 26–ročný roku 1946. Ladislav Holdoš  po absolvovaní 

obchodnej školy  pracoval v rokoch 1929 až 1936 ako bankový úradník v Ružomberku. Do 

radov Komunistickej strany Československa vstúpil roku 1935.    

O rok nato v roku 1936, odišiel ako dobrovoľník – interbrigadista do Španielska 

bojovať na stranu republikánov proti Francovým vojskám. V krajine ostal do roku 1939. 

Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa v rokoch 1940 – 1943 angažoval 

v ilegálnom hnutí odporu proti nemeckej okupácii vo Francúzsku. V roku 1943 bol 

francúzskou políciou zatknutý a transportom odvlečený do koncentračného tábora 

Buchenwald, kde  bol väznený až do oslobodenia tábora Červenou armádou. 

Na prvej celoslovenskej konferencii KSS v Žiline, v dňoch 11. – 12.augusta 1945 

bol zvolený do predsedníctva KSS (predsedníctva ÚV KSS). Členmi tohto orgánu boli 

okrem neho Štefan Bašťovanský – ústredný tajomník KSS, Gustáv Husák, Viliam Široký, 

Karol Šmidke, Jozef Šoltész, Martin Valachovič a František Zupka. Zároveň sa Ladislav 

Holdoš stáva aj členom Ústredného sekretariátu KSS (sekretariátu ÚV KSS) a súčasne 

tajomníkom ÚV KSS. Spolu s ním boli tajomníkmi a súčasne členmi sekretariátu ÚV KSS 

Štefan Bašťovanský, Karol Bacílek a Eduard Friš. Do činnosti v najvyššom straníckom 

orgáne bol povolaný z Prahy s cieľom posilniť mocenské pozície Viliama Širokého na 

Slovensku. Obidvaja sa poznali z čias spoločného pôsobenia v Paríži. Pracovná náplň 

činnosti Ladislava Holdoša ako tajomníka ÚV KSS sa nezachovala. Rekonštruujeme ju iba 

z úloh, ktorými bol poverovaný na zasadnutiach volených orgánov ÚV KSS. 

Prvýkrát bol Ladislav Holdoš prítomný na zasadnutí Ústredného sekretariátu KSS 

(sekretariátu ÚV KSS) dňa 23.augusta 1945. Deň nato zas na zasadnutí predsedníctva ÚV 

KSS, kde bol hneď vyslaný na manifestačné vystúpenie do Ružomberka. Ladislav Holdoš 

sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí obidvoch volených orgánov ÚV KSS. Bol na nich 

poverovaný rôznymi úlohami súvisiacimi s praktickou, organizačnou stránkou práce 

a činnosti sekretariátu ÚV KSS. Pravidelne bol vysielaný na manifestačné vystúpenia po 
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slovenských mestách kde rečnil na aktuálne témy, ako napr. poštátnenie bánk 

a priemyslu, jednota so Sovietskym zväzom a pod. Budoval kontakty so Zborom 

povereníkov, viedol školenia ľudovej samosprávy, školenia pre funkcionárov miestnych 

národných výborov.  

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 7.septembra 1945 bol navrhnutý za 

podpredsedu SNR za KSS. Po zvolení túto funkciu zastával do roku 1946.  

Podľa uznesenia sekretariátu ÚV KSS zo 7.decembra 1945 figuruje v návrhu na 

zadelenie poslancov Dočasného národného zhromaždenia a SNR vo volebnom kraji Liptov 

za okres Ružomberok. Ako poslanec pôsobil do roku 1948. 

Na zasadnutí sekretariátu ÚV KSS dňa 9.marca 1946 mu boli pridelené „veci 

armádne a veci partizánov“1. Spolu s Jozefom Lietavcom a Oskárom Valáškom 

pripravoval materiál na jednotný postup v procese s predstaviteľom Demokratickej strany 

Jánom Kempným a spol. V súvislosti s prípravou procesu s bývalým prezidentom vojnovej 

Slovenskej republiky Jozefom Tisom bol poverený na zasadnutí sekretariátu ÚV KSS dňa 

8.novembra 1946 zorganizovať vyslanie zástupcov odbojových organizácií do SNR za 

účelom posúdenia procesu. Inak pravidelne na zasadnutí obidvoch volených orgánov ÚV 

KSS informoval o pomeroch v armáde, bol poverovaný organizovaním konferencií 

odbojových organizácií, šetrením osôb, referovaním o ich činnosti počas okupácie vo 

Francúzsku.  

Spolu s Michalom Chorvátom, Júliusom Viktorym, Ernestom Sýkorom, Karolom 

Stráňaiom, K. Weissom a inými bol na zasadnutí sekretariátu ÚV KSS dňa 9.januára 1947 

menovaný za člena Telovýchovnej komisie pri sekretariáte ÚV KSS.  

Témy, o ktorých mal Ladislav Holdoš diskutovať v SNR predkladal na posúdenie 

členom sekretariátu ÚV KSS. Často pripravoval diskusné príspevky pre iných, napr. pre 

povereníka Mateja Josku.  

Spolupodieľal sa na riešení kádrových otázok, bol vysielaný na rôzne stranícke aktívy 

a akcie, napr. kampaň komunistov za očistu národného života. 

Začiatkom roku 1948 bol na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 17.februára  

 

 
1 MVSR-SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1, zasadnutie SÚV KSS, 9.3.1946  
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spolu so Štefanom Bašťovanským a Gustávom Husákom poverený vykonaním prieskumu  

politických nálad v armáde a Národnej bezpečnosti.  

Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS dňa 1.apríla 1948 bolo prijaté uznesenie 

o tom, že „o otázkach každodennej politiky budú rozhodovať tri sekretariáty“2. Ladislav 

Holdoš sa stal členom organizačného sekretariátu ÚV KSS. Spolu so  Štefanom 

Bašťovanským, Kolomanom Moškom, Karolom Bacílkom a Júliusom Šefránkom. 

Organizačný sekretariát ÚV KSS mal usmerňovať činnosť strany, koordinovať činnosť 

a prácu tých komisií pri ÚV KSS ktoré mu podliehali , riešiť otázky súvisiace 

s rozširovaním a obsahom tlače, ako aj otázky kádrové.  

Ostávajúcimi sekretariátmi boli politický a hospodársky sekretariát ÚV KSS. 

Ladislav Holdoš sa v tomto období venoval najmä organizačnej práci v Ústrednom 

Akčnom Výbore Slovenského Národného Frontu. Koncom roku 1948, na zasadnutí 

organizačného sekretariátu ÚV KSS, dňa 13.decembra bol spolu s Viliamom Širokým, 

Štefanom Bašťovanským a Gustávom Husákom navrhnutý do jeho užšieho predsedníctva.  

Pokiaľ nevykonával svoje poslanecké povinnosti v Prahe zúčastňoval sa pravidelne 

aj zasadnutí politického sekretariátu ÚV KSS, ako aj predsedníctva ÚV KSS. Úlohou 

politického sekretariátu ÚV KSS bolo rokovať o všetkých otázkach politiky a taktiky, 

o línii celoštátnych a celoslovenských akcií strany. Politický sekretariát ÚV KSS mal 

pripravovať iniciatívne návrhy strany pre vládu, parlament, pre Zbor povereníkov a SNR. 

Určoval líniu Ústredného Akčného Výboru Slovenského Národného Frontu. Jeho členmi 

v tomto období boli Viliam Široký, Štefan Bašťovanský, Karol Šmidke, Gustáv Husák, 

František Zupka, Ján Púll a Koloman Moško. Ladislav Holdoš bol vysielaný na zasadnutia 

straníckych orgánov a zložiek, spolurozhodoval o obsadzovaní referátov KNV vedúcimi 

úradníkmi, referoval o situácii v štátnom aparáte, ale najmä sa výrazne  angažoval v oblasti 

v cirkevnej politiky a o prijatých opatreniach v nej aj pravidelne aj pravidelne referoval. 

Bol poverovaný organizáciou dní Československo–sovietskeho priateľstva, zaisťoval nábor 

pre pracovné brigády ČSM, prednášal v Socialistickej akadémii,  spolupodieľal sa na 

určení personálneho obsadenia Úradu pre cirkevné veci, o čom svedčí záznam zo 

zasadnutia organizačného sekretariátu ÚV KSS dňa 29.októbra 1949. 

 
2 MVSR-SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 788, zasadnutie PÚV KSS, 1.4.1948  
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Na zasadnutí sekretariátu ÚV KSS dňa 18.januára 1950 figuruje ako jeden 

z predsedov Slovenského výboru obrancov mieru. Na zasadnutí toho istého orgánu dňa 

28.februára 1950 sa spolu s Karolom Bacílkom, Jozefom Hojčom, Kolomanom Moškom, 

Ladislavom Novomeským, Ernestom Sýkorom, Kotočom a Rudašom sa stal členom 

komisie pri ÚV KSS pre budovanie organizácií Pioniera.  

V tomto období sa spolupodieľal na intenzívnom  vyvíjaní tlaku na gréckokatolícku 

cirkev, na biskupov Gojdiča a Hopku s cieľom jej prechodu na pravoslávie. Stal sa 

povereníkom – predsedom Slovenského úradu pre veci cirkevné. Vo volených orgánoch 

ÚV KSS predkladal na schválenie menovanie profesorov na bohosloveckej fakulte.  

Na zasadnutí sekretariátu ÚV KSS dňa 5.januára 1951 sa spolu s povereníkmi 

Alexandrom Horákom, Jozefom Lukačovičom, kanonikom Adamčíkom, Eduardom 

Frišom, Ladislavom Novomeským, Viliamom Hanzelom, Belánskym a Zemanom stal 

členom komisie pri ÚV KSS pre popularizovanie politiky strany v cirkevných otázkach. 

Informoval o prípravách I. československého zjazdu obrancov mieru, o rokovaniach 

s poslankyňou A. Hodinovou na túto tému. Na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS 

19.januára 1951 navrhol za predsedu Slovenského výboru obrancov mieru povereníka pôšt 

Alexandra Horáka. Na tomto zasadnutí bolo zároveň vykonané preverovanie vyšších 

straníckych funkcionárov, medzi inými aj Ladislava Holdoša. Preverovacou komisiou 

v zastúpení Karolom Bacílkom, Štefanom Bašťovanským mu bol vyčítaný rodinný život 

s tým, aby ho „usporiadal a napravil chyby, ktorých sa v tomto smere dopustil a dopúšťa. 

Keď už dosiahol rozvod so svojou prvou ženou, aby sa oženil so svojou terajšou známou, 

alebo prerušil s ňou styk, tým skôr, lebo je švagrinou gardistu Závodského zo Žiliny 

a z toho sú zbytočné reči.“3 Zároveň „na druhej strane komisia hodnotila aj otázku 

Národného frontu a prácu na Slovenskom úrade pre veci cirkevné, aj to, že pomerne málo 

sa obracia so svojimi problémami na stranu a rieši niektoré problémy sám a do akej miery 

boli zanedbané hlavné úlohy Národného frontu a Výboru obrancov mieru sústrediť sa na 

široké masy nestranníkov. To po stránke politickej“.4 Inak vo všeobecnosti  bol  Ladislav  

Holdoš 

 
3  MVSR-SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 802, zasadnutie PÚV KSS, 19.1.1951 

4  tamže  
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 kladne hodnotený za „pekné výsledky, ktoré dosiahol v cirkevnej politike, ktoré priam 

prekvapivo a iniciatívne dobre robí.“5 Záverom komisia navrhla Ladislavovi Holdošovi 

„dať do poriadku rodinné veci, lebo to škodí nielen jemu ale aj strane.“6  

Holdoš sa vo svojej reči viac venoval kritike svojej práce než „neusporiadanému 

rodinnému životu“7. Spomínanú kritiku prijal, vytýkané nedostatky a chyby si uvedomil so 

závermi, že „navrhne strane odstrániť určitých ľudí z úradu, aj za cenu, že niektoré vedúce 

funkcie ostanú zatiaľ neobsadené. Ďalej nabehne na nový spôsob, pracovný plán 

a systematicky politicky a organizačne bude viesť vedúcich pracovníkov na úrade. Potom 

upevní politické vedenie pracovníkov cez stranu a odbory, najmä pokiaľ ide o upevnenie 

pracovnej morálky a o vytvorenie zdravého pracovného a súdružského prostredia“.8 Tieto 

návrhy komisia jednomyseľne prijala. 

Poslednýkrát sa zúčastnil zasadnutia predsedníctva ÚV KSS dňa 27.januára 1951. 

O pár dní nato, 2.februára 1951 bol nečakane na ceste z Prahy do Bratislavy zatknutý. 

Vyšetrovateľmi mu bolo oznámené, že je podozrivý zo závažnej a rozvratnej činnosti. 

Neskôr bol pozbavený všetkých funkcií a vylúčený z radov KSČ o čom svedčí uznesenie 

pléna ÚV KSS z dní 18. – 20.apríla 1951, v ktorom sa konštatuje „pozbaviť Ladislava 

Holdoša, bývalého povereníka pre veci cirkevné a ústredného tajomníka Akčného Výboru 

Slovenského Národného Frontu členstva v ÚV KSS pre protistranícku a protištátnu, 

trockistickú, záškodnícku činnosť. Súčasne ho ÚV KSS vylučuje z radov KSČ“.9 Neskôr 

k obvineniam pribudlo obvinenie z buržoázneho nacionalizmu.  

V politicky zinscenovanom procese v dňoch 21. – 24.apríla 1954 bol odsúdený na 

13 rokov väzenia. Ladislav Holdoš postupne prešiel neľudskými väzenskými celami 

v Ruzyni, Kolodějoch, Bratislave, Pankráci a v Jáchymove.  

 

 

 

 
5    MVSR-SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 802, zasadnutie PÚV KSS, 19.1.1951  

6-8  tamže 

9    MVSR-SNA Bratislava, Fond ÚV KSS, arch. šk. č. 1824, zasadnutie Pléna ÚV KSS, 18.- 20. 4. 1951  
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Po troch rokoch, v apríli 1957 bol prepustený na slobodu. Do roku 1963 pracoval 

v Novinárskom študijnom ústave v Bratislave. Po svojej rehabilitácii nastúpil do 

Historického ústavu SAV. Vo svojich prácach sa venoval najmä povstaleckej tematike 

a inej aktuálnej publicistike. 

Počas krátkeho obdobia v období 1969 až 1970 pôsobil ako veľvyslanec na Kube. 

Kvôli svojim postojom po augustových udalostiach v Československu bol novou 

politickou normalizačnou mocou z postu veľvyslanca odvolaný a opäť z radov KSČ 

vylúčený. Umiera v ústraní, v Bratislave 9. septembra 1988.  

 

Písomnosti z činnosti Ladislava Holdoša sa dostali do Slovenského národného 

archívu v priebehu rokov 1990 – 1993 na základe ustanovenia § 3 odst. 3 písmeno b) 

ústavného zákona č. 496/1990 Zb. o prinavrátení majetku KSČ česko-slovenskému ľudu 

z miesta uloženia, ktorým bol archív Ústredného výboru KSS. Do Slovenského národného 

archívu sa dostali spolu s ostatnými písomnosťami z Ústavu marxizmu-leninizmu ÚV 

KSS, Múzea V. L. Lenina, Vysokej školy politickej ÚV KSS, Straníckeho podniku služieb, 

Ústrednej straníckej školy pri ÚV KSS a Ústavu sociálnych a politických teórií. Celý 

odovzdávací proces sa uskutočnil v 15 preberacích konaniach. 

Z činnosti Ladislava Holdoša sa zachovalo iba veľmi malé množstvo písomností, 

necelá jedna archívna škatuľa. Časové rozpätie zahŕňa roky 1936, 1943, 1945 – 1947. 

Písomnosti sa dostali do Slovenského národného archívu nespracované, len uložené 

v archívnej škatuli bez akejkoľvek evidenčnej pomôcky. Jazykom písomností je 

slovenčina, s výnimkou časopisu Lidová Správa a týždenníka pre kultúru a politiku 

Tvorba, ktoré sú v češtine. Dve brožúrky z edície Svedectvo kresťana (Témoignage 

Chrétien), jedna z roku 1943, druhá z roku 1945 sú vo francúzštine. Pri usporadúvaní 

písomností sme zvolili nasledovnú štruktúru: 
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B. Volené orgány 

 

 

B. IV. Písomnosti tajomníkov Ústredného výboru KSS 

 

B. IV. II. Tajomník Ústredného výboru KSS Ladislav Holdoš  

               (1936), (1943), 1945 – 1947 

 

B. IV. II. 1. Komunistická strana Slovenska 

 

B. IV. II. 2. Ostatné písomnosti 

 

B. IV. II. 3. Ladislav Holdoš – osobné písomnosti 

 

B. IV. II. 4. Tlač, brožúry, letáky 

 

V časti B. IV. II. 1. sú smernice, obežníky, poverenia sekretariátu Ústredného 

výboru KSS, správy z členských schôdzí a konferencií KSS. Zaradili sme sem zoznamy 

členov závodných organizácii KSS pri jednotlivých povereníctvach, situačnú správu 

o stave na Povereníctve pre sociálnu starostlivosť, nariadenie Povereníctva vnútra 

o zaberaní bytov zaisteným osobám. Ďalej sa tu nachádza torzovitá korešpondencia 

Ladislava Holdoša so straníckymi orgánmi – sekretariátom ÚV KSČ, oblastnými a 

okresnými sekretariátmi KSS, miestnymi a závodnými organizáciami KSS. V tejto 

korešpondencii sa nachádzajú žiadosti, intervencie ohľadom riešenia kádrových otázok, 

udeľovania funkcií národných správcov v zabraných podnikoch bývalým účastníkom 

odboja. Je tu zastúpená bežná pracovná agenda tajomníka ÚV KSS Ladislava Holdoša. 

Obdobie, z ktorého tieto písomnosti pochádzajú je ohraničené rokmi 1945 – 1947. 

Do časti B. IV. II. 2. sme zaradili potvrdenia vystavené Ladislavom Holdošom pre 

žiadateľov o účasti a pôsobení v radoch španielskej ľudovej republikánskej armády, 

prehlásenie Ladislava Holdoša o svojej odbojovej činnosti počas druhej svetovej vojny v 
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okupovanom Francúzsku. Ďalej sme do tejto časti zaradili vyplnené dotazníky 

o intervenciu vo veci pridelenia bytových priestorov, podané na sociálno-intervenčnom 

oddelení sekretariátu KSS. Nachádza sa tu tiež korešpondencia Ladislava Holdoša so 

zväzmi (Zväz československých vojakov zahraničného odboja, Zväz slovenskej mládeže), 

podnikmi (Pravda, Grafické a Vydavateľské podniky), národnými výbormi a  

niekoľkými súkromnými osobami. Obsahom korešpondencie sú väčšinou žiadosti 

o intervencie v rôznych veciach, pozvánky na akcie, poďakovania. Písomností v tejto časti 

ohraničujú roky 1945 – 1947. 

Časť B. IV. II. 3. je svojim rozsahom neveľká. Nachádzajú sa tu výmery 

o poistných povinnostiach Ladislava Holdoša z rokov 1936 a 1945. Ďalej sme do tejto časti 

zaradili zachované účty zaslané Ladislavovi Holdošovi za objednávku látky na odev. Sú 

z roku 1945. Napokon je tu prihláška Ladislava Holdoša do Zväzu súkromných 

zamestnancov Slovenska z 1.februára 1946. 

Poslednú časť B. IV. II. 4. tvoria zachované tlačoviny (Lidová Správa, niekoľko 

čísiel týždenníkov Nové Slovo a Tvorba. Z brožúr sú to napr. G. F. Alexandrov: Leninskou 

cestou pod Stalinovým vedením, Dr. M. Falťan: Prvá časť pozemkovej reformy. 

Vyvlastnenie a rozdelenie nepriateľskej pôdy. Vo francúzštine sú dve brožúry, jedna sa 

týka politicko-historického pohľadu na Alsasko-Lotrinsko, druhá je zbierkou básní kňaza, 

odbojára Léona Leloira, väzneného v tábore Buchenwald. Do tejto časti sme zaradili aj 

leták priaznivcov ľudovej strany pravdepodobne z roku 1946. Písomnosti sú v tejto časti 

ohraničené rokmi 1943, 1945 – 1946.  

Za inventárnu jednotku sme volili skupinu písomností príbuzného charakteru. 

Neveľké množstvo zachovaných písomností nás viedlo k tomu, že inventárne jednotky sme 

vytvorili zhodne s uvedenými štyrmi časťami rozdelenia.  

Pri spracúvaní písomností sme vyradili len prázdne papiere a nečitateľné 

marginálne poznámky. Ak sa zachovala obálka tak sme ju ponechali pri liste. 

Z dôvodu veľmi malého množstva písomností súčasťou inventára nie je zoznam 

použitých skratiek ani registre.  

Napriek malému rozsahu písomností sa domnievame, že môžu prispieť svojou 

výpovednou hodnotou k širšej pramennej a dokumentárnej báze pre všetkých, ktorí sa 

zaoberajú novšími politickými dejinami Slovenska. 
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Pri žiadosti o vydanie archívnych dokumentov na štúdium je nutné uviesť názov 

fondu – fond ÚV KSS, názov fondového oddelenia – B. Volené orgány, názov fondového 

pododdelenia – B. IV. II. Tajomník ÚV KSS Ladislav Holdoš a číslo inventárnej jednotky, 

prípadne archívnej škatule. 
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B. IV. II. 1. Komunistická strana Slovenska                                                                     1 

                                   

                                                                             

                                                                                              15. október 1945 – február 1947 

1. Smernice, obežníky, poverenia sekretariátu Ústredného výboru KSS; správy zo 

zasadnutí straníckych orgánov: členská schôdza KSS v Národnej banke, členská 

schôdza KSS v Jablonici, konferencia KSS v Starej Ďale; organizačná štruktúra 

rozdelenia aparátu Ústredného výboru KSS ; zoznamy členov závodných organizácií 

KSS na Povereníctve dopravy, Povereníctve financií, Povereníctve pôšt, Povereníctve 

pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, Povereníctve priemyslu a obchodu, 

Povereníctve školstva a osvety, Povereníctve výživy, Povereníctve vnútra, 

Povereníctve zdravotníctva, Najvyššom kontrolnom dvore, Štátnom plánovacom 

a štatistickom úrade, Zpravodajskej agentúre Slovenska a zoznam členov 

vysokoškolskej frakcie ; korešpondencia Ladislava Holdoša so straníckymi orgánmi.  

 

 

B. IV. II. 2. Ostatné písomnosti  

 

 

                                                                                              5. december 1945 – 5. máj 1947 

2. Potvrdenia o účasti v radoch španielskej ľudovej republikánskej armády; správa 

o situácii na Povereníctve sociálnej starostlivosti; prehlásenie Ladislava Holdoša ako 

generálneho tajomníka Československého národného výboru vo Francii o svojej 

činnosti v období druhej svetovej vojny; nariadenie Povereníctva vnútra o zaberaní 

bytov zaisteným osobám  vyplnené dotazníky vo veci pridelenia bytových priestorov 

podané na sociálno-intervenčnom oddelení Ústredného sekretariátu KSS; zoznamy 

osôb vo veci intervencií; štruktúra administratívneho rozdelenia Slovenska na oblasti 

a okresy; korešpondencia Ladislava Holdoša so zväzmi, podnikmi, národnými 

výbormi a súkromnými osobami.  

 

 



 

 

12 

 

B. IV. II. 3. Ladislav Holdoš – osobné písomnosti                                                             1  

 

 

                           12. november 1936, 8. október 1945 – 1. február 1946 

3. Výmery o poistných povinnostiach; účty za objednávku látok na odevy; prihláška za 

člena Zväzu súkromných zamestnancov Slovenska.  

 

 

B. IV. II. 4. Tlač, brožúry, letáky 

 

                                             október – december 1943, 1945 – 23. január 1946 

4. Lidová Správa č. 6, ročník I. 1946; Nové Slovo č. 25, č. 28, č. 29, ročník II. 1945, č. 1-2,            

č. 3, ročník III. 1946; Tvorba č. 3, č. 4, ročník XV. 1946; G. F. Alexandrov.: Leninskou 

cestou pod Stalinovým vedením - 1945; Dr. Michal Falťan.: Prvá časť pozemkovej 

reformy. Vyvlastnenie a rozdelenie nepriateľskej pôdy - 1945; Juraj Jarin.: Za jednotu 

Slovanov - 1945; M. J. Kalinin.: V čom väzí sila  sovietskeho štátu - 1945; Léon Leloir: 

Buchenwald. Poèms extraits de l' enfer - 1945; Alsace et Lorraine. Terres Françaises -

október – december 1943; Pre roduverných vlastencov – predvolebný leták priaznivcov 

ľudáckej politiky.  
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