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C O SE D Ě J E V E
Sjezd strany
Československá strana lidová svolala na dny 2. a 3. dubna do Prahy
svůj první sjezd v obnovené Československé republice. Tímto sjezdem
vyvrcholilo a nově se zformovalo pftlstoleté politické úsilí strany, která
zdola, cestou demokracie, chtěla a
chce v národě českém sjednotit mravní moc křesťanství s moderním životem technicky vyspělé clvllisace a
s požadavky všech dělníků rukou
i ducha po sociální spravedlnosti.
Toto hnutí českého lidu, vzrůstající
ze shodných duchovních ail českých
dějin a representované stranou lidovou, j e ž i v o t n i m
dllemllsgra
d r . J a n a Š r á m k a.
Křesťansko-sociálnl stranu českou,
založenou roku 1S94 na prvním společném sjezdu delegátů křesťunskosoclálních organisací z Cech, Moravy
a Slezska, budoval Šrámek od samých začátků jako hnutí uvědoměle
národní a křesťanské, sociálně-pokrokové a demokratické.
A. toto smělé zaměření sociálněpokrokové na půdě křesťanské osvěty
národní po letech houževnatého úsilí
překonalo hory překážek a protivenství a strhlo s sebou všecky vedlejší příbuzné proudy více méně odchylné jak na Moravě, tak 1 v Cechách.
Sjednocená
československá
strana lidová splnila za Šrámková
vedení v letech 1918 -1938 v republice skvělým způsobem své posláni
při budování a zabezpečení republiky
a v letech 1939—1945 v boji za její
svobodu a obnovu.
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SVĚTĚ

stavovslté skladby zdůray-ftuja sou- hned vedlo president» reiputdliky po**časně ráz strany
s o o 1 A 1 u 6-r e- t réty vstMnukiSho bosípoůnotítnilu) raf*formiil.
renta Karlu Smítala a zemského vo
Vzhledem k tomu, že redakční u- Utolo SNB Sedláka, prchají viw.l Č<y»závěrka »Obzorů« byla dřiví), ne?, so kých lidi vůwal anifiry n vňtxml mo&skončilo jednáni sjezdu čs. strany II nými způsoby. P r o geatopáka A u e m
dové, můžeme otisknout zprávu u si dolconco přijel Jeho » y n autora,
•s nimž jmlco Nttmoo dosazený na prAzhodnoceni sjezdu a i v č. 15.
el sám jezdil. OoatMpáika Frunze Dubu, jeho?, surové týráni odneslo t
Dubnová, data
Kounlcovýeh kolejích K U
O'IUIIJNIC*
Příští týden — dne 9. dubna — množství Coohft jdoucí do not, puntll
budo tomu sedm let, kdy Němci pro- mladý člen S N B a horlivý stoupím»«
vedli úspěšnou, ble.ikovou Inviuil do liomunlfittokó strany samotného p*
Dánska a Norska. V Nonslcu byla Brně, poněvadi ne mu nechtělo do
uplatněna nacistická taktika páté provodil. ho * Mozartovy ultoo <>o
kolony dokonale. Policejní ředitel Orli. Proslulý Krtitapálc Galoltuor, w v
Quisllng, jehož jméno se stalo poz- vivriý v donuwvaol praoovnů na Liději běžným označením pro zrádce dické ulici, chodil dolconco v o l » *
a kolaboranty všeho druhu a vSeoh po brněnských kvěUnňlV«lvlch a nivkupoval dánlcy pro rodinu. Pověstný
národů, připravil zradou v týlo centll
naclMta Viktor Tlnlcel z Modřlo, lctoněmeckým vojskům do hlubokých
rý měl být souzen lidovým soudím*,
norských fjordů a nejHoverněJflloh má dokonce patrně dvojí enluUvnol:
norských měst.
když ni ho soud vyžadoval, bylo mu
Vzpomínajíce na významná datu v listopadu oznámeno z tábora v Boprvních dubnových dni, připomeňme hunicích, žil Tlnlcel uprchlí v lednu
sl též, žo 5. dubna 104 1. bylo brit- vAitk oznámilo sondu ředitelství HNB,
skými vojsky osvobozeno první spo- že Tlnlcel Jo od i',7. zář) v Bohonljenecké hlavni město ze jha fašismu, clch; na nový dotaz v Bohonlolch.
habefiská Addis A.beba. Pád samostat- přišla v8uk odtamtud odpověď,
né Habeše byl před lety první ukáz- Tlnlcel uprchl již ;i. září. Není snad
kou slabosti demokracií a úspěchu zřejmé, po takovýchto Ilustracích —•
výbojného a bezohledného fašismu. a uvedli jsme tu jen několik z velikéTento první triumf násilí a moci ho množství —. žo jdo opravdu o zAnad právem a spravedlností zvýšil měrně organizovanou njUjotáž V Nojen nenasytnost a nestoudnost diktá- měll odpovědni Činitelé
nikoli n6~
torů. Od Habeše šla přímá cesta jaký strážmlwtr předhozený jako oběť
k pádu Madridu, Vídně, Prahy a
už dávno za tyto věci opravdu
Varšavy.
odpovídat?
L. B.

Loni byly první dny dubnové plny
významných nezapomenutelných dat.
Byla především hrdinnou Rudou armádou osvobozena Bratislava. Slovensko v těchto dnech jisté vděčně
vzpomíná oběti a utrpení, které
rudoannějci na svém dalekém pochodu museli přinést, aby svobodně
mohla vydechnout zase jak Moskva,
tak i slovenská metropole na Dunaji.
Dne 1. dubna .1945 byli Němci sevřeni do pasti v Poruří a n g l o a m e rickými vojsky. Do 19. dubna bylo
v této pasti zničeno a rozprášeno na
21 německých divisí. Dne 3. dubna
A m e r i č a n é
dobyli Hammu a Kasselu, dne 9. dubna vstoupila Rudá armáda do staré bašty výbojného pruSjezd dal straně jednotnou o r g a - šáetví, do Královce,
n i s a c í a vedení novým organísačním řádem, který účelně a harmonicky usměrní práci všech složek V Brně řádí reakce
strany.
Z pracovních středisek ve Velkém
Lidová strana je první všenárodní Brné uprchlo již značné přes čtyři
a
křesťanskou
politickou
českou sta gestapákú. Zatím co ve všech
stranou, která podie své široké vše- úřadovnách S N B na Moravě visí

Lidová strana byla, je a zůstane
jedním z nejpevnějšich pilířů české
státní a národní samostatnosti. Její
společný sjezd z Cech a země Moravskoslezské tuto skutečnost slavnostně zdůraznil. Sjezd vyhlásil znovu p r o g r a m , strany nově formulovaný vzhledem k novým poměrům
a požadavkům doby. Lidová strana
nemusí hledat pro své oprávnění v životě národa novou základnu; ta byla,
j e a zůstane táž: d u c h o v n í 1
h m o t n é b l a h o a š t ě s t í svobodného
národa,
ovládaného
křesťanskou osvětou a sociální spravedlností.
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T r h o v é svazy —
přežitek »protektorátu«
Po dlouhou řadu týdnů čterno v
denním tisku rozpravy o cenové polt«
tlco vlády, o cenovém, rozpětí jnezi
výrobcem a spotřebitelem, o zjednodušování distribučního procesu, mluví o tom členové prozatímního N á rodního shromáždění, rozmlouvají o
tom členové »mozkového trustu* ésL
rozhlasu, často k pobavení posluchn^
čů, a denně přicházejí nám v tomto
směru stížností z řad zemědělců. V
tomto ohledu odnacisování skutečné
trvá přilij dlouho,
K tčrn organlsácím, které za poslední války sloužily výhradně nferneckým, fašistickým okupantům jr^ko vynikající nástroj k vyssává.ol
hospodářské síly českého lidu, nesporné patřily v prvé řadě tak. zvané trhové HVňzy. Vznikly z jawného
nařízení Němců, a to jak pro výrobu
živočišnou, tak pro výrobu. Tostlín-
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nou. T í m t o Svazům bvlv postupné
přidělovány další artikly řízeného
hospodářství; ony obstarávaly nejen
výkup surovin prostřednictvím svých
obchodních společností, ale také distribucí výrobků jimi obhospodařovaných, vydávaJv předpisy celé agendy
výkupu i distribuce se týkající, byly
dokonale ¿pány? v dotyčném sektoru. Vedení h vaz Cl bylo přesné podle
říňských vzorů. Byli také čeští lidé,
kteří se dali do služeb svazů celou
duftí 1 tělem a kteří, sloužíce svazům,
sloužili věrné a oddané říš!. Výjimku
tvořilo nemnoho drob/.ých Českých
lidí, kteří, riemohii-11 více, alespoň
prozrazovali
připravovaná
nařízeni
nebo dávali zmlzetl četným udáním.
Tčchto trhových svazů bylo u nás
celkem cl e v 6 t, všechny vznikly za
války a vňechny sloužily říšským válečným účelům. Obchodní úkoly néktorých trhových svazů obstarávaly
tak zvané společnosti, z nichž pozornosti zaslouží především
Výsadní
obilní společnost, Přispal a Tultospol.
Vcelku se o »blaho a prospěch« českého člověka staralo t ř i n á o t veřejnoprávních organlsael - vedlo různých ústředních svazů s celou řadou
hospodářských a odbojných skupin a
v S o c h n o toto, tento Jasný přežitek naclstlcko-faňlstlcké okupace, v
plrióm počtu i s celým široce rozvětveným aparátem jsme podělili a převzali po nenáviděných okupantech a
marrió čekáme a marné se nás lidé
dotazují, »Jak dlouho jořltfU a co « e
» tím vfiím stanu.
Úkolem tohoto listu mini dělat de
magogll, nechceme vyráběl; líbivá nebo laciná hesla, nlernónč musíme se
zabývat touto otázkou velmi vážnfi.
Mluví-11 se o nadměrných ziscích
některých složek našeho hospodářského života, které jsou clo ďstrlbuee
životních potřeb zapojeny, a o složitém distribučním aparáté vflbec, nezbývá než se zabývali trhovými svar y a H nimi spolupracujícími společnostmi. Jejich podíl na cenovém rozpětí není slee rozhoclujíul, nicméně je
pozoruhodný a nemůže proto zůstali
bez povšimnuti. Nejedná se totiž jen
o vlastní režii trhových svazů a společností, nýbrž také o zvýšenou režii
v ň e c li orgaolsueí a osob - to jest
vykupovačů, rozdělovačů, zpracovatelů atd. - které musí z nařízeni sva>sň n spoločnostl vykonávat! příslušné práce a za tím účelem tmtsi udrfcovntl nadměrný kancelářský aparát.
Právem se proto lze tázat l, zda pro
m í r o v é hospodářství budeme nelibý tn 6 potřebovat! t ř i n á c t veřejnoprávních orgunlsaei, nebo zda mohou být! zruSonv v š é c h a y
nebo
Jen některé z nich, a kdy budě mošno
tento zásah provést!. Jsme si vědomi.
Sto řízené hospodářství státe Ještě
trvá a že tak z vany systém potravinových lístků nějakou dobu bude ještě nutno ponechat! v platností. Je
nám jasno, Že nebude lne tento systém u všech druhů zboří odstranit!
najednou, nýbrř. postupně.
% toho
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plyne, že svazy a společnosti mohou
býti zrušeny teprve tehdy, a í budou
zrušeny úkoly, pro něž byly zřízeny.
Nicméně povinnost hospodařiti dobře a předeváím ú s p o r n é nás nutí
k tomu, abychom se dožadoval' toho,
aby byly provedeny příslušné korektury, protože jsme přesvědčeni, že Lyto úkoly lze zvládnout pomocí organisace podstatně jednod.šší a s aparátem značné zmenšeným. Jisté není
třeba, aby pro některé druhy zboží
zbytečně byla udržována d v o j í kolej, to jest organisace řídící, kterou
představuje trhový svaz, a organisaee obchodní, když oba úkoly může
zcela dobře zvládnout!
organisace
Jedna. ("Jinnost Svazu pro hospodaření obílím a Výsadní obilní společnosti
dala by se j'stě soustředit! v organlHuei jedné, při čemž je podružné, jak
se tato Instituce bude nazývatl. Stejné by bylo lze jistě sloučitl činnost
Svazu pro dobytek, maso a ryby
s činností Výsadní dobytkářské společnosti, která se nazývala dříve Prispol. Vzorem může být někdejší Čsl.
obilní společnost, která v letech 1934
až 1941 oba úkoly s úspěchem plnila.
Namltne-li někdo, že tehdejší mírové
úkoly není možno srovnávat! s řízeným hospodářstvím vúlcěným nebo
poválečným, upozornil! bychom rádi
Jen na fakt, že působnost Čsl. obilní
společnosti se vztnhovala na c e l é
tehdejší úze mi repubťky a že činnost
této spolcčnoHtl v dobách velkých
přebytků obilí bývala nřkdv mnohem
svízelnější než pollcciné-hlídací Činnost Obilosvszu za války Stejně by
nikdo nepostrádal drahý Svaz pro řepu o cukr.
Dva svazy postačí
/ dosavadních devíti trhových svazů obhospodařuje produkci rostlinnou
fest svazů, tři svazy pak produkci živočišnou. Podle tiufleho názoru
bylo by lze z uvedených devíti svazů
nejméně t ř 1 zruálti, případné přenést! jejich činnost clo svílzú zbývajících. Jakmile budeme zbaveni a oproštěnl posledních zbytků válečného hospodářství a vstoupíme do období hospodářství plánovaného, můžeme počet svazů redukovat! na míru
ncJmcnSL Pro normální poměry by
nám nepochybně stačily svazy dva jeden pro výrobu rostlinnou a druhý
pro výrobu živočišnou. Jejich úkohm
pak bude, aby podle rozhodnuti vlády
a směrnic příslušných ministerstev
zajistily odbyt a ceny zemědělských
výrobků. Svazy by clále prováděly
výkup domácích výrobků, potřeb, ý
dovoz výrobků ze zahraničí, prodej
zemědělských výrobků a jejich případný vývoz a ostatní zhodnoceniTato činnost předpokládá ovšem účinnou spolupráci odborných zemědělských a družstevních organisaci. V
zájmu věci pak bude. aby činnost
těchto svazů, které nám po zralé
úvaze zůstanou, byla účelně decentralizována, neboť většina poboček nynějších trhových svazů, na příklad
na Moravě, žádné pravomoci nemá a
zastává nejvýš funkci jakýchsi poda-

telen, což ovžem není dec er.tiagitace,
jakou máme na mysli.
Zemědělský lid právem se proto
táže, jak dlouho ještě potrvá nynější
neudržitelný stav. Pracující zemědělci jsou pilířem lidové, demokratické republiky, a proto očekávají, že
bude brzy učiněn konec* libovládě dosavadních trhových svazů. Doby, v
nichž se nařizovalo, kolik a do které
doby a které druhy musí zemědělci
dodatí, při čemž rozhodoval nacisticko-fašistický diktát, aniž byl slyšen
hlas zemědělcův, minuly. Nestaěí. že
odešli Némci. když jejich diktátorské
z v y k y a způsoby zůstaly. Soudíme,
že je povinností Jednotného svazu
českých zemědělců zasaditi se o to,
aby v roce 191G, téměř rok po osvobození, rebylo nadále možno vládnout'autoritativně bez souhlasu lidu a
také proti lidu, i když jde jen o zernědě'ce. Němci potřebovali zaopatřit
ty své soukmenovce, kteří se chtěli
mít dobře a krásně si žít daleko za
frontou; my jsme si slíbili, že budeme
vládnout lidem, skrze lid a pro lid.
N< budeme napříště státem úřřednfků
svazů a okupanty nám vnucených
útvarů, které zaplavovaly náš venkovský lid lavinami papírových hlášení a byly trvalou hrozbou pro nedodržování předpisů
ale souřučfnstvím prac iícich na úkolech st A tu
a 1'du prospěšných užitečných a Především produktivních.
S

Měně bylo by více!
Chépame naléhavou potřebu pi<r>aííandy zestátněného průmyslu, zvláště strojírenského tím spíše, že to v
něm všude ještě neklape tak, jak by
mělo. Nechápeme ale, že by se to
mělo diti i za cenu poněkud přehnaných zpráv v tisku. Máme na mysli
nový traktor velké zestátněné továrny, jenž je představován zemědělské
veřejnosti Jakožto nový typ traktoru
a nešetřeno při tom superlativů, ačkoliv je v praxi ještě řádně nevyzkoušen. Naši zemědělci nejsou ale
v motorlsacl svého oboru žádnými
nováčky a dovedou každou novinku
v
tomto
směru
posouditi
svým
zdravým selským rozumem střízlivěji, než horliví propagandists. Tak
v případě * Zetoru i nejde snad o nějaký nový typ traktoru, nýbrž o dávno před válkou známý typ traktoru
i-Deutz a Normag«, t. j. kolový traktor se čtyřtakt. dvou válcovým motorem soustavy Diesel, na spuštění
benzinem, s náhonem žací kosy, vývodem kardanového hřídele a řemenicí k pohonu stabilních strojů hospodářských. Když se již náš zestátněný strojírenský průmysl rozhodl
vyrábět traktory, tak měl alespoň
spojtti
předností
nejmodernějáích
traktorů amerických s přednostmi
strojů německých, což v malém měřítku bylo uskutečněno i u r»Zetoruc,
zavedením měnitelné Síře kol ( v i z
Ford Ferguson! ), jako je na přiklad
elektrický spouštěč nebo hydraulické
ovládáni orebných a Jiných nástrojů
k traktoru připojených! Pak by snad
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bylo oprávněné mluvit! o novém type
traktoru, ale takhle lze mluviU jen
o novém traktoru domácího původu,
ale nikoliv o novém typu, do něhož
>Zetoru< ještě mnoho chybí!
F . K.

Ještě závodní rady
Nikdo nebude dnes upírati význaxa
instituci závodních rad, ale jejich
mocný vliv také členy zavazuje, aby
šetřili, kde jen mohou, prospěchu
celku. To se nedá zrovna říci o případu jednoho dvora na Zatecku, kdo
byla nedávno odpoledne svolána schůze závodní rady, jež se protáhla
pozdě do večera, až nenakrmený a
nepodojený dobytek žalostně bučel vo
stájích. Myslíme, že jako hornické
závodní rady musí dbáti (a také
d b a j í ! ) zvláštností svého oboru, tak
by bylo na místě, aby tak činily
príšlě i jejich všechny družky v zemědělských podnicích, zvláště, k d y i
v uvedeném případě dodávka mléka
ze zmíněného dvora ve výší 700 1
denně je určena převážně pro dělnické a hornické spotřebitele!
F. K.

Vzpomínka a připomínka
Je tomu už 9 let, kdy papež Plus X L
odsoudil v březnu 1937 encyklikou
¿>S palčivou starostí« základy nacismu; hlásná trouba nacismu
pan
Goebbels — dvakrát před celým světem vyjádřila to, co se z taktických
důvodů jinak skrývalo; 1. května
1937 a 1. května 1944 prohlásil papeže za nepřítele číslo 1. Spis »Der
deutsche Arbeiter und dle päpstliche
Sozialpolitik« z roku .1938 obsahuje
ke Goebbelsovu výroku příslušnou
argumentaci: » Vůdce pověřil D A P
udržováním a zesilováním národní
pospolitosti. D A F bude žárlivě bdíti
nad jednotou lidu a udusí v zárodku
každý pokus rušení německého sjednocení. Německý dělník cítí dobře,
jak jedna taková moc, která vždy
pracovala ráda v temnu, jak se jedna
taková moc pokouší rušit národní a
pracovní pospolitost němectví. Je to
tak zvaný politický katolicismus. On
to je, k t e i ý chce svými dělnickými
a tovaryšskými spolky rušit práci
D A F , ale německý dělník dnes zná
toto nebezpečí. Čím větší bude vnitřní a vnější úspěch naší národní pospolitosti, tím tvrději odvrátíme temné reakční pokusy o její rušení. Německý dělník stojí na stráži.
Také v katolické Itálii nepovstal
fašismus pomocí politického katolicismu, nýbrž proti němu. V Itálii
strana popolari (lidová) potírala do
posledního okamžiku fašismus a spolčovala se s předchůdci bolševismu . . .
Přece však strana popolari nemohla
zadržet vítězné tažení fašismu. Černé
košile zničily marxismus a jeho klerikální trabanty a zachránily tak
Itálii.
Stejně tak v Německu. Politika
Centra (strany středu) stále ohrožovala jednotu státu. Stále" vidíme jesuity Centra společně s marxistickými židy všude tam, kde bylo Německo zotročeno a pokořeno. N a všech
dokumentech národního ponížení a
hanby jsou zvěčněna jména vůdců
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Centra. A stále nacházelo toto Centrum ozbrojenou pomoc v kaplanech
a kardinálech. Pastýřskými listy bojovali v každém čase proti D A F ,
proti německému dělnickému vůdci
Adolfu Hitlerovi. T i m vším jo politický katolicismus před světovými
dějinami odsouzen, udělal bankrot,
ztratil do skonání věků právo v y v í jet v Německu sebemenší politickou
činnost a moc. Tento politický katolicismus jíž německý lid nesmí dole
snášet, neboť, co je v německém lidu
německého, to příkře odmítá politick ý katolicismus a jeho drzost. Velká
většina katolických Němců vldt v jesuitské politice národní a náboženské
nebezpečí. Dále jo větší díl nušolio
lidu protestantský a již tím bezpodmínečně odmítá papeže a odmítá jeho nároky jako falšování Písma, Mimo to jsou miliony německých spoluobčanů, kteří hledají německý b o žs ký
život
(soclallstlcko-rasový
r á j ) , a co nejostřeji odmítají celého
papeže so všemi jeho zázraky a ao
všemi židovskými a orientálními knihami. Společný zájem lidu přikazuje
proto státu (straně), aby život německého lidu zcela vyčistil od posledních zbytků politického katolicismu.
Národní socialismus pojímá stát Jako
totální a vůdcovský stát, žádá b o zp o d m I n c i n o u t o t a l i t u st runy a sociálně politické vedeni D A F ,
Německé dělníky nevede římský papež, ale německý dělník Adolf Hitler.
Národní socialismu« zastává svobo-du náboženských vyznání ve . M l á t ě ,
p o k u <1
se
n e p r o h ř o fl li j í
proti
morálnímu
a inravn í m u c í t ě n i p e r m á n h 1c é r usy.,( (Spis: Der d. Arbelter u. dle
piipst licho Sozialpolltlk, 1938, schválený říšskou kanceláři pro písemnictví ze dne 8. března 1937.)
Tolik nacisté. Měli bychom k tomu
několik poznámek:
1. nacisté si pletou pojem katolicismu 8 pojmem strany (není na světě k a t o l i c k é
strany);
2. přiznávají katolicismu
právo
kultu (Rosenberg), berou J[ právo
výchovy;
3. a tím jí brání a zakazují mluvit
proti zasahování státu (strany) do
otázek svědomí a morálky. (Rosenberg: Proti temným živlům našeho
věku.)
Když se katolíci s biskupem Bornewasrem postavili proti zavedení
Rosenbergovy novcrpohanSké příručk y Myl hus X X . století do škol, bylo
jím vyhrožováno terorem a zakazováno mluvit proti stát. ethlce
nesmí se prý míchat do politiky. Jinými slovy: každé mluvení proti státní
ethice (morálce) a způsobu novopohanSké státní výchovy ( « v ě d o m í ) je
podle nacistů politickou činností a
musí být tedy odfrtraněno.
F. Ř.

Zahraniční politika Ruska
Zvláštní dopisovatel
londýnského
deníku ^Tlraes« zabývá se součs-sným
duševním rozpoložením v Sovětském
svazu, jírnž se snaží vysvětlit! ruské
chování navenek. Tvrdí, že Rusko
dospělo k svrchovaně kritickému období ve svých vnitřních věcech, a tu

prý je klíč k mnohým, posledním tt*
dá los tem. I když se připustí, že sovětská politika probouzí v ruském
lidu pocit nebezpečí, aby j e j přiměla
k sjednocenému úsilí, přece jon jo
nutno také uváásltl, že od konce války
svět přestal táhnout dmi jedou proval.
V dnešním světě Sovětská uivlo stojí
doma před obrovským úkolem obnovy a v zahraniční politice usllujo
o to, aby její hlas vyvolával takový
respekt, jako Její děla aa války, Rusko samo musl rozhodovat, jak ehoo
nejlépe sloužili svým státním y.ftjmňm. tikotem jiných jo ro/.Uodnoutl, zda jo od Sovětského svazu děli
toliko nedorozumění, nebo Jsou 11 ruské názory a oílo nesrovnatelné a názory a cíli jejich.
Vzájemnému pochopení ao staví do
cesty vollké překážky, to jo jasné.
Každý stát so smtól jedmit I podle
thcorlo, žo jeho politický systém Jo
vySSI než všechny ostatní a leužtiý
svůj syalém nazývá demokracií. N a
Jedné straně no nepřihlíží 1c tomu, žo
jo mnoho jwkrokového v .Sověbiltém
U U W K U , na druhé straně HO zná přiliti
málo o clzloh parlamentních Institucích, odllflujloíeh do od krátkého,
špatně provoděného ruríkého experimentu v oboru parlamentní vlády
stojně mnoho, jako no odltflujo ruská
komunistická strana od komimlsllo1tých stran v Jiných zemích, Kdyby
nubylo nic Jiného, dalo by «o nedorozumění snadno překlonouU.
lOxIsluJI vAnk p/vkňAky, které Ir,o
odstranili mnohem llžo. Vo využiti
avých přírodních zdrojů Rusko zůstává Jofltě v kritickém Mladin, kdy
stálo hrozí ztráta všeho, jestliže •nebude vykonána, celá prtioa. Stalin
svému lidu řekl, v čem záleží tato
práce a řekl mu také, žo HO nemůže
pokládali za bezpečnu, dokud tuto
práci nedokonči, Nepotřeboval ani
zdůrazňovali, jakých obětí jo třeba,
aby Rusko bylo dokonale zlndustrlalisováno. Rusko bude stálo trpět pocitem vypětí sil a zranitelnosti, dokud se n«pozvedne jeho životni úroveň. Tento pocit so zmocňuje rinadnějl obyvatel státu tok nekonečně ůlrýoh rozloh. Mladý rui/ký voják,
který se vrátil z Čech do svého domova, téměř váňnlvfi vykřikl při pohledu na filré úrodné nivy v okolí Kl~
Jeva: »•Jak bohatá jo naše zorně I Jak
bychom sl tu žili, kdyby nám JI nikdo
n e v z a l ! « V jeho vesnici se střídavě
ubytovalo za války vojsko osmnáctí
různých národů a on se vrátil domů
ze střední Evropy, kde pole jsou úhledně rozhraní čena a řeky reguJovány. Takové dojmy někdy působí na
Rusy, že podceňují svou sílu. Dívají
se podezřívavě za hraníce a obávají
se, že, nebudou-11 na stráží a sjednoceni, ¿pohané se vfiatíh stran vpadnou
na rusko-u zem«, jaik se to p r a v í ' v c
známém eposu.
Kdyby někdo, kdo znal Ruwko
dlouho před revolucí, se tam vrátil,
jako duch, na první pohled by tam
viděl rnéně j>fekvapujI c í oh zjevů, než
by očekával. Shledal by, že lidé jsou
stále téhož typu a že v nejlepéím
případě oplývají prostou silou, hlubokou vágností a hrdou otevřeností.
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Jak vypadá tedy běžné veřejné
mínění v Rusku? Kdyby v Rusku
převládal pociI. zklamání a beznaděje., mohla by se jeho zahraniční
politika, vykládat jako dobrodružný
pokus odvrátit) veřejnou pozornost
od,vnitřních věcí, Kdyby tam byl militarismus neb akutní nacionalismus,
bylo by možno pohlížet! na některé
ruské požadavky s velikým nepokojem. Ale ruská vláda si přeje upoutali pozornost válkou unaveného lidu
na vlastní záležitosti. Poskytuje lidu
stále větfií volnost a Hfca-ví ho
před stále vétflí odpovědnost, dává
mu pocit, že Je v jeho moci, aby
utvářel svou budoucno«!. Vojenské
ctnosti jsou zatlačovány do pozadí
občanskými ctnostmi « takovou rozhodností, že nemůže být nejmenfií pochyby o hluboce protlmllItarlHtíckém
smýfilení ruského lidu. Změna ve
vládním programu také přesvědčuje
lid, že, vláda usiluje o v í k hojnosti,
nikoliv dobrodružství.
Někdo se otáže, proč tedy Rusové
««posuzují v ý v o j v Anftlll s větším
ltlldean. Dopisovatel odpovídá: Některé polemiky jsou nepochybná protiútokem. Ijfól-11 se rozkvět v Britské říši, jo to odpověď na tvr/.ení,
že Rusko se vrátilo lc politice, propagující kornimJťrJtius, a že Rudá armáda
zneužívá své autority ve střední F.v
vopĎ. Rouěiuině vfiuk to je prostřednic na ospravedlněni vlastni sovětské politiky, kladoucí na lid tíživé
požadavky v době, kdy Rusové měli
jedinečnou příležitost provozovali jinou politiku. Ale i když |e traventlí
britské politiky, co se podává v ruském tlslcu, bylo by chybnou taktikou dát ne vyprovokovali k stejnému
zkracováni. Tím by se nedorozuměni
jen prodlužovalo. Lepší bude, když
Britanie událostmi dokáže, že je naprosto neodůvodněn ruský názor n
reakčnoslt britské politiky.

Pro soulad politiky tři hlavních

ká vláda, které již naléhaly, aby se
jim dostalo Informací, byly informovány pokud možno nejdříve. Místo
informace bylo několik málo hodin
před zahájením Rady bezpečností
vydáno prohlášení o odvolání vojsk,
v nérnž však bylo nevysvětlitelné
omezení, >neatane-li se nic nepředvídaného^. Zda odvoláni je výsledkem
jakéhosi dorozumění, ne-11 docela
přesné úmluvy s perskou vládou, jest
snad samo o sobě věc vedlejší. Tyto
argumenty, nechť jakkoliv přesvědčivé samy o sobě, nijak nemohou rozptýlit nejistotu, která stále ještě
zneklidňuje mezinárodní vztahy mezí
Sovětským svazem a západním světem, Nedůvěru nopOsobí ani tak cíl
sovětské zahraniční politiky, jako spíše její methody. Maršál Stalin zdůraznil své upřímné přání, aby sr- stal
z organísnce Spojených národů nástroj míru a mezinárodní bezpečnosti
it veřejně prohlásil, že k tomuto cíli
možno nejlépe dospět s pomocí spolupráce sovětského svazu se západ
nimi mocnostmi.
Ale předpokladem takové spolupráce nutně musí být vzájemné dorozumění, že budou zachována pravidla a procedura, a je to právě toto
základní dorozumění, které
dnes,
Jak se zdá, je vadné. Zahraničním
míšním v Moskvě se až dosud nepodařilo, vytvořit postačující vztahy
k rozhodujícím sovětským kruhům,
zatím co v posle-dních letech zaujali
sovětští zástupci a jejich štáby, rozhodně aupoň. v anglicky mluvicích
zemích, tak vyhraněný postoj vzdalovat se vítech neformálních styků
že sotva mohou být považováni za
kvalifikované k vykonávání
vlivu,
nebo k podávání zpráv o oněch různých odstínech mínění, která maji
v poslední řadě tak velkou Účast ve
vytvoření britské a americké politiky.
Větší stupeň pro porozuměni na
obou stranách je první podmínkou
pro důvěru a spolupráci. Mezitím
vňak Je jasné, že prvním úkolem
v Novém Yorku je, opravit trhlinu,
která se objevila v Radě bezpečnosti.
I když Rada je oprávněna pracovat
i v nepřítomnosti jednoho ze svých
stalých členu
legální otázka, o níž
bylo včera rokováno v kruzích Spojených národů
celý její účel a
účinnost byly by za takových okolnosti úplné zmařeny. To, co se stalo,
nijak nezmenšuje základní skutečnost, že míru a bezpečnosti, tohoto
cíle všech, nelze dosáhnout jinak,
ne:'-,ti tím, že politika tří hlavních
mocností bude podstatně uvedena
v soulad. Rospory o proceduře jsou
neplodné a neprospSSné. a vltfcství.
kterého by bylo dobyto na tomto
poli, samo o sobě nevede k žádnému
kladnému výsledku

Odchod sovětských vojsk z IVisie.
klerý, jak oznamuji všechny zprávy
ryehía postupuje »
plši londýnské
sTlme:i ;
je snad mnohem důložitě.jfil, ne.-.11 odchod sovětských delepátíl k jednání Rady bezpečnosti.
Slepit ulička, v nlí'. se octla organizace Spojených národů, přece však
je vážný krok zpět Sovětský delegát Groiuyko. podporoval svou žádost
o odklad dvěma -nedůslednými důvody
P.a prvé, Se sovětská vládu neměla ledy se připravit, a ten druhé,
že rozprava je už zbytečná, protože
bylo dosaženo dohody sovětské vlády
s vládou perskou. Když ale byl perský delegát opravdu, po Gromykově
odchodu, pozván k poradnímu stolu,
tu se ukáxalo, že neobdržel z Teheránu žádné Instrukce o nějaké dohodě. a také britské a americké vládě
nebylo o tom pranic známo. Situace Rusko-americké styky
rozhodně tedy vyžadovala objasnění
Sovětský list ílzvěstija< sajimavč
a bylo nutno litovat, že sovětská vláda neumožnila svému delegátu Gro- komentuje v článku, v němž jinak
mykovl, aby takové objasnění podal. ostře polení!suje s Chirrehillovou řeči
ve Pultonu, přátelské vztahy Ruska
Jakmile bylo rozhodnuto o odvolá- k Americe:
ni vojsk, pak samozřejmým jx^jttiVztahy mezi Ruskem a Amerikou
pem mělo být, aby britská a americ- byly vždycky nezměnitelně přátelské
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podíváme-K se blíže na velmi nebezpečná pro Spojené státy léta. vnitřních občanských bojů, tu vidíme, že
Rusko bylo jediným ze všech velkých
států, jenž zaujal příkře odmítavé
stanovisko proti Palmertsonovi a proti
Napoleonovi m . , kteří podporovali
jižní otrokáře v jejích zuřivém ozbrojeném boji. AvSak reakce ve Spojených státech zabraňovala až do roku
1533 navázání normálních diplomatických styků se Sovětským svazem;
reakčním kruhům podařilo se i nadále ještě sem tam něco udělat. Podařilo se jim na př. přimět i vládu
k účasti na podpoře intervence proti
mladé sovětské republice. Avšak pokrokové síly amerického národa nabyly vrchu nad reakcí a tak jsme
již po mnoho let svědky rusko-amerického tradičního přátelství. Poslední světová válka, společný boj proti
podlému a surovému nepříteli nás
ještě více Hblížíla.

Nová sovětská pětiletka
Událostí, jež je nyní v popředí zájmu v Sovětském svazu, není, jak
hlásí i-United Press z Moskvy, ani
tak otázka Iránu a Churcbillova řeč
ve Fultonu, jako nová pětiletka, která má přinést dalekosáhlé úlevy Sovětskému obyvatelstvu.
Nová sovětská pětiletka, již čtvrtá,
je ohniskem pozornosti jak tisku a
rozhlasu, tak i rozhovorů lidi, neboť
stejně jako plány předchozí je nesmírným projektem, zasahujícím do
všech úseků života každého muže,
ženy a dítěte státu, ktc-rý se rozprostírá na šestině zemského povrchu.
První dvě pětiletky, jež byly zahájeny v i. 1.028 a 193:;, soustředily
se na stavbu obrovských podniků a
továren. Třetí pětiletý plán, s nímž
se započalo v r. 1938 a jenž byl přerušen druhou světovou válkou, snažil
se o uskutečnění předešlých dvou pětiletek ; cílem jeho bylo poskvtnouti
plnější život téměř dvč-ma stům milionů obyvatel Sovětského svazu
Nový pětiletý plán zahrnuje v sobě T I U K I H " T>rvky při dcělýcrh tri pětiletek. Sleduje zejména z v ý š e n í výroby. stavbu nových továren a strojů a zahájení nových průmyslových
odvětví. Sovětský těžký průmysl má
"JosáhiKwti největšího rozmachu v dějinách a heslem sovětského programu je znovu předhonit! pokročilé kapitalistické země. Jedním z nejvýznamnějších rysů nové pětiletky je
ovšem obroda zpustošených sovětských krajů.
Přidělove hospodářství potrnvří má
skončili ještě v tomto roce. 2;vot
sovětského občana má feýti ¡Eňijemněn zvýšenou výrobou lepšího šatstva, větším nrmořstvím bytů a různých mechanických zařízení.
Osobám zaměstnaným v stěžejních
průmyslových odvětvích ba don v r.
lt>50 zvýšeny mzdy o úhrnnou částku
90.000,000.000 rublů. Výdaje za mzdy
budou činití 252.000.000.000 rublů Ti
srovnání se 1S2.000.000.000 v r. 1940.
V nové pětiletce jsou zajisté opatření, jež směřuji k z-ahea^eřsnJ So-
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Dr Kolakovič a věci slovenské
Malá příhoda přivede někdy člověka k myšlenkám, ke kterým by se jinak nedostal. Slovensko
mi vždycky připomínalo jakousi nesplněnou povinnost — a tak tomu bývalo také u mnohých jiných Cechů, kteří do krásné země za Bezkydami
přicházívali jako hosté, jako vojáci nebo jen k
dočasnému zaměstnání. Vždycky se jim po čase
vynořila v mysli výčitka, že východní polovinu
své vlasti neznají tak, jak by ji měli znát. Znát
nějaký k r a j znamená, ^dovést sdílet jeho vlastní
život; a jestliže jsme to málo dovedli před touto
válkou, kde bylo možno najít čas, abychom se to
naučili nebo abychom si k tomu aspoň připravili
příležitost v posledních desíti měsících. Ale pro
mne se aspoň příležitost naskytla: zdánlivě nepatrná, ale - jak se ukázalo - schopna značného
vývoje.
Když se v listopadu začali do Prahy sjíždět
studenti různých národností, připravila česká
odbočka Pax Romana - které má ústřední sídlo
ve Švýcarsku a seskupuje katolické akademiky
všech národností světa - několik společenských
podniku, aby na nich pohostila katolické d e l c i ty ze zahraničí. Mezi prvními výpravami, které
tím způsobem mohla uvítat, byli Slováci. T y
ovšem nebylo lze pokládat za delegaci zahraniční v pravém slova smyslu. Ale přece jen každý
z nás, kdo s nimi přišel do styku, uvědomil si, že
jakýsi rozdíl v obou našich národních životech za
poslední osudná léta spíše zesílil než zeslábl. Ti
nejstarší dokonce říkali, že máme k sobě navzájem dál než v roce 1918, a bylo jim co věřit:
před první světovou válkou šly oba naše národy
vlastními cestami bez vlastní viny, tentokrát
však bylo odcizení přece jen ze značné části zaviněné.
A ještě podivnější byl tento pocit proto, že tu
šlo 11a obou stranách o katolíky. Což nebyla práv ě někdejší »ludová strana«, s kterou skoro každý katolický Slovák svého času souhlasil, nositelkou oné nenávisti proti Cechům, která vyvrcholila v březnu 1939? Nebylo možno vymazat
tyto věci prostě z paměti. A l e nebylo také možno
vidět v nich nějaké východisko k novému společnému životu. Proto, když jsme si po prvních
rozhovorech se Slováky vyměnili s několika přáteli názory o věci, shledali jsme, že jedinou možnou základnou - kromě daného politického stavu
věcí - je náš světový a náboženský názor: ismeli přesvědčeni o jeho rozumovosti, proč by právě
na jeho základě nemohli Slováci s naší pomocí
dospět k demokratickým ideám politickým, které z něho nezbytně vyplývají?
Proto se také slovenským studentům věnovala
stejná pozornost jako kterékoliv delegaci zahraniční. A proto také jsme byli povděčni tomu, že
se v našem středu několikrát ujal slova kněz,
který ji donrovázel, dr. Tomislav Kolakovič. Oné
důvěry k němu isme ovšem nenabyli hned. Chodil
ve světském oděvu a nemluvil dobrou slovenčiO B Z O R Y

Bohdan

Chudoba

nou. nýbrž spiše jakousi směsicí slovanských jazyků, takže já sám jsem se na něho z počátku
díval podezřívavě. A l e pak náš chlad rozptýlil
jednak pan biskup Gojdič svým přívětivým vztahem k němu a jednak zejména Kolnkovičovy
vlastni proslovy.
Slyšel jsem I10 mluvit několikrát: na Příkopech, v Klementinu, v Pětikostelní ulici a naposled v Salmovské, když už bylo po kongresu a
studenti se loučili s delegací jugoslávskou, která
se tu pozdržela. Kolakovičovy projevy měly pro
nás především jednu výhodu: nikdy se nedotkly
toho, co by oba naše národy, český a slovenský,
mohlo ještě rozdělit; vždycky naopak vyhledávaly všechny ty věci, které dnes musí být společným úkolem jak českých, tak slovenských katolíku. Společné a 11a křesťanské nauce založené
řešení úkolů sociálních, vzájemná podpora časopisy a knihami, vzájemná výpomoc v nepřízni 0kolností a v nesnázích - takové byly jeho základní myšlenky. Pro naši novou, státotvornou
součinnost se Slováky nemohlo být lepší cesty.
Dvěma věcem jsem však u noho nerozuměl a
myslím, že jim nerozumím podnes, .liž proto no,
že se dobře nesnášely ani mezi sebou navzájem.
První byl jeho takřka prostoduchý idealismus.
Snad si představoval, že pouhým nadšením bude
opravdu hned přenášet hory. A druhou byla jeho neustálá obava přeci útoky odjinud, před Štvaním v novinách a pomluvami. Člověk, který oheo
něco vykonat, musí přece také něco vydržet. Ale
dost možná, že Kolakovič nemyslil ani tak na sebe jako spíše na své mladé ehráněnce, které snad
nechtěl vystavovat nepříznivým nárazům — aspoň ne předčasně.
Ale z kritických pohnutek k těmto jeho dvěma
vlastnostem se také stalo, žc jsem na poslední
studentské schůzce zaujal stanovisko proti němu. Kolakovič tam hovořil o dvou svých záměrech: o katolické universitě a o informační kanceláři. Katolickou universitu chtěl u nás zbudovat pro všechny slovanské národy; a trvalo to
chvíli, než jsem mu dokázal, jak ilusorní je to záměr, a vysvětlil, že cesty vzdělání se patrně v
budoucnosti budou ubírat aspoň po stránce uspořádání jinými směry. Proti informační kanceláři, kam by se mohly dodávat zprávy o nesnázích,
které by katolíky mohly potkat v různých odvětvích veřejného života, jsem zásadně nic neměl. Pa:kl jsem však, že taková věc již existuje
v podobě pražského Ústředního sekretariátu katolíku. Kromě toho se mi nelíbilo, že ve svých
stálých obavách před útoky chtěl Kolakovič tuto kancelář krýt jménem nějaké redakce; na to
jsem mu řekl, že takové věci se u nás mohou těšit plnému právu veřejnosti. A pak tu byl jeňtě
jeden důvod, proč jsem s ním začal nesou hlasití:
jeho převelká záliba v organizačních methodách
marxistů, které chtěl neustále a ve všem napodobovat; byl jsem a stále jsem přesvědčen, že
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křesťané mají mnohem výhodnější organísaění
možnosti.
Pak jsem již Kolakoviče kromě jediného potkání na ulici neviděl. A také jsem se o něho nezajímal, netuše, že se o něho ještě budu musit
zajímat velmi vydatně.
Počátkem ledna — zatím co již o vánocích někteří členové komunistické strany prohlašovali,
že budu brzy vyřízen — by] jsem předveden na
Zemský odbor bezpečnosti v Praze. Prý pro kratičký svědecký výslech — ve skutečnosti k osmidennímu pobytu v podzemní kobce, nacpané agenty gestapa a sicherheitsdienstu. Výslechy,
které tu se mnou byly zavedeny, nebyly nezajímavé; každého zpravodajského důstojníka mužezajímat pohled na rub věci: zajímalo mne to už
za války, když mne vyslýchalo gestapo německé,
a zajímalo mne to i teď. Oč větší byl však ještě
můj údiv, když se mne po delším hovoru o životě
církevním i mém vlastním začali vyptávat, jak
vypadá má starodávná součinnost se Slováky.
Nemohl jsem než odpovídat, že mám pouze starodávnou lítost, že tu žádné součinnosti není.
A tu padlo se strany vyšetřujících po prvé jméno Kolakoviě. Co jsem pak o něm slyšel, nevypadalo věru hezky. Jako vrchol mi přečetli jakési
provolání, v němž se vyhlašoval boj nynější vládě republiky a usilovalo o nové odtržení Slovenska. Neměl jsem důvodu nevěřit vyšetřujícím,
když mi tvrdili, že toto provolání vydal Kolakoi vič, a dost mne mrzelo, že člověk tak ušlechtilého
i zjevu a myšlenek může propadnout takovým
i přeludům. Sám jsem ovšem nemohl k poznat1 lcům vyšetřujících nic podstatného dodat, poně1 vadž v mé přítomnosti nepronesl Kolakoviě nic,
co by se snad aspoň zdaleka dotýkalo bezpeči nosti státu, i když jsem s jeho názory nesouhlasil, vždy to byly názory politicky zcela bezúhonné, Abych to prokázal, nabízel jsem vyšetřujícím
několikrát, aby vyslechli ještě jiné účastníky
| schůzek, na nichž byl přítomen také Kolakoviě.
I Odpověděli mi, že již přede mnou vyslechli stui dujícího práv Sedláku, který vypovídal ve stoji ném smyslu jako já, a že dalších informací po té
stránce nepotřebují. Konečně jsem byl po osmi
i dnech a po novém živém rozhovoru o církevním
'Životě propuštěn. Když jsem předtím vyslovil
obavy, že můj pobyt ve vězení muže značně pošpinit mé jméno, bylo mi řečeno, že je veden
v naprosté úřední důvěrnosti a že kromě mých
Knámýeh o něm venku nikdo neví.
Překvapení teprve čekalo, když jsem byl propuštěn a přečetl si noviny. Ve všech komunistických novinách - a zejména v krajských listech
na Moravě — byly zatím uveřejněny sáhodlouhé
informace o mém zatčení pro • slyšte! — velezrádné styky s bývalým generálem Prchalovi a
s Anglii vůbec. Ještě než jsem mohl rozřešit
tuto záhadu, byl jsem zatčen po druhé, tentokrát
sice jen na papíře komunistických novin, ale pro
styky s^ ukrajinskými fašisty.
Poněvadž z ostatních Čechů, které jsem navrhl k výslechu, nebyl nikdo ani písemně na nic
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dotázán, ukáza.lo se tak zcela jasně, proč jsem
se právě já stal předmětem zatýkací péče komunistického tisku. Nebyla to ani tak má publicistická činnost jako to, že jsem byl předtím navržen na, chystanou Vysokou školu politickou a sociální a mé navržení bylo schváleno jak komisí
vědeckou, tak i politickou. Ale na předmět, který
jsem měl v úmyslu přednášet, totiž dějiny politické myšlenky, navrhli komunisté člověka,
o němž není nikde známo, že by byl vydal aspoň
nějakou drobnou vědeckou práci. Bylo tedy zapotřebí provést nějakým způsobem soutěž. A ta
byla provedena tím způsobem, že onan druhý
kandidát byl vládou potvrzen a navržen presidentu republiky, kdežto mne vláda potvrdit nemohla jakožto člověka »důvodně podezřelého«.
Trvalo ovšem delší dobu, než tento termín byl
úředně vysloven a také v novinách publikován —
zároveň s obsáhlým říkáním o Kolakovičovi a
slovenském spiknutí.
.Jenže, jestliže jsem se do té doby dost sobecky
zajímal jen o sebe, toto úřední vysvětlení obrátilo mou pozornost zase jinam, totiž k dr. Kolakovičovi, na kterého jsem v zatrpklosti raději nevzpomínal. Především u mne i u druhých vzbudilo zájem, že o tak hrozném spiknutí nic nevědí
slovenské noviny a že nikdo neví, co tomu říká
slovenské poverenictvo. A za druhé obsah prohlášení, které v rozličných variantech vyšlo
v českých novinách, je sám o sobě neméně zajímavý.. Mluví se tam jednak o jakési velezrádné
činnosti skupiny Chalmovský-Kšinant, jednak
o Kolakovičovi a jeho spolupracovnících Szabovi
a Vaškovi. Dejme tomu tedy, že první z těchto
dvou skupin skutečně na Slovensku vyvinula nějakou vlastizrádnou činnost; nic o tom nevím a
jsem ochoten věřit policii. Ale jaký je konkrétně
vztah Kolakovičův k této skupině? Kam se podělo jeho velké vlastizrádné prohlášení, které mi
bvlo předčítáno? V úředním prohlášení o něm
není ani zmínky. Zato se tam Kolakovičově skupině vytýká několik jiných věcí. Měli prý pro
podporu chudých studentů a kulturní práce mezi
nimi velkou částku, která původně pocházela od
tak zvaného presidenta Tisa. Ale kolik českých
kulturních institucí dostalo peníze od tak zvaného presidenta Háchy; a vrátily je snad po revoluci? Za druhé prý Kolakoviě organisoval skupiny, v nichž pracoval »zejména proti socialistické
ideologii«. Tak to je tedy přečin! Za třetí přišel
na Slovensko s pasem vystaveným režimem takzvaného poglavnika. Dobře, ale na Slovensko se
utíkalo, poněvadž tam byl nejmenší tlak gestapa,
a kolik našich lidí utíkalo do eizinv s pasem vystaveným okupantskými úřady! Za čtvrté prý
Kolakoviě nabádal své známé, aby se vetřeli
mezi účastníky slovenského povstání a snažili se
získat si zásluhy, aby jim později bylo možno dosáhnout vlivných postavení.« Totéž dalo by se
říci o mnohých, kdož se zúčastnili ještě mnohem
pozdějšího povstání pražského. Je zcela možné,
že Kolakoviě jest spiklencem: třeba to však dokázat.
O B Z O R Y

K filosofii dialektického materialismu
j e nutno připomenout, že dialektický materialismus
Je filosofie tendenční, vykonstruovaná pro politické
cile, politickými prostředky šířená a dokazovaná a tedy
lze ji nesnadno vyvraceti pouhými klidnými důvody,
na něž b ý v a j í jinak filosofové zvyklí. Není to těžké
samo o sobě, ale právě vzhledem k okolnostem. A ž
jednou nebude už boje o moc, až bude nový řád pevně
ustálen, pak bude možná dosti klidu k revidováni filosofických základu, k jejich doplnění, patrně k jejich
přizpůsobení věčně lidským názorům. Dnes však, kdy
ještě není cíle dosaženo, se všecky tyto poučky marxistické filosofie zdají nenahraditelné, a proto je nejhorší lieresí pochybovat o jejich pravdivosti, ukazovat vůbec. na jejich slabiny. Odvažme se přesto této here.se.
Podívejme se blíže na onen základní princip marxismu,
na materialismus. Engels, jeden z klasiků marxismu,
j e j jasně formuluje těmito slovy: »Hmotný, smyslově
vnímatelný svět, k němuž sami patříme, je jediné skutečno. Naše vědomí a myšlení, ať se zdá jakkoli nadBmyslné, je v ý t v o r e m hmotného, tělesného orgánu,
mozku. Hmota není v ý t v o r e m ducha, nýbrž duch sám
je jen nejvyšším produktem hmoty.«
Někteří hlasatelé marxismu nechtějí svůj materialismus vyslovíti tak řikajíc po lopatě a neúnavně zdůrazňují, že j e j nelze brát i vulgárně. N a př. v jedněch vysokoškolských přednáškách o marxismu je toto: Marx
se ale vždycky bránil tomu, aby jeho materialismus byl
ztotožňován s oním materlaltsmesm vulgárním, který
se domníval, že duševní j e v y je beze zbytku možno
převést na hmotu. To marxismus netvrdí. Pokud se tato výtka uplatňuje, děje se to neprávem. Ovšem, u Marxe a Engelse najdeme místa, kde by se to tak mohlo
vykládat, ale my musíme přihlížet k těm korekturám,
které Marx sám dal, kde se vždycky proti vulgárnímu
výkladu obrací. Základ je hmotný, ale to neznamená,
že duševno je něco, co je hmotou zcela podmíněno.«
Tolik ony vysokoškolské přednášky. Všimněte si všnk,
že se žádné ony Marxovy korektury necitují, aniž se
kdo pokouši ukázati, co tedy ono duševno má nad hmotu více, nedá-Il se skutečně beze zbytku z hmoty vyvodili. Kromě toho většina z nich to říká zcela jasně,
že uznávají jenom hmotný svět. Na př. Ladislav fttoll
ve známém článku v »Rudém právu píše: »Komunisté
jsou samozřejmě atheisty, důslednými odpůrci náboženských představ a výkladů světa; vycházejí a opírají
se ve svém jednání, ve své politice o vědecké poznání
světa, počítají vždy se silami pozemskými.« Být důsledným atheistou je však totéž, jako být: důsledným materialistou beze zbytku.
Není třeba široce vykládat, že pro křesťana je materialismus naprosto nepřijatelný.
Engelsova
slova:
j-Hmotný, smyslově vnímatelný svět je jediné skutečno,«
znamenají jasné popření celého světa duše, světa Božího, v němž křesťan všech věků viděl svůj pravý život
a svou pravou vlast. Mohlo by se ovšem zdát, že jen
ze sentimentálních důvodů lpíme na něčem, v čem jsme
byli vychováni a co je nám drahé, že se prostě držíme
křečovitě něčeho, s čím jsme srostli, třebaže objektivně
odpovědět nedovedeme, aniž dovedeme uvésti objektivně platné námitky. Tak asi se dívají na náboženství
komunisté, uznávají je za historickou skutečnost, ale
jsou přesvědčeni, že samo zmizí, jakmile zmizí jeho
kapitalistická základna. Jedna z hlavních vét jejich filosofie totiž učí, že náboženství je duchovní nadstavbou,
která vzniká, mění se a zaniká podle toho, jak vzniká,
mění se a zaniká společenský podklad výrobních řádů
a poměrů. P r á v ě z této these o libovolně budovatelné
nadstavbě pochází také názor o možnosti eťhíckého
Id.ealismu na filosofickém základě materialirítick érn.
Mravnost, to je totiž onen ethický idealismus — by se
pak dala vytvořit výchovou a propagandou, lidé se dají
stejně vychovat k oběti za socialistický stát, jako se
jindy obětovali za víru Kristovu.
Odpovíme tedy, že nejenom z důvodů sentimentálních
jsme proti materialismu, nýbrž z důvodů objektivní
pravdy, protože j e j popírají fakta. Duch není n e j v y í -
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áím produktem hmoty, nýbrž realita od hmoty radikálně odlišná, na. ni nezávislá, « ní nevznikající' Uvaňme jen, že je to přece duch, nebo řekněme jeho projevy, jeho aktivita: poznáváni a myšleni, u niři začíná
veškeré posuzování a usuzování, co vůbec hmota je nebo
noni. Dokud nezačneme cílit, poznávat, myslit, neexistuje
pro nás vůbec nte, a jen do té míry pro nás něco existuje, do jaké se to vynoří v okruhu našeho vědomí.
Všechny na př. chemické prvky, jejich síly a Účinky
musíme sami nějak vnímali a posoudit! a jenom tak
můžeme cokoli pronést! o jejich vlastnostech a o jejich existenci vůbec. Kllosoftoký Idealismus, to jest
učení, že vše existuje Jen v naši mysli, je jistě nesprav
wý, jednostranný, neúplný, je však pochopitelnější, že
k němu myslící člověk může dojit, než když člověk,
u něhož každý krok skutečného vědomého života Jo
myšleni a intelektuální usuzování, Poleně, í o toto myš
lení je sekundární produkt hmoty.
Jen ve výkonu uvědomělého Intelektuálního úsudku
skutečně plně žijeme. Jen tehdy, když pronáším: T o noh
ono jest! T o neb ono poznávám! (1 tohoto našeho aktu
poznáni musí tedy zněli každá pravá 1'IIOHOI'IO, každé
uvažováni, co vlastně jsem a co je kolem mne. Uvědomím si pak, Jak svět koleni mne takřka bije na brány
mého vědomi, Jak bez mé vůle přicházejí stále podněty
zvenku, podněty, Které nelvoM.ni, Které Jsou na. mně
nezávislé. T o jo realita vnějšího světa, Koníka hmoty
Strom, který vidím, a. svěl a celé světy existuji nezávisle na mém myšleni, V lom Je kus pravdy malcría
ltsmu, Slova Engelsova: Hmota není výtvorem ducha
jsou pravdivá. Hmota skutečně nonl výtvorem ducha,
alespoň ne lidského ducha. Je sloo pravdu, žo onu mnul
nejdříve zněli, mnul na. nás narazil, Jluali bychom nic
nepoznali! Ale Jakmile náraz Jednou nuslune, Jakmile
se nnňo poznávací schopnosti uvedou v pohyb, pak nepoznáváme jen len náraz, a ť už má Jakoukoliv podobu,
a ť přichází očlniu nebo uñlniu nebo klorýmkollv Jiným
smyslem, pak so mohu a musím zamyslil také nud lim,
proč jsem vůbec poznával mohl, Jaké ty poznávací
schopnosti ve mně vlastně jsou, co Jsem já vůbec. A tak
dojdu k tornu, že nějaký vnější náraz nebo obraz nebo
v j e m je nevyhnutelně nutný při Jakémkoliv mém poznávání, že stále Juko stín nebo jako opěrný bod Každé
mé poznání provází. T o Je důlcuz mé!10 nerozlučného
spojeni s hmotným světem. Je to také důkaz, že sám
jsem jistou částí hmotný u že jsem hmotou vňude ob
klopen. Potřebuji přístroje, orgány, abych no s hmotným
světem dostal do styku. Nefungujl-H ml, nefunguje mé
poznání vůbec nebo funguje špatně. Nu př. nel'unguje-ll
ml mozek. A přece to neznamená, ž e myšlenky vznikají
y. mozku. Je to, jako Když umělec houslista má najednou své housle porouchané. Nemůže brát, bruje falešně. A. přece se nic nezměnilo nu jeho skvělém umění,
jen nástroj, jen housle jsou zničené. Jsem spojen 8 hmotou, nemohu nic začít bez hmoty a přece nejsem Jenom
hmota. Základní vlastnosti hmoty je tuková nehybnost,
nepružnost, nepřipoutanost na jedno místo a ria jeden
moment času, Poznávám však věci, které mají vlastnosti opačné, vlastnosti universální, jsou stejně platné
a pravdivé tu i onde, dnes I včera, Jsou nadčasové a nespoutané prostorem. Nemohou tedy být) hmotné. A puk
rozum sám, kterým poznáváme; Jak se dovede hrou žit
do sebe sarna, dovede sr) pronikat a zkoumat se všech
stran. I on je tedy nutné nehmotný. Nic jiného, co Je
jakkoliv hmotné, to nedovede, N a př. oko. Nikdy nevíme, jaké máme vlastní oč), dokud nenapadne rozum,
aby se na né podíval v zrcadle, noho dokud nám o nich
nepovídá někdo jiný. Naproti tomu naftě síla myslící
nestoupí do všech hlubin, překoná všecko, nedá se
ničím vázat, sebe samu musí nejlépe znát, chce-11 sí
opravdu a konečnou platností říci, že zná něco Jiného.
Jen ona o všern soudí a o vňern rozhoduje, a ačkoli s<musí stále o hmotu opírat, přece jí přesahuje, rná činnost •/. hmoty nevyvodltelnou, a proto může jisté i b"/ ,
hrrioty existovat!. T o jsou důvody pro spiritualitu, du-
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chovost dufie, to jsou důvody i pro j e j í nezávislost na
hmotě, ČU1 pro její ne«mrtelno»t.
Popíratl materialismus znamená tedy hájltl a zdůrazňovat! nesmrtelnost duše. Duch není pouze nějakým
novým
skupenstvím
hmoty. Jeho vlastností jsou
v úplném protikladu a vlastnostmi hmoty.
T a k spojuje zdrayý spírltualísmus v jedno jak částečnou pravdu materialismu, tak i jednostranného a kusého filosofického Idealismu. Tvrzení materialismu o realitě hmoty, o její nevyhnutelností, o praktické nemožností veškerého lidského života bez ní plně platí. Nejsme pouzí duchové, nýbrž duchové na každém kroku
spojení s hmotou. Proto se poctivé zajímáme o sociální
otázky, proto zdůrazňujeme svou hmotnost na př. při
výchově 1 jinde. Naše pochopení pro hmotu jeví se
i v obrazném uctíváni Boha, kde všecky obrazy a sochy, obřady a hořící svíčky a podobné vyplývá z filosofické prazásíidy, že do našeho rozumu, do naší duše
nepronikne nic, co nebylo napřed nějakým způsobem
ve smyslech, co nemá takovou nebo onakou podobu
smyslovou, t. j. hmotnou.
Při vflem zdůrazňování hmotnosti našeho života zůstává přece vždycky duch rozhodující složkou naší
bytosti, je vlastním odůvodněním pravé humanity, svobody, osobní nedotknutelnosti, rovnontl a nezotročltelnostl kýmkoliv, na př. státem. Bez ducha neodůvodníme
nikdy, že člověk Je opravdu něco víc: než lepftí zvíře.
Bez ducha jsme stále Jen tia povrchu, Jen na zevnějšku,
a protože zevnějšek je tak měnlivý, proto by nebylo
nic jistého v našem životě. Lze to vidět na př. v názoru na práci. V marxismu Je. schopnost vyráběti základní ohumktorluUckou vlastností člověka. Podle toho
by bylo třeba říkali ne homo suplens, nýbrž homo producenji. Člověk jer 'jen na tolik člověkem, na kolik je výrobcem. P r á v ě z toho plyne onen kult výroby, kult techniky, pocit, že jen, výrobce je člověkem v plném slova
smyslu. Odtud též pohrdáni pro zaměstnání duchovni,
nenl-lt jeho užitečnost pro výrobu jasně patrna. Jalc
snadno bo Jim takové zaměstnáni zdá puraultním zahálením. Pamatuji na př., Jak. ruští chlapci, s kterými jsem
žil v Dachau, ve svém slovníku nadávek měl! na prvním
místě 1 slovo parasit, A vše to lze snadno pochopit, je-li
skutečně Jen tento svět hmotný svět dějištěm našeho
života. A přece to znamená poníženi, degradování člověka, Je-li totiž má osobní cena rovnocenná s mou v ý robnoatí, jo závislá na sterých okolnostech, které nejsou v mé moci. Každá má Indlsposlco snižuje mou výrobtiost, nemoc nebo nějaké zmrzačení jl mohou znlčltl
Úplně, a tím by zničily mou lidskou cenu vůbec.
Konečně, se podívejme na vývoj, pohyb, změnu, jak jo
líčí dialektický materialismus, a jaké stanovisko Ic nim
zaujímá splrltuallatloká filosofie. Marxisté ao rádi dovolávají starého řeckého filosofa Herakllta a jeho výroků
»Panta volt
všecko Je v pohybu, všecko se mění a
*Poleutoa pater pimtónc
boj je otcem všech věcí,
všecko vzniká Jen z boje.. Cítíte, jak taková hesla jsou
hesly pokroku, životnosti, modernostl, jak hezky zní a
strhuji, zejména mladá, bojovná srdce? Proto se také
každému Jinému systému, zejména každé metafyslce
vytýká nehybnost a ztrnutost, jinými slovy konservativul lpění na starých řádech a starých zlořádech. A
přece je to laciné, nepravdivé odsouzení. Zdravá meta-
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Článek, který tu v překladč z anglického týdeníku řSpeelntor: přinášíme, byl napsán pro
britské Zemědělce a jedná tedy z velké části
o tom, kdy a jak by mohlo britské zemědělství
přispět! ve světové nouzi o potraviny, o které
se širší veřejnost teprve nyní a tak nečekaně
dovídá. Mámo však za to, že by mohl zajímat!
také české čtenáře (a nejen zemědělce) pro v ý stižné vylíčení nesnází, které tu jsou a prostředků, jak je překonat!.
Je nemožné přehnat hrozlvost nynějšího světového
nedostatku potravin, ale za to mohou zemědělci velmi
lehko mařit čas diskusemi o něm Sedlák je tu sice

f y s i k a nikdy nepopírala bezprostřední poznatky denního života, z nich vždycky vycházela. Heraklit se s v ý m
učením o stálé změně má jistě kus pravdy. Cele by platilo to jeho apanta reit zase jenom v důsledném materialismu, kdyby byl pravdivý. A l e pak bychom se musili
rozloučit b jakoukoliv vědou a s jakýmkoliv poznáním a
nic by nebylo jisté. Mění-li se stále všecko, pak není nic
pravda, protože bylo-11 něco v jednom okamžiku takové,
j e to v druhém okamžiku již změněné a nemá tedy
smyslu o tom mluvit a z toho něco vyvozovat; pak je
každý člověk jiný, každý vidí všecko jinak než já atd.
Zkrátka na takové zásadě důsledné provedené se nedá
budovat život, a to je právě důkazem j e j í nepravdivosti.
I když se mnoho věcí mění, přece ne všechny a ne stále. Naše vědomí nám dosvědčuje, že přes všechny změny, kterými prochází náš zevnějšek, naše tělo a všechno
kolem nás, jsme stále a nezměnitelně titíž. Od nejranějšího dětství, kam až má paméť sahá, a ž do vysokého stáří, jehož jsem možná dosáhl, vím, že jsem stále
tentýž, že jsem to 3tále j á s á m , a vím, že jsou také
stále stejné mé nejzákladnější názory, způsoby a city.
Cítím, že nejsem úplně strhován proudem událostí a dějů, že stojím nad ním, že mu vždycky značnou měrou
mohu udávat směr, jak vzhledem k sobě samému, tak
vzhledem ke společnosti. Jestliže dnes, v roce 19-16, hraií
u nás Antigonu, můžeme si všimnout, že osoby v ní jednající mají v základě tytéž problémy a reagují na ně
více méně stejně, jako osoby v Antigoně Sofokleově z 5.
století před Kristem. Nic se nezměnilo, než že Kreon je
dnes oblečen do fraku, kdežto tehdy snad nosil oděn!
rytířské, že Antigona má dnes snad oděv a účes Pařížanky, kdežto tehdy nosila řecký chitón.
V ý v o j existuje, ano, ale není to nutný a nezměnitelný
v ý v o j neživých a necítících zákonů, které strhují všechno s sebou a proti nimž nemožno se stavětí, nýbrž
v ý v o j určovaný a ovlivňovaný duchem. Ovlivňovaný
v dobrém i ve špatném smyslu. Někdy se stane, že společnost a její vůdcové upadnou do bezduché ztrnulosti a
nečitelnosti, nechápou pak potřeby doby, nechápou znamení doby, která pak dospěje k výbuchu revolučnímu.
Není to však nutné, není to dějinná neoelvratnost. nýbrž
duchovni leností přlvoděná zaslepenost. Ve soolečnost!
lidské neplatí nezměnitelné, quasi fysické zákony, tam
je svoboda a rozum a z jejich spolupráce má vzcházet
no pokrok násilné revoluce, nýbrž rozumné duchové
shody a dohody.
A tak bych mohl shrnout a skončit krátce takto: Materialismus vznikl jako reakce na jednostranný idealismus, na jednostranné a nepravdivé podceňování a popírán! hmoty. Bývá osudem lidským, že chceme jedno zlo
léčlti zlem druhým, že chtějíce odstranit! a překonati
jeden extrém, upadáme do druhého. Je nutno přljmouti
celou skutečnost, jen pak to bude pravda a jen z pravdy vzchází dobro.
Nestačí ani jenom hmota, ani jenom myšlení nebo
duch, je nutno uznat! hmotu l ducha, jako dvě složky
nesporně odlišné svou podstatou ! svým! vlastnostmi a
spotitl je obě v harmonický celek člověka sice pozemského, hmotného, živočicha, ale živočicha zároveň rozumného, duchového, jenž dovede duchem řídit! a ovládali hmotu tak. abv j e j nerozdrtlla, nýbrž aby mu
sloužila.

D. H. W a l s t o n
proto, aby těžil potraviny, ale kdyby se namáhal nyní
sebevíce, nepřidá ani cent pšenice k nynějšímu světovým zásobám. Nynější problém jest výhradně problémem mezlnárodně-polltlckým, problémem cenové úrovně a problémem dopravním. Je velmi pochybné, zda
úsilí zemědělců může ještě přivodit nějaký významný
rozdíl ve výsledku žni roku 1916. T ř i nejdůležiíější činitelé, kteří budou působit na tento výsledek, jso-j počasí. dodávka osiva pro jarní setí a dodávka umělých
hnojiv. Na žádného z těchto činitelů nemá zemědělec
vlivu.
Jak se věci maji teď, je podobno pravdě, že statisíce,
ba snad miliony hektarů na evropské pevnině zústa-
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nou letos neobdělány pro nedostatek osiva. I kdyby bylo
rozhodnuto, že ho má býti k disposici více, pak nežit
bude toto osivo shromážděno z hospodářství, v nichž
bylo vypěstěno, a rozděleno po Evropě do hospodářství,
kde by mělo být zaseto, přijde tak pozdě, že výnosy
by jistě byly velmi hluboko pod normálem a možná ne
větší, než bylo osiva. Co se týče umělých lmojiv, je situace
skoro stejná. Mají-li býti výsledky co nejlepší, mají
umělá hnojiva přijití na pole, když tam přijde osivo;
dusičnany, které přicházejí navrch a u kterých jsme
se přesvědčili v této zemí za války, že mohou přivodit
tak velký rozdíl ve výnosu obilí, měly by přijít na pole
brzy v květnu. A tak zbývají pouze dva měsíce na
zvýšení výroby a na to, aby byla zařízena distribuce.
T o je úkol nesplnitelný, přlhlédneme-li k nynějšímu
stavu v chemickém průmyslu a v evropské dopravě.
Musíme proto docela upřímně počítat s faktem, že
je malá vyhlídka, že se v evropském zemědělství vyrobí
letos více potravin než loni. Je pravděpodobno, že se
jich letos vyrobí o mnoho méně. Vše, co možno učinit
nyní, jest toto: plánovat! tak, aby plodiny, seté a sázené na podzim roku 19-16 a na jaře 1947, byly ty, kterých bude nejvíce potřebí od září 19-17 do srpna 19-18.
Dále musíme zajistit, aby jejich sklizeň, byla co možno
dobrá a výnos aby nebyl zbytečně nízký pro Spatnou
jakost osiva, nedostatek umělých hnojiv nebo z jakékoliv příčiny jiné. Rozumí se samo sebou - když Je
nyní význačný nedostatek obilí — že ve Velké Britanii
budeme znovu klástl důraz na jeho pěstění, ule nedostatek pšenice, i když je velký podle množství, kterého
se skutečně nedostává, je velmi malý, vyjádříme-ll j e j
ve výnosu na jednotku plochy. Předpokládaný schodek činí asi 175 milionů bushelů*); osevná plocha pro
pšenicí činila před válkou (bez Sovětského svazu) asi
112 milionů ha. Kdyby průměrný výnos na jeden hektar
byl zvýšen asi o 1.3 hushelu (čili asi o -1% výnoHu z r.
1912, který činí! asi 42 bushelů na 1 ha), bylo by po
nedostatku a přírůstek o 6% změnil by nedostatek ve
značný nadbytek. A protože nynější situaci z velké
části přivodilo, že bylo najednou zhoubné sucho v částech světa od sebe velmi vzdálených — v Austrálii,
v Argentině, v severní A f r i c e a v Indií — není pravděpodobno, že podobná katastrofa se bude opakovat! 1 letos ve všech hlavních zemích, pěstujících pšenici. Proto
máme rozumné důvody pro naději, že světová situace
se značně zlepší, a že světové zásoby budou velkou
měrou doplněny, 1 když sklizeň v Evropě roku 1946
bude menší než r. 1945. 1 kdyby se to ukázalo nemožným pro rok 1946, stane se to bezpochyby roku 1947,
tedy v době, kdy teprve by se mohly čekat výsledky
jakékoliv akce, podniknuté v britském zemědělství. Jen
pro nynější nouzi o potraviny neměli by tedy britští
zemědělci být povzbuzováni, aby zvětšili osevnou plochu pro ozimy 1946—1947. Doufejme proto, že pokyn,
který dala vláda loni v létě, abychom postupně přecházeli od pěstování obilí k chovu dobytka, bude opakován a že nynější vláda nezmalomyslní proto, že ee
o tomto plánu ukázalo, že byl předčasným o rok.
Nutnost, abychom zvětšili stav dobytka, bude napřesrok opravdu ještě větší. Eyl již dán podnět, aby pro
úsporu potravy, určené k přímé spotřebě lidské, byl na
pevnině dobytek porážen ve velkém počtu. A ť se to stane úřední politikou dotčených vlád nebo ne, je docela
jisto, že mnoho zemědělců na pevnině porazí svůj dobytek během tohoto jara. Budou mít pro to dva důvody. Především budou pak moci užít jako potravy pro
eebe a své rodiny okopaniny a obílí, které by jinak
spotřeboval jejich dobytek; za druhé tento dobytek dodá
vítaný přídavek k jejich jídelnímu lístku v době, kdy
zvláště budou potřebovat, aby byl rozmanitější po jednotvárné a nevydatné stravě zimní. P r o t o naše zemědělská politika nesmí být založena na okamžitých potřebách světa, nýbrž na stavu, který tu podle pravděpodobností bude na konci r. 1947. T o znamená., ž e máme
znovu klást důraz na hospodářství luční a na chov do• ) Bushel je 36.3 1.

bytka a nepovzbuzovat — na rozdíl od toho, co jsrmo
činili za války — pěstováni těch potravin, které při
dovozu zabírají nejvíce lodního prostoru, nýbrž těch,
při jejichž nákupu je potřebí nejvíce dolarů. Dálo to
značí, že přihlédneme ke skutečnosti, že pracovní síla
v této zemi musí st rávit i svůj čas výrobou toho zboží,
kterým se přidá nejvíce k celkovému bohatství zorné
a podle možnosti nemá mařit čas výrobou, ke které
od přírody nejsme způsobilí
výrobou wbožť, které
s větším prospěchem dovezeme ze »Amoři.
Co se týče zemědělství na pevnině, jest naše odpovědnost poněkud jiná, Není na nás, abychom sestavovalt podrobný plán pro výrobu v jiných zemích, ale
je naší věcí učinit vše, co je v naát moci, aby dosáhly
výtěžku co největšiho, ať se rozhodnou pro pěstováni
toho či onoho druhu plodin. Zemědělství na pevnině
jako celek nemá nedostatek pracovních sil. Mnoho zemi evropských bylo před válkou v nesnázích pro nadbytek pracovních nII a jejich politika směřovala k tomu, aby pracovníci ze zemědělských usedlosti ňll do
továren. Ten nadbytek pracovních sil v zemědělství
jest rozhodně toho času mnohem větší; ve velké části
Evropy lidé odešli z měst, protože jejich domovy tam
byly zničeny a protože jen na venkově mohou dostat
dost potravy. Chybějí, Jak už bylo řečeno, osivo a. umělá hnojiva a nad to ještě doprava a stroje, Už n y n í
musíme začít určoval to nejle-pfll, co vydá. sklizeň letošní, jako osivo pro sklizeň pliAtlho roku. Musíme zajistit, aby žádný zemědělec, ze strachu, Že nebude mil
dosti zrní pro vlastni potřebu tento role, nebál se dál celou svou sklizeň na osivo, hodt- lUie na lo, Zároveň musíme úplně ujasnit, zemědělcům v l.élo zemi, v Dánsku
a kdekoliv, kde se vyznají v pěstěni semen, Jali veliká,
bude potřeba semen všeho druhu
u zelenin, pícnin a
zejména trávních. Nesmíme ztratit žádný 1 ěas pro udělání přehledu, Jaká bude úhrnná potřeba na pevnině
a úhrnné množství osiva, které aul bude k. disposici,
Výroba umělých hnojiv Jest problémem odlišným.
Ti fosfátů Je hlavním zdrojem pro zásobováni Evropy
severní A f r i k a , A b y fosfátů bylo v Evropě dost, musí
být lodi, a majl-ll f o s f á t y být na zemědělských unedlosteeh v záři a v říjnu letošního roku, muslmo llined
začít zařizovat, Jak zajlst.il, že nebude zdržování v dopravě. Draslo se těží v Evropě a zde jo hlavni v ě d ,
zajistit dost potravy pro dělnlctvo, uby dodávky byly
zvýšeny a zajistit; přiměřené množství dopravních prostředků pro distribuci tohoto hnojiva. Největňí nesnáz
je s dusíkem pro snadnost,"se kterou závody na výrobu
dunlěnatých lmojiv mohou být přeměněny ve výrobu
výbušnin. Tento problém musí tedy rozhodnout činitelé
političtí a vojenští, ale musí být úplně ujamiěno, že
bez dostatečných dodávek dunlěnatých umělých hnojiv
nemůže být velkého přírůstku v zemědělské výrobě
evropské.
Opatření hospodářských strojů také Jc spjato u otázkami, které jsou mimo dosah zemědělství; ule 1 tu /¡I
musíme úplně ujasnit, že zvýšená výroba potravin závisí z velké části na zvýšené výrobě hospodářských
strojů. Konečně tu je problém dopravní, přesahující
s v ý m významem všechny ostatní. N a postačujících
možnostech dopravních závisí plné zotavení Evropy,
zotavení průmyslové, politické 1 zemědělské. Málo na
tom záleží, kolík osiva a umělých hnojiv je k disposici,
když je nelze dopravit na zemědělské usedlosti, kde
jích j e potřebí, a málo na tom záleží, kolik potravy
usedlost vyrobí, když tato potrava nemůže přijít do
distribuce pro městské obyvatelstvo, které Jí m á zapotřebí. Prostě Je pravda, že situace v e v ý ž i v ě se
v y m k l a z rukou výrobců potravin na, neJbUŽňích 18
měsíců. T e p r v e od konce roku 1947 mohou zemědělci
doufat, že by jejich pomoc mohla mít nějaký význam.
I pak, ať jejich úsilí bude sebevětší, bude málo platné,
k d y ž vlády dotčených žerní nemohly pro zemědělce
opatřit základní potřeby účinné výroby a kdyby zanedbaly naznačit druhy potravin, jejíchž výroby bude
potřebí.
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Z dopisů redakci
Vážená

redakce,

slyším často, jak j e váš časopis napadán od jistých
kruhů proto, že se prý snaží brojitl proti jednotě a spolupráci, jakož 1 t. » v . nadstranlcké politice, j e ž rná býti
uskutečňována v e SČM- Je smutné, že jako člen SÚM a
bývalý činovník výboru jedné odbočky v P r a z e musím
konstatovat, že to, co se naSI veřejnosti prostřednictvím
i-Mladé f r o n t y « a rozhlasových projevů k věření předkládá, nezakládá se z včtftí části vůbec na pravdě. Rozhodl jsem se proto, že v á m o této jednotě, spolupráci a
provádění t. JÍV. nadstranícké politiky něco napíši.
8CM býval Skutečné nopoJitltíkou a nadstranlokou o r ganJsacl, ale tornu už Je dávno. T o bylo v jeho začátcích. Netrvalo to dlouho a ve SÚM se objevili agitátoři
jedné strany, kteří zde viděli plodnou půdu pro získávání nových členů. Přes veškerý náfi odporv a snahu jsabránltl jim v této činnosti ve Svazu, neustali ve své práci, ba naopak přibírali posily a tak zaplavili odbočku
svými lidmi. Jednota a spolupráce zmizely a na jejich
místo nastoupily hádky a rozvrat. Je pochopitelné, že
Jim starý nestranlcký výbor nevyhovoval, a proto si
zvolili nový — svůj. Nebylo večera, na kterém by při
debatě nebyla haněna a špiněna naše první republika,
osočováni naši západní spojenci a chváleny a do nebe
vynášeny komunistické Ideje a dialektický materialismus. A. ten, kdo se pokusil něco namítat, byl nazván f a filstou, reakclonářcm a prchalovaom. Je smutné, že se
tyto živly nerozpakovaly vyvolat hádku ani v den, kdy
bylo vzpomínáno památky presldonta-osvobodltele T. G.
Masaryka!
Na poslední výborové schůzi, již jsem byl sám osobné
přítomen (ovftom ne Jako Clen výboru), bylo navrženo,
aby byl ustanoven c e n s o r (Člen KOS), jenž by řídil
debatu a Jenž by měl právo v z í t s l o v o každému, jehož řeč by se nesrovnávala s Jeho politickým přesvědčením, t:. J. s duchem strany. Výbor tento návrh, jenž
odporuje základním požadavkům demokracie, t, J. svobodu slovu a projevu, s c h v á l i l . Tak ledy vypadá spolupráce, snáSollvost a nadstranlcká politika SUM.
Fr. Vosátka. Praha X I .
Vážená redakce
!
N e m á m v lásce vaši stranu. Že vám plál, je proto,
Ježto nedoufám, že by Jinde měli odvahu tento dopis
uveřejnili.
Ootl jsem v několika versích zprávu min. vnitra, odbor pro politické zpravodajství, o rozsáhlém spiknuti na
Slovensku, Již těch několik verst a pak příslušné redakční úpravy, titulky a pod., vzbudily ve mně podezřeni,
žo se tu spojuje cosi, co k sobě nijak nenáleží. Ze tu
tedy jsou Jakési postranní úmysly.
Celý ten slavnostní výklad budl dojem, že tu příslušné ministerstvo dokazuje, jak bdi. Není lo na zakryti
ňtěchovlckého případu ?
byl vlněn ze styků s fašlsty anglickými, pale Španělskými, puk ukrajinskými a nyní se slovenskými. Byl jsem
přesvědčen, že jo pevně zajištěn. A l e druhý den po ministerské zprávě jsem četl jeho odpověď. Jak mohl být
takový aiclfnšlsta propuštěn? Byl-lt však tento muž
propuštěn, nebylo to zajisté z blahovůle, v ž d y ť je věru
nepohodlný. Nedostal se tedy na svobodu, 3fa všechny
ony styky byly jen nedostatečnými záminkami? .TTik
může být p ř e d e m oznamováno »důvodné podezření :
na něho? Jak mňžo být vůbec o něm referováno, kdvS
nu\ přijít před soud, který ještě nebyl? Jak můře přilit
před lidový soud? Jak mů.V být souzen podle dekretu
presidenta republiky č. U\/-t5, který je časově určen na
dobu zvýňeného nebezpečí republiky? T o patrně porážkou Německa minulo. Cl ohrožuje nás teď někdo ? Proč
se oznamuje p ř e d e m , žo před tento soud přijde ještě
sto jiných Čechů ?
Za třetí: jaké to bylo vyšetřováni, když se zjistilo, Se
onen Kolakovič jesuitou je, ve skutečnosti však j í m nelit? Proč s e mu klade za vlnu, že bojoval -•zejména
proti socialistické Ideologii«? Což je to tťcstné? Proč se
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také uvádí, že dr. Vaško
angažoval v akci proti zestátnění škole? T o j e také protistátní činnost?
A tak rnám dojem, že se tu na skutečnou podvratnou
činnost zavěsilo z důvodů dosti průhledných mnoho jiných věcí, které mohou sloužit určitým složkám j a k o
předvolební hesla. T í m se ovšem podlamuje důvěra v
pravdivost ¿úředních zprávu a človék j e nucen brát j e
a takovou reservou, jako zprávy okupantské. Což je věru na nesmírnou ákodu pravé demokracii.
Ing. Jan Jirků. Praha I, Křížovnická
Vážená

redakce!

K d y ž už máme vládu lidu pro lid, tedy to obrovské
procento dělníků v národě jsou snad přece také lidé, a
když m a j i povinnosti, mají také práva a s tím se snad
už musí každý smířit. Cl snad 10% těch vrchních má
rozhodovat o v š e m ? T o snad ani Kristus už tehdy
nechtěl.
Je známo, že dosud každá válka, a ť trvala 30 roků
nebo méně, přinesla nejšlrňim pracujícím vrstvám jistá
sociální zlepšení. A tak tomu bude i po této strašné
válce, na kterou v první řadě doplatil dělník, zatím co
celá řada nesvědomitých zaměstnavatelů nahromadila
zisky, o které by dnes nerada přišla. Proto jednu prosbu:
nestavte se za ty, kteří mají rádi jenom sami sebe, a
stát a národ, pokud si neosobují právo představovat!
j e j sami, je pro ně pojmem docela clzlm.
Válku nikdy nevyvolalo dfilnictvo. Jsou to vždy důvody hospodářské a dělnictvu, jako nejálrSÍ vrstvě v národě, je zde svěřena ta největší úloha. Nejideálnějňí by
bylo, aby tl, kteří válku zavlní, sl ji vyřídili sami mezi
sebou. Dělník rná Jen jednoho nepřítele, a tím je světový
kapitalismus, tedy jeho representanti v jednom každém
Htátě. A tyto posice se maji u nás částečně vyklidit, po
německu zkrátit fronta*, a proto má být zle?
N e ž se zabývat těmito věcmi, zdá se mi, že by bylo
daleko účelnější seznámit nejširšf veřejnost, j a k ý je to
druh repatrlantů, kteří na př. pobírají měsíčné 30 vajíček, zatím co náš havíř a naše děti nedostávají ani
jedno.
Zde je vhodná látka k tomu, seznámit veřejnost, jak
se to dělá a jak se to dělat nemá!
Měl jsem příležitost při svém posledním zájezdu do
Prahy utkali se v debatě s jednou vaší horlivou čtenářkou. Mám-ll sl její postoj vysvětlovat jen a jedině jako
výsledek podobné četby, tedy musím konstatovat, že je
to výchova čisté stranická, která v žádném případě
nemůže národu jako celku přin >stí žádný prospěch.
Jeden, Jediný klad, který nám okupanti přinesli, byl, že
jsme byli jednotní, sešli se na jedné myšlence, jak si
zase pomoci z jejich spárů.
Bylí jsme jednotní, bohužel pouze tak dlouho, pokud
nad námi svištěl karabáč okupantů. Dnes zase jim budeme mět dát. za pravdu, že si vládnout neumíme, že
'/ai
druhé: pasáž o
se umíme jen tříštit? Nebude to naše ostuda? Není
škoda všech těch obětí n i světových bojištích 1 u n-^.s
doma? Jsme hodni práce p. presidenta a jeho druhů
v emigraci? Věřím, že práce ta nebyla tak lehká.
Proto by bylo na místě spíše vychovávat n irod k jednotě a porozuměni a ne v nízké stranické zášti. Jsem
pouze dělník, nemohu se s vámi měřit, neboť vaše
redakce je sloiVna z doktorů a profesoru. A l e mám za
sebou praxi svých 15 let. 2lvot muj nebyl lehký a proto
v í t á m každý krůček vpřed, který dčtnictvo. j a k o podstatná část národa, vykoná. A tento krůček měla bv
vltat i inteligence, neb je známo, že když upadá národ,
upadá i ona. A národ, kdo j e národ?
Předseda závodní rady v Holicích
Vážena

redakce!

O zlevnění distribuce se mluví, o zlevněni distribuce se píše. Tisíckrát už bylo vypočítáno, jak j e to
s vejci, vepřovým a uzeninami, A v pozadí toho všeho
sni v ž d y : zestátněte velkoobchod- Bylo b y však dobré,
podívali se na celou tuto záležitost ve světle pravdy.

O B Z O R Y

Jsou skutečně jen dražší Jen vejce, uzeniny a maso ?
N e z d á se vám, ž e je vůbec všecko drahé? V textilu,
v železářství, lékárně, knihkupectví, u uhlíře a vůbec
Od našeho londýnského dopisovatele H. C.
Taussiga
všude, kam se podíváte? A je přeci zaiámo, že v těchto
Britanie nent dnes právě ostrowm veselt, četné problémy,
oborech neexistuji malarozdělovači a velkorozdělovači.
vytvořené válkou, jako otáxka bytová, mmx/»»\>i. snížení
sběrny atd. A je stejně známo, že u těchto druhů zboží
potra\-inových dávek, nedostatek textilií, nejlsíota na hosnebylo ani ve velkoobchodu ani v maloobchodu z v ý podářském poli a pochmurní! vyhlídku, že ješté velmi dlou
šeno cenové ziskové rozpěti při zvýšených platech zaha potrvá, než opět zavládnou normální mírové ¿ivatni
městnanců, drahém dopravném a zavedené S r
dani
podmínky
staneli se tak vůbec • to vhxhno nezůstává
obratové. Čili toto zboží již drahé do prodeje přichází
be. v/řvu nu mysli lidi. Je ien málo f<Y/i, kteří pociťuji hrdé
z výroby. A zde hledejme hlavní příčiny drahoty. A tazadostiučiněni z toho. že britské vědecké objevy vykazuji
to drahota nedělá žádnému obchodníku radost, neboť
převratné výsledky, ie l ondýn a jiná britská města budou
některé zboží se stává takřka neprodejné. A na tomto
dřu e či později velkoryse ¡Nestavena ti že byly vyhotoveny
základním zdražení nemá obchodník tu nejmenší vinu.
skutečně rozsáhlé />lány na zmotiernisování celé semé i je
A zde b y se daly zlevxriti všechny v ý r o b k y o víc než
jich sociálních zřízeni. Příliš málo Udí má rozhled, kterého
těch pochybných pár haléřů vymačkaných na distrijc zupotřebí. uby jx>chopili, proč musí čekat, než se splní
buci. A kde hledati vinu tohoto zdražení výroby ? P o
všechny tyto plány a proto snadno propadají levným dema
mém soudu jest to jednak poklesem pracovní morálky
J!<>;'Mm oposice Toto je však proud /JOuze psychologický.
a pocitu odpovědnosti a jednak neúnosnými režijními
Je to věčný sklon k reptáni, ktirá je Britům tak drahé a jai
přirážkami našich velkých závodů, které, co se týká
se ustavičně ozývá. Není vsitk pochyby, ie nastane II potře
úřednických štábů, se silně podobají úřadům z doby
ba skutečného činu či rozhodnuti, Britové nejen že se ne
protektora tni.
odvrátí (xi své nynější vlády, ale budou xm ní svorně stát,
Samozřejmě o d m í t á m e
r ů z n é ty za
okuChtěl bych se obšírněji zmínit o některých věcech, které
p a c e v z n i k l é m c z i í l e n y d i s t r i b u c e , kteří
jsou dnes aspoň malou útěchou pro britskou hrdost. Brita
však vypadnou samí po skončení lístkového a bodonie zaujímá dnes vedoucí postmtml v /xtzoruhodní rn období
vého systému. A myslím, že velkoobchod by sám uvítal
nového rozvoje letectví. Je nmlěj«, ze letadla na tryskový
revisi své distribuce, neboť v některých oborech by se
pohon budou v nedaleké budoucnosti dopravov al crstuflel
ukázalo, jak silně přehánějí data o ohromných ziscích
nejméně rychlostí zvuku a to v* výšce 10,000 metni. Sou
a zdražování spotřebitelských cen. N e b o ť ty tolik pročasné výzkumy slibuji, že tento ohromující projekt může
klínané velkoobchody jsou dnes v mnohých případech
být uskutečněn, fxtdařl li se vyrobil pothibné
konstrukce
odkázány na odběrové rabaty (které při dnešním neletadel. S lett,\tvím souvisí také rdokonalenl pof lovní služ
dostatku zboží nebo neprodejnosll některých výrobků
by, se kterým bude započato nejspíše příittho roku. Nitění
při vysokých cenách jsou minimální), a někdy se pro
letadla budou dopravovat poitu po celém britském sou
zachování prestiže pracuje s takovým ziskem, že při
ostnn'l a ve všech čáilech Anfilia bude zn/Ulino dodávání
dnešní 3'• dani z obratu nekryjí se ani režijní položky.
poštovních zásilek den /m padáni. Londýn doufané po<l
Nemůže byli tedy o zvyšováni ceny touto distribuci ani
zen tni rychlíky n vinním y dráhy budou eiaktrlmnány
řeči. A že zdravý a solidní velkoobchod dnes v našem
distribučním systému je nutný, potvrdí vám tisíce a tiLeč kafdý xi uvědomuje, ie tylo kroky k návratu do nor
síce drobných obchodníků na území republiky, hlavně
mútnlho fívota jstKi zastiňovány mraky na politickém nebi.
Slovenska, kteří nemaji, vzhledem k nedostatku zaPro situaci je charakter ¡xt¡ck¿ napiti, či řekněme, obava,
městnanců, čas předepisovat! spousty objednávek dodavatelům, navštívit! je osobně, o cizozemských dodáv- • která prameni v anulo-americkém poměru. Každá nová nota
Moskvě, a( již. z. Washingtonu nebo odlitd, způsobuje no\-é
kách ani nemluvě, obstará vat i si dovoz a jsou opravdu
znepokojení a lidé se stávají velmi citlivými ke každému
vděčni za sdružené zásilky zboží včas dopravené k prooficiálnímu či neoficiálnímu projevu, který by mohl rušil
deji. A zeptejte se jen s jakými dopravními potížemi
či zhoršovat poměr k Mirikvi, Vhtobecná pozornost se sou
je někdy ve velkoobchodě nutno zápasiti.
středu je na Střední Východ a v Londýně převliklajl ohavy,
Toto všechno jsou fakta, která, ač známá každému
ie Sovětský svirz chystá na jaro difiiomtiHckou
ofensiva
člověku v obchodním podnikání, nechtějí býtt brána
s cílem vymanit balkánské irtáty, Turecko, Irán a Irák
na vědomí.
K. B „ Plzeň.
tedy celou oblast od Terstu k Perskému zálivu
ze sféry
britského vlivu.
Vážená
redakce!
Na OSN a jejího generálního $e¡kretáfm čekají tedy těžké
V 7. čísle .»Obzorů- je na první straně článek s nadchvíle. Trypye Lie, generální sekretář organUuice Spojených
pisem: -.České děti v německých transportech.« V donárodů se definitivně rozloučil * hmdýnem před odjezdem
tyčném článku je, že nesmí být dopuštěno, aby ani
do New Yorku. LIc vypadal ostýchavě v záplavě koresponjedno dítě české matky přišlo za hranice. K. tomu
dentů a byl zřejmě rád, že unikl, aniž. rnusrl odftovidat na
článku mám dotaz:
příliš mnoho choulostivých otázek. Této mírností se strany
Je zde rodina, muž je Němec, v P r a z e narozený,
novinářů použil, uby jim vyloiíl několik
administrativních
když šel z v o j n y jako čsL voják, přihlásil se Jako Cech,
pltrnů OSN. Téměř 100 členů londýnského sboru úředníků
optoval jako Cech, přísluší do Pulic u Dobrušky. ManOSN odjíždí do New Yorku a je již. stanoveno asi 400
želka Češka a 6 dětí českých, nejstarší 15 r., nejz. budoucích 2500 členů sekretariátu. Od prvního března
mladší 3 r. V roce 1S43 je objevili, Němci a pod opěbyjo dovezeno z Ixmdýna do Ameriky jedna a pů! luny do
tovanou výhrůžkou koncentrákem se musel přihlásit
kumentů a ještě před koncem měsíce je bude následoval
k Němcům, jít na vojnu, ale j a k o nespolehlivý byl n '•dalších 95 beden ve váze přibližně deaet a půl luny. Ad
kuchyně v Milovicích, a koncem dubna 1&15 jim utekl
ministrativa ()SN zápasí právě s dvěma velkými
problémy:
a skrýval se v lese. Je nyní u sedláka jako kočí s ropřepravou organizace do New Yorku a vytvořením
pobočky
dinou. ale ne jako válečný zajatec, nýbrž Jako Něv Londýně, která bude přídutná nejen konferencím, ve Vel
mec. 2áaost o státní příslušnost má podanou u O N V
kó Britanii, ale i těm, jež. se budou konat v Evropě. Prózu
již od září m . r., ale, bohužel, pro nespravedlivé žátimní rozpočet OSN na rok 194f> dosahuje 21 n půl milionů
dosti o sídlo O N V věc leží na úřadě a v té věci se nadolarů a bude financován ze základního fondu 2.5 milionů
prosto nic nedělá. Žena — Češka a matka šesti dětí —
dolarů. První příspěvky různých zemí na fenfo fond jsou
je těžce nemocná, lékař ji posílá do nemocnice. L í s t k y
již. splatné. Pluti se v amerických dolarech v Newyorské
potravinové m a j í dosud jako Němci, trpí tedy podvýfederální rezervní bance. NejnliSi příspěvek Je 12.250 dolarů
živou. N e ž vláda rozhodne konečné o sídle okresu a
a platí jej íiest států, mezi nimi Costa Rica, Panamá a Lu
O N V v N o v é m Městě n. Met. o žádosti, zahyne zatím
xemburg. USA plafí 6,153.000, Spojené království 3/&2.750
pět zdravých chlapců, jedno děvče a matka hladem.
dolarů dolarů. SSSR Je zatíženo 1J23JOOO dolary a Kanada,
Tolik jsem chtěl podotknout k Vašemu článku.
Francie, Indie a Čína jsou také v milionové stupnici. Střední
výše příspěvků je 300 už. 400.000 dolarů Tak Egypt zaplatí
Postižená rodina se jmenuje Spanielova, Domašín č.
774250 a Českoslwensko 361.750 dolarů.
14 u Dobrušky.
J. Měšťan.
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K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
vřeleji než před válkou. Zdá se, že
válečné 1 poválečné otřesy jl naučily
vážltl st oné vyrovnanosti, ba idyVe »Svob. slovčt ze 13, března byla, llčnostl, jíž dýchá zejména dílo Mootištěna kurslvlta »Incident«, v níž zartovo. Pisateli jde zřejmě o to, aby
značka oa líčí svůj «lovní souboj shodné se šéfredaktorkou Pacákovou
b mužem, který Beethovena nazýval dosáhl oživení nékdejňlho stavu, kdy
7/ dobytkcsrn«. Je ofi značky oct správ- takový Mozart s Pražany a Prahou
né, Že se obou klasiků — Mozarta byl «žit, a takto »pražského< MoI Beethovena — ujímá, ale je otáz- zarta předváděl cizincům. Český film
ka, nejume-U pícce dne« Již tak da- chystal kdysi hraný film »La dlvlna
leko, že označení »dobytek« pro Bee- Boíírna (o pobytu Mozartově v Praze
thovena by bylo lze porazltl jen «li- na Bertramce u manželů Duškových).
chým poukazem na to, co ne v otázPraha a Mozart
ce //Hrát kbudky — ano — ne —
a k d y ? « u nás stalo. Protože jat«
Otázka jc poněkud hlubší, protože
byli «nad první, ne-11 z prvních, kdo Mozart t.u měl předchůdce, a takové
diskusi začali, bude V A« i Vaše čte- »pražské festivaly«. Jimiž bychom
náře «nad zajímat přehledný obrua, konkurovali Itálii a Salcpurku (ev.
který jsem fio pokusil načrtnoutl.
1 Beyrculhu), by vzdělané a dychtivé
Ktanovlrtko odpůrců opětného, reí*p. cizince seznamovaly nejen o Mozarbrzkého uve/lení klasiků Mozarta n tem, ale 1 8 jeho předchůdci u nás
Beethovena bylo podstatně onlabeno a patrně by obohatily naši propagauvedením Fr. Lohára (Div. 15. květ- ci státní 1 městskou a cizinecký ruch
na), Joh, Btraumio (flak) a Gustava u nás o složku velmi atraktivní: vždyť
Mahlora (flak), ale Mahlor, rodilý hudba starých českých mistrů — nev Kallňtl u I-Iumopolce, byl židovského hledě 1c nejpopulárnějšlmu * nich,
původu a neuničí tu být za okupace Františku Václavu Míčoví — Jc za
hrán. Přesto mělo »Rudé právo* ná- Jodlný don (13. března) námětem
mitky proti je/ho uvedení flakem, kte- koncertů ve stylovém sále u domlniinél dost obtíží h úřady, alo prorazil, kánů 1 v našem rozhlase (dr. V.
s lo za účasti významného přítele Smetáček, Karel Ančerl). Diskuse
české hudby * ruských kruhů diplo- o Míčově skladbě Concertlno notturmatických, který Mahlerovl naslou- no pro sólové housle a orchcsftr plní
elisl ao svou nultou v lóži. Rozlil«« jcňtě stále sloupce »Nové svobody«
hraje prý Waldteuflovy valčíky, což (skladba provedena 13. pros. 19-15).
mnohé podnik)ujo k voláni po Mozar- Na základ Mlč-a-Mozart-Slamlc-KoZetovi a Roethcrvenovl. Po trojnásob- luh-Zelenlta atd. by ovšem navázaly
ném provedeni Mahlerovy X, symfonie cykly naší hudby pozdější: cizincům
flak Již studuje ne svým orchestrám by bylo předvedeno dílo Smetanovo,
Muhlorovu V. symfonií.
Dvořákovo, Blodkovo, Foerstrovo, SuKe IDO, výročí Mozartova narozo- kovo, Janáčkovo, Ostréllovo, Jerenl (27. kůlna t. r.) otiskly »Svobodné miášovo atd. Rekl-U nám Walter
noviny^ dopla Karla Hausera, ad rty- Dueloux, Žo Československo Je nejsovaný U, KubeUkovl, aby uctil toto hudobnější země světa, je třeba, abyum uirlovslcó jiiblloum. Kubellk. se chom sl vlastni pílí tohoto Jistě lichoomluvil v témž listě na množství na- tivého označení zasloužili.
lé'.avýoh úkolů jiných a »Ubil, že
Po projevech revue 3-Nová svoboMozarta oslaví dodatečné.
da« nastává uvolnění v otázce hraní
Kubellkova odpověď zřejmě ne- klasiků u nás: nejprve provádějí něusinokojlla rovul »Nová svoboda* (list kolik Mozartových skladeb křížovníDělnické nkadetmle, vydávaný OltO), ci a pražské obyvatelstvo vitá Jeho
Jejíž íléfrednikorka, A, J. Pacáková, díla — podlo >Mladé fronty« — s nedlouholetá hudotmí kritička a pra- popsatelným nadšením, pak Mozarta
covnice v noflom odlwjl v Anglii, na- nplvá Tlilo Šimek, poslézo symf. orpsala ostrý 1 závažný článek k Mo- chestr FOIC s dirigentem dr. Smezartovu výročí do C. č. »Nové svo- táčkem ohlašuje na 3. března MozarlKKly« a otiskla v (1. ě. téže revue do- tovy skladby, alo odkládá koncert
pis čtenáře, znujbnajíclho stanovisko na konec měsíeo.
s jejími shodné. Paní Paeáková atdftDno 7, března so hraje v Praze —
imftujo mravní silu, kterou spojenci
Beethoven
čerpali z Beethovena, poukazuje dů- jk) prvé od osvobození
razně, žo my Cešl, a Pražané zvlášť, (R&aumovský kvartet č. 3) na konmťi.me výhodu, která budí závist řady certě Pražského kvarteta (Plocek,
měst v cizině, Jie ao totiž můžeme Berger, Lad. Cemý, Jos. Slmandl).
hlásil ko s-svéimut Mozartovi a ^své- Pražské kvarteto opakujfl pořad,
mu-.. Beethovenovi. Dovolává se Ji- přednesený presidentu Osvoboditeli
ráskova tománu >F. L. Věk«, Čtenář r. 1928 (vedle Beethovena ještě Píchv o. (!, žádá přímo, aby zdejší oslavy la a Schulhoffa). Není listu, který
190. narozenin »našeho« Mozarta by to kvartetlstftm vytýkal, a zvlášť
byly zachyceny reportážním sním- pochvalně referuje »Rudé právo«, jež
Sakovu
uvedeni Mahlerovy
kem filmovým, který by byl naší vl- proti
sltkou pro CITJHU. která — ať je to I. symfonie mělo námitky (Mahler a
Leningrad, Moskva. Paříž, Londýn, Rtch. Strauss vytvořili prý němeekéNeví York a Amerika vůbec
Mo- 1K> *nadčlověka«l.
zartovi a Beethovenovi holduje jeétě
Není pochyby, že duchovně nelze

Mozart a Beethoven
problémem?
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kulhat nebo být na jedno oko alepfi
hrátí Joh. Stra\i33e, Fr. Lehára, Gust,
Mahlera, Waldteufla, a nehráU Mozarta čí Beethovena.
J. M.

Z ediční činnosti
nakladatelství Borový
Kniha londýnských rozhlasových
projevů J a r o s l a v a
Stránskéh o » H o v o r y k d o m o v u « , vydaná koncern minulého roku, byla rychlo rozebrána. Nakladatelství Fr. Borový, vyhovujíc stálým a naléhavým
žádostem, vydá ještě během března
nové a nezměněné vydání. Kniha náměstka předsedy vlády, univ. profesora Stránského, oživuje nám slova,
která v nás v dobách nejzoufalejších
udržovala mravní sílu a viru ve vítězství spravedlivé věci a představovala
nadto svým myšlenkovým bohatstvím,
svou hli-bokou a skvělou duchaplnostl
a neobyčejnou jazykovou prokultivovauostí cenný a časové nepomíjivý
přínos do naší krásné literatury.
Národní básník Karel Toman, který
jíž napřesrok dovrší sedmdesátku, vydal právě v nakladatelství Fr. Borový definitivní svazek »Básní«, shrnujíc! jeho celoživotní lyrickou žeň. A I
na sbírku »Pohádky krve« a i.ěkteré
drobně verše, Jsou v této knize zastoupeny vScchny Tomanovy tak oblíbené básně, takže se čtenářům dostává souborné dílo v definitivní úpravé.
Tomanova poesie tvoří uzavřený kruh
a každé slovo, každý verš, střídmý až
clo málomluvností a zhuštěný až do
neuvěřitelné plnosti, je posvěcen zkušeností muže, který znívá, vzlyká, jásá, věStí i se vyznává z milosti života
skutečně protrpěného a promilovaného do posledního okamžiku. Obálku
s grafickou úpravou navrhl Karel
Svollnský. Dílo má celkem 191 stran
a stoji brož. Kčs 90. váz. 115 Kčs.
Po knihách veršů Jaroslava Kol mana Cossla »Železná košile« a sHromnlce hoří«, které lyrickými pásmy
zobrazily tragicky se stmívající roky
1938 a 1939, pokračovala hluboká noo
národní katastrofy a drásavého čekání, v které zrála dále básníkova
poesie, a to od posledních veršů >2elezné košile«. - » A všechno železo,
které je v z e m i . . . . až k výbuchu
květnové revoluce, kdy se zase svobodně zaleskla zbraň v Cassiových
verších >Nůž na stole«. V tomto mučivém šestiletí vzniklo pásmo, z něhož byla nyni samostatně vvdána báseň o 19 zpěvech ' Koně nocíc. balad*
o nočni můře otroctví řás všech, v době, kdy >v náloži už vlhnul prach čekáním. jemuž konce není. .
V té
době hynula také mladost a krása
v osvěčimských mučírnách Jí je připsána tato poesie ve jménu památky
mlndlčké studentky Věry Nečasové.
Knihu vydalo nakladatelství Fr Barový a vytiskla Průmyst -vá tiskárna,
v sPfiné grafické úoravě Jaroslava
Hrubého. Cena -Í0 Kčs
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Anglický román mezi dvěma válkami
Od listopadu 191S se nacházejí v Anglii jak romanopisec tak i jednotlivec tváří v tvář velké
prázdnotě míru. Počáteční dojem podobný onomu, který zakoušíme při pohledu na novou a
'prázdnou stránku, byl odstrašující. S válkou odešlo něco, co bylo považováno za jistý zdroj romantických popudů, i když tyto popudy se jevily
jen jako reakce na odpor, s kterým se setkaly.
Hrstka intelektuálů odsoudila válku, ostatní, kteří tvořili valnou většinu, se úplně stáhli z válečné
atmosféry, buď přezíráním všeobecného názoru
nebo zájmem ve vytrvalé práci. Jistému horečnému napětí neunikla však ani tato skupina a výsledek tohoto horečného napětí byla značná ztráta citlivosti.
K tomu všemu přistoupily válečné ztráty. Těžká daň splacená válce postihovala jak srdce tak
imaginaci. Tak jako celá jedna generace mladých
dívek vyrůstala v názoru, že tisíce z nich nemohou počítati s milencem nebo manželem, podobně
i veřejnost, které nebylo umění lhostejné, se dověděla, že musí počítati se ztrátou jedné umělecké generace, která zůstala na bitevním poli. Těm,
kteří zahynuli, byla vyjadřovací možnost odepřena, tím tíže spočíval na umělcích, kteří válku přežili, nocit jistého závazku, jisté zodpovědnosti vůči mrtvým, nýbrž i vůči umění, které bylo zbaveno svých služebníků. Mladí lidé, kteří válce unikli, tento hlas uslyšeli a postoupili, aby vyplnili
prázdná místa. Tento jejich krok nebyl však prost
jistého pocitu strachu.
Angličtí romanopisci této poválečné doby mo-hou býti rozděleni do tří skupin. První skupina
zahrnuje především ty, kteří měli své jméno již
před světovým konfliktem a kteří nepřestali psáti po celou dobu jeho trvání. Když pak byl mír
obnoven, přechod do nových poměrů byl pro ně
skoro neznatelný. Tato skupina spisovatelů měla
své zásluhy i vyjadřovací schopnosti, které bychom mohli označit slovem »profesionální«:. Jejich technika byla jistá a vývojem došli k značnému stupni nestrannosti. Jejím názorem bylo a cítili se jím zcela jisti - že v lidském bytí není
ničeho bez precedenčního případu. Jako spisovatelé zvyklí vystříhat se každého poplachu, každého zármutku, každé ztráty, mohli jako jednotlivci pozorovati a popsati válku ze společenského
stanoviska: její účinky a zvraty se staly pro ně
materiálem a surovinou. N a problémy znovunalezeného míru mohli nyní použiti své poznatky, pozorování i svou zvědavost, stejně tak jak to činili
ve válce. Z toho plyne, že v díle této skuniny zanechala první světová válka výkyvů poměrně nejméně. Tato skupina byla též nejméně na rozpacích před nepopsanou stránkou 1918. Jako představitele cituji Arnolda Benetta, H. G. Wehlse a
Somerset Maughama. Stranou této skupiny stojí
E. M. Forster, jehož čtvři romány, uveřejněné
před válkou, měly jistý zpožďovací účinek na anglický román. Jeho spřízněnost s ostatními předO B Z O R Y
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válečnými spisovateli nemůže vsak být i brána na
lehkou váhu.
Na druhém místě se představuje skupina romanopisců, kteří začali psáti a vydávati svá díla
během války. Tito byli, aspoň co se nejzajímavějších představitelů týče, takovými silnými individualisty, že každý pokus uvésti je na stejnou základnu by se nám zdál pošetilý. Jejich umění bylo
výslednicí silného pocitu osamocení. Jejich slabé
zdraví, jejich pohlaví, jejich názory /, nich učinily
nebojovniky. IJ těchto umělců uvědomělé pocity
jejich vlastních bytostí měly často tendenci odstranili vědomé dojmy války, ačkoliv to byla kupodivu válka, která způsobila jejich poetické meditace. Toto je případ Virginie Woolťové a Dorothy Richardsonové, jejichž první romány byly u~
veřejněny 1915, James Joyee, jehož »Dublimrné«
vyšly 1914 a 1). 11. Lawrence. První tři romány
Lawreneovy vyšly sice před válkou, avšak válka
na něj působila stejně jako na ostatní. A tito čtyři romanopisci kladou zřetelně více. důraz na dojmy vnitřních zážitkii, než na jakoukoliv vnější
příčinu.
Třetí poválečná skupina se skládala r, těch, kteří doposud ještě nic nenapsali, anebo aspoň neuveřejnili a kteří se chystali za počít i Hvojl spiso
vatelskou kariéru, Tito mladí muži a mladé ženy
dorůstali během války. Jejich vědomí bylo zakaleno, jejich citlivost napjala. Instinkt jim říkal,
že svět, který dostávají do vínku, je světem JM>
škozeným. Nicméně toto dědictví, ať je tiž jeho
cena jakákoliv, jim bylo zachováno pouze obětmi
jejich starších bratří. Postavení těchto mladých
lidí, z nichž někteří toužili po tom, aby byli sami
bojovníky, bylo ponižující. S vědomím, že Bami
netrpěli tolik jako ostatní, zůstávali nicméně
skentičtí vůči utopii, která měla přijít a jíž by se,
utěšila generace starší. Tuto utopii muší sami
stvořit, chtějí-li nějak splatit, svůj dluh.
Tato generace rostla a stále slyšela kolem sebe
výčitku, že zklamala. A zatím to byla generace,
která roku 1918 cítila nejsilněji, že mír byl pouhým burcujícím záporem. Celkem u ní převládaly
spisovatelky. Většina z nich navštěvovala universitu během války, byly stranou válečného pole, kde jejich současníci - jejích bratři a snoubenci, hoši, s kterými si hrály ve svém dětství - ztratili své životy. Spisovatelé této skupiny byli ještě
mladší : v roce 1918 byli stále ještě rok nebo dva
pod vojenským věkem. A tito hoši opustili své
školy kolem 1918 a setkali se na universitě se
svými staršími kamarády, mladými demobílisovanými vojáky, kteří se vrátili na studia a kteří
samozřejmě všechny předčili svou zkušeností dos^lých. Bylo samozřejmé, že mladší studenti-se
cítili srovnáváním dotčeni a reagovali, byť i podvědomě, tím, že se stranili společnosti a stávali
se estéty, mnohdy i zženštilými.
I tato třetí skutnína snižovala a očerftovala ve
svých spisech mužské ctnosti. Jejích ideál v umě-
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ní byl obranný výsměch. Muži cítili ponížení, ženy křivdu. Ženy, snad posedlé myšlenkou, že jejich ženskost nedojde plného rozvinutí, vytvořily
silné feministické hnutí. Chtěly hráti úlohu mužu a zároveň dokážati, že muži nejsou nepostradatelní. Dále rozhodly, že válka, která právě
skončila, byla výsledkem mužské nadvlády a předsudků, které jí provázely. Ostraníti tyto předsudky, zníčíti je satirou a karikaturou se zdálo býti
hodno péra spisovatelčina a žádný mužský spisovatel většího formátu se nesnažil průběhem deseti Jet, která následovala, hájiti opačnou stranu.
Aldous Huxley, který býval před válkou na oxřordflkó universitě a potom pracoval jako žurnalista, byl jediným světlým mužským representantem této poválečné skupiny. Jeho zcela originální
romány neodrážely pouze, nýbrž do jisté míry i
tvořily ducha dekády, která následovala. Mezi ostatními spisovatelkami této doby se nacházela
Kather. Mansfield, Clemence Dane, Helen Simpson. May Sinclair a Sheila Kaye-Smith dosáhly
vrchol svého tvoření během této dekády, i když
psaly již před a bčhem války.
Tak vypadala anglická literatura až do r. 1930.
Údobí 1930—1989 značí dekádu, která šla proti
své vůli vstříc nové válce, místo aby se oprostila
od staré. V tomto údobí téměř žádný spisovatel
se nemohl vyhnout propagandě, at! ji již přiznával či ne. Virginia WoolE a 13. M. Forster hráli
dvojitou úlohu, jednak jako dokonalí umělci a
jednak ovlivňovali silně současnou generaci. Náboženství nebylo více považováno za bezvýznamné, nejvýznačnějňími dvěma katolickými spisovateli byli Evelyn Waugh a Graham Greene.
Naši mladí intelektuální spisovatelé z let předcházejících druhé světové válco projevili silný
odpor proti své vlastní třídě, proti přijatým myšlenkám, proti pokusům rozšířit tyto myšlenky
pomocí »Public Sehook. Na základě výsledků
psychoanalysy obvinili minulost a hlavně měšťáckou rodinu z obav a nesnází, s kterými se nvní setkávají. Číhajíce na objevení fašismu v celé
Evropě, sami mohli pozorovat, jak jejich vlastní
obavy nabývají konkrétní formy. A konečně příchod zahraničních uprchlíků, umělců, politiků do
Anglie so neobráží pouze v jejich citech, nýbrž
zároveň živil jejich umění.
Romány, hledající únik z tohoto uzavření, se
množily tím více, čím blíže bylo cítit válku. A tak
přišel rok 1939. Následky právě uplynulé války
na anglický román, přesahující rámec tohoto pojednání. Osobně předpovídán nový rozlet, příboj
nové tvůrčí síly. Nic. nemohlo býti horší pro tvořivou literaturu, než nevyjádřené obavy a morální mučení předválečného desetiletí. Obavy a introspekce dnes ustoupily snaze po jednoduchosti.
Zatím se skoro ještě všichni mladí angličtí romanopisci odmlčeli, avšak tu a tam se objeví už nyní
zlomky, kapitoly, nástiny budoucích románů. N a cházíme v těchto románech Často zcela nový hlas,
často hlas starý hovořící «novým tónem. Kam se
tyto hlasy ponesou, mim může ukázat ovšem pouze budoucnost.
Přeložil Miroslav Berka.
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Film týdne

Sylvie a fantom (francouzský film rež. C. AutantLary v bio Lucerna),

Významnou premiérou tohoto týdne bylo slavnostní
uvedení Autant-Laryova filmu >Syivie a fantom': v rámci
Festivalu francouzského filmu. Po Carnéově »Návštévé
z temnot«, Jehož bravurní filmové zpracování fantastlc-*
ké jlnotajné předlohy nadchlo naái filmovou kritiku i obecenstvo, přesto, že v nérn byl oprávněné spatřován
vedoucí rys dekadence, doékali jsme se tentokrát zklamání. Nechť mi tvůrce tohoto filmu promine, že jsem sl
během představení mané vzpomněl na Slavíriského, tuším, veledílo: »Pozor, atrašfc. Doufám, že je pan režisér
neviděl, aby se příliš neurazil. I když uznám vyšší tvůrčí záměr, neboť film Je zřejmé poctivé a s uměleckým
citem vytvořené díiko, přes to se zdá, že hledání únikových themat rázu metafyslcko-strašldelného tentokrát
důkladné zastrašilo Francouzům v hlavách. Vznikla komedie o mladém děvčátku, žijícím na starém zámku a
obklopujícím se fiktivním světem duchů neboli fantomů,
íiekl jsem fiktivních, i když celou hrou prochází postava zámeckého »bílého pána«, dobrého ducha domu. tropícího si mírné šaškoviny (jako sfoukávání zápalek) z
mírumilovného obyvatelstva zámku, A nebyla by to filmová komedie, aby k tomu nebyla ještě přidána trojice
duchů falešných, povolaných pánem domu sehrát tyto
úlohy pro potěšeni po fantomech toužící Sylvie. Všechno
důkladně zamícháno n přidáním motivu vznikající mladé lásky - Je film Sylvla a fantom, jemuž vadí poněkud
rozvlftkló tempo a okolnost, že divák příliš brzy ví, co se
»tane, a Jeho pozornost se nemá k čemu upoutat. Jinou
nevýhodou Jo nejasné uvádění postav do děje, takže se
nám teprve po chvíli ujasňuje souvislost. Vedoucí idea:
nerozplývej se v metafyslee a drž se skutečna (t. j.
mládence nebo děvčete). Odctte Joyeux, prý jeden z největších posledních objevů francouz, filmu, je hezounká holčička, která nám toho však jinak mnoho nepředvedla. Nevadl, těšíme se na další francouzské filmy! f. k.

Tak sepíše...
ve >Svobodném slově«: >2a!oba (proti gen, řed.
Vambcrskému) uvádí, že ve své úřední funkci í
Jako člen výboru Ligy proti bolševismu měl být
ostatním
spoluobčanům
vzorem....«
(Zaslal
K. Iv, Praha.)
ve »Svobodných novinách«: »Zlepšené příděly mýdla pro zaměstnáno« CSD. Ministerstvo vnitřního
obchodu po dohodě a ministerstvem dopravy zlepšilo přiděly mýdla x důvodů znečištěni všech kategorii zaměstnanců ČSD. Zaměstnanci jsou zařazeni do tři skupin podle rozsahu znečištění při výkonu služby.« — (Zaslal J. J., Praha.)
v íJCultuml politice«: »Ministerský předseda Fierllnger málokdy promluví, aby něco neřekl.« —
(Zaslal P. V.. Praha.)
ve »Svatováclavském kalendáři«: >. . Svatý Václav slezl a koně a podle křesťanských obyčejů
klekl a hrábl kopytem a hned vytryskl pramen
hojné vody.« — (Zaslal L. I v , Místek.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyji lat trne za uveřejněnou historku -10 Kčs.
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vyrfcú;! hnido u sobotu. Vy dá vd VýfcoHwý v úl*or cs. sířen::/ 1 i <1 ovf.
Šéfredaktor dr. Ivo Ducháčck. Odpovědný redaktor Bcdfich Partaj. Návstčvy každou středu 15—17 hod. Administrace c Praze U. Václavská ui. 12. Telefony redakce
i administrace
$57-51, iSl-jl.
— Přcdplatnť
na rok
S00 Kčs. na půl roku 100 Kčs. na čtvrt roku 52 Kčs. —
Nevypadané rukopisy se nevracejí. — Učit
poštovní
spořitelny
60..100. — Tiskne Ů. A. T.
Českomoravské
tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II. — Do~
hlédaci pošt. 'úřad £5. Toto číslo vyšlo 6. dubna 19',G.

O B Z O R Y
/

Duben?

- Ješfě

íam

budem!

V kvěfnu také a pak v š e c h n y příští zimy.
Pořiďte

si v s k u t k u

Ruština od Rusů
A n g l i č t i n a od

ideální

Kursy

ELEKTRICKÁ
K A M N A

d o p a l . , o d p o l , , v e č e r o d 15. IV. 1946

Spolek pro povzneseni vzdělání v Praze I, Rsvolufiní 15, lei. 804-24

HRDINA

AKUMULAČNÍ

Angličanů

V n o c i č e r p a j í z e sítě n e j l e v n ě j i ! p r o u d , v e d n e d o k o n a l e vyhřívají celé místnosti. Ž á d n á o b s l u h a ! Ž á d n é
s t a r o s t i ! Bližší v y s v ě t l e n i jejich n e t u š e n ý c h v ý h o d p o d á

SANATORIUM pro choroby nervové v Praze-Bubenči
zahájilo
vové,

PRAHA II, LlPOVA 20

činnost

v celém ústavu a léčí nyní jak nemoci

tak i duševní ve zvláštních

podá správa

ústavu.

Tele/on

od d členíc h liliilí

/or-Sf.

ner-

informace

VedOHCl likl?HIIDrNl|0 Ntll*}.

Telefon 332-07

S f a s t n é

l o s y

nové upravené cs. třídní
loterie
pro Vás má
M a r i c H a u f t o v á , prudejnn <•*. třídní loterie
P R A H A X I , HON ovit ¡52, nad Zemkou - Telefon » 5 1 - » ! .

Š e s t

l e t

j s m e

ZDOKONALTE
SV.ÔJ
UCl

c e k a l i

na potřebné suroviny a dnes
již
karlovarské

V mm

začínáme

suchary

vyráběli

„ B O N I S "

množství dcdávsjí pekárny „ B O N I S " Prahl II, Spáleni ulice í. 41.

RUKAVIČKY
(Vale.

itaolliomka

P R A H A II, Legerova 39

Export

TELEFON

Import

52 8-6 ó

Správnou barvu
punčoch docilito

C I R K U S

L K T \ A
ť r a l i a V I I , L e t e n s k é n.,
mír. správce V. T r u b k a

barvami

Vás zve k návštěvě jediného stálého cirkusu jehož program se
méní každý měsíc. Přehlídka
vrcholných
výkonu
domácích i
zahraničních
artistu
Představeni dennf v 10 30 hod., ve í-tvrtek, v řobolu, v iiedí-ll a ve svítek t t t
v 15 h. • Předprodej u pokladen drkusu. tel. 774-lft, 775-31.v | -as. Prnlia, Václavsko 17 a v pasáži Klas, Václavské n. 49. tel.371-15. Cirkus j.Hjt-miif- vytopen.

Vozíky na pytle a bedny

M A T O U Š E K A H A V L Í K , Hradec KrSlovD II.

K o u p í m p i a n i n o neb p i a n o .

pro průmysl, živnosti o družstva. D o d á v á m e je v p r o v e -

Udejte značku a cenu. Zn. „Soukromé 0 - 5 0 0 "

dení d ř e v ě n é m , k o m b i n o v a n é

d o administrace „ O b z o r ů " , Praha II, V á c l a v s k é n, 19.

i celoželezné.
Dále d o d á v á m e : zvedací
v o z í k y , ž e l e z n á kolečka, káry
a sklad, vozíky 3-4kolečkové.
N a b í d k y a ceníky zasílá
výhradní prtídej t o v á r n y :
Potřeby

pro

průmysl

a

řemesla

.

L^GrcA/ver
i *RV ' Oá D
^ á Pf fR iAi H
i fAf ll H
T Ii Č
r iKi OV Vi A
' f t 1i 7r ^
T e l e f o n y :

323-63,

272-65

Insertní objednávky vyřizuje i n s e r t n í

a

224-92

oddělení

P r a h a I I , V á c 3 a v « k é náméntí

ěíttlo IV. Telefon íMo

43X-4Ï, 380-03.

t. Čt. velvyslanec ve Waihlngtonft, Nruban, dekoruje lAdem
Slliiho Iva nového velvyslance v MoskvA gen. Smltha. 1. Policejní komltaf l Valentino,nynftjli itlvaikar* pollclovJapontku.
5. Falrbank« Jun. vtacl «o i vAločné »luiby v americkém nAmoN
nlclvu na plAlno v roli „Slnbnda nAmotnlka",
PosAdka německého ktllnlku .Prlnj Eugen' vystupuje na americkou půdu.
Američanů nAmockůho původu jo nadlonň pflvllall Jako hrdiny.
Kliinlk budo roillUlňn atomovou pumou i. J v kv*tnu, S. Heioika
Anna MlllorovA n\A klobouk poslední hollywodsků můdy.

