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Ve chvíli, kdy budou jeho armády plně zaměstnávány na všech frontách, pocítí
Německo dvojnásobně každou ránu, která mu bude zasazena v Jeho zézernf. Znám
dobře nebezpečí, jemuž je vystaven každý, kdo se odváží zkřížltl cestu německému válečnému strojí - přesto však statisíce naších vlastenců tuto odvahu ve svých
srdcích nalezly a nepochybuji o torn, že jí budou míti sdostalek i ve chvílí, kdy se
jejich podzemní odpor promění v otevřený boj, v němž nezůstanete fooz p o m o c i .
Neboť věřte, že nestačí, abychom svojí svobodu dostali daremi: jestliže se má
státi odkazem, který zanecháme příštím pokolením a jehož si příští pokolení budou hájit, je třeba, abychom si jí spolu vybojovali.
MSGRE DR. 3. ÍRAMEK (1. ledna 19UTÍ Londýna).

P R A Z E

D N E

4.

K V Ě T N A

1946

1. J . 5. J a p o n s k é p o d m o f s k ó l o c f t l v o
v y p l u l o v dubnu na l i t ů mofo. B y l a
lo Joho p o s l o d n l cosla. Po zevrubné
p r o h l í d c e b y l y vSochny j a p o n s k é ponorky
rozstlllony omorickýml l o r p o d o b o r c l n a kusy.
Ponorka T 58 p o l o p l l a za v á l k y omorlcký kfiínlk Indlanapolls. H. B ý v a l ý p r c s i d o n l U S A
Hoovor na costé nlródajlcl E v r o p o u zastavil
10 na rybátském trhu v Kodani. 5. Orlontoxpros, spojující rychlými lůžkovými vozy
P a f l i s Prahou, b y l o b n o v o n . Na snímku slovn o u nu nAdraii v Chobu. 4. Francouzský nímůslok p f o d s o d y v l ó d y G a y . význačný
i l o n francouzské strany l i d o v é , vzdal
hold p a d l ý m (rancouzským partyzánům.
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Šéfredaktor dr. Ivo Ducháček.
Odpovědný redaktor Bedřich Partaj.

PŘEMÝŠLEL JSTE UŽ O VOLBÁCH?
Odpovíte patrně: Jaká to otázka! Který politicky i jen trochu uvědomělý československý
občan by se už dávno nezamyslil nad významem
Drvních svobodných voleb v třetí republice Československé a nerozvážil si, které straně vysloví
svou důvěru! A přece se domníváme, že i tentokráte a zejména tentokráte platí stará dobrá
rada, která říká, dvakrát měř, jednou řež. V několika příštích týdnech bude nepochybně československý volič terčem mohutných náporů osmi
politických stran, které ho budou silou argumentů i demagogie, pravd i lží, idejí i pokřiků
tak říkajíc honit kolem stolu a opakovat do
omrzení, že o n y jsou tou stranou správnou a
snasnou, že o n y jediné to myslí poctivě s národem a státem, že o n y jsou zárukou blahobytu hmotného a rozvoje duchovního a že o n y
a jenom ony mohou správně a bezpečně vésti
naši státní loď. A tak by nebylo divu, kdyby ten
uhoněný a uřícený český a slovenský volič nakonec ztratil tak trochu směr a pro samé stromy
neviděl les, aneb pro samá hesla zapomněl na
myšlenku. Především na to, o c o v t ě c h t o
v o l b á c h jde.
*

Nebývá u nás zvykem, že by nějaký politický
list Dožadoval něčeho po svých čtenářích; my si
však dnes troufáme požadovati jedno: jejich
důvěru. Důvěru v to, že i jako týdeník politické
strany snažili jsme se ve všech třiceti pěti číslech
»Obzorů«, které $ž dosud vyšly, podle svých sil
a podle svého nejlepaího svědomí informovat své
čtenáře objektivně. Tedy informovat, nikoli propagovat, zaznamenávat fakta, nikoli je skreslovat, hodnotit události, nikoli je falšovat. Kde to
jen bylo možné, zaznamenali jsme zprávu nebo
událost a ponechali jsme čtenáři, aby si s á m,
po svém, udělal k tomu svůj komentář. Byli jáme
neúprosní a bez bázně v kritice všude tam, kde
šlo o věci zásadní, o ideály, z nichž nebylo a není
možno slevit ani ten puntík na konci, a naopak
vyhýbali jsme se hnidopišství, skandalisování a
denunciaci. Není neskromností, nýbrž prostým
konstatováním pravdy, že náš list byl první a jediný, který v létě minulého roku rozvinul u nás
prapor svobodné, demokratické kritiky, o němž
se mnozí nadějně domnívali, že už je na věky
na půdě mezi haraburdím a pod nímž dnes už
stojí tolik jiných, poctivých i méně poctivých.
Byli jsme pro to napadáni a skandalisování právě těmi, kdož tak rádi a často mluví o »vůli
lidu«, ale ovšem lež má krátké nohy, i kdyby se
zrodila v krásných místnostech ministerstva
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informací. Než dokázali jsme svou objektivitu
i tím, že jsme se jasně postavili /.a všechno, o.o
opravdu prospívalo národu, to jest všem jeho
složkám, ať už myšlenka vyšla odkudkoli; dovedli jsme a museli jsme odmítnout nekalé rejdy
anglických katolických politických Činitelů, seskupených kolem listu »Oatholio Herald«, poněvadž jejich názory jsou v příkrém rozporu s pokrokovou politickou linií ňrámkovy strany a jojího tisku; odsoudili jsme jasně a na mezinárodním foru fašistický režim Francův bez ohlodu
na to, co tomu řekne Část španělského katolického kléru; ze všech týdeníku politických stran
byli jsme jediní, kdož soustavně informovali
o životě a událostech v SSSR a dovedli odhadnout vývoj v Sovětech stálo patrnější, na rozdíl
od tak mnohých halasných přátel SSSR. Prokázali jsme, že odmítáme totalitu pravou i levou
a že se nebojíme říci pravdu i tam, kdo by to
snad mohlo poškodil naše zájmy přísně stranické.
A proto věříme, že máme nárok na důvěru
svých čtenářů i v době předvolební. Že co jim
v těchto dnech budeme říkat — anebo co oni
sami na těchto stranách budou psát — zaso
bude určováno novinářskou poctivostí a nc stranickostí. Dálcazom toho budiž, že ani jako týdeník Čsl. strany lidové nebudeme křičet: musíte volit jen nás, poněvadž my jsme ti nojlepňí,
my jsme se nejvíc zasloužili o národ a stát, my
jsme bez chyb a chybování, my mámo pravdu
a ti ostatní jsou lumpové, my jsme dali nejvíc
krve, nejvíc práce, nejmíň a g i t a c e . . . Nikoli;
my vám prostě řekneme, abyste volili koho
chcete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Ale než tak učiníte, abyste, jak jo důstojná
těch, kdož jsou opravdu j e d i n ý m , z d r o j e m
m o c i ve státě, znali všechna fakta o aktu, který 26. května provedete a o jeho dosahu pro
národ, stát, vaši rodinu, vás samotného. My pokládáme za svou prostou novinářskou povinnost
vám. je znovu, a jak je naším zvykem, jasně a
prostě ozřejmit.
Z květnových voleb vzejde ústavodárné Národní shromáždění, které bude trvat dva roky.
Toto Národní shromáždění vypracuje a také
schválí novou ústavu tohoto státu. To by se
mnohým mohlo zdát úkolem značně odlehlým a
nezajímavým, který bude spočívat na bedrech
ústavních odborníků, právníků a tak podobně a
nebude toho významu pro Široké vrstvy oběan273

stva, jako třeba otázky, jež se budou týkat věcí
hospodářských, sociálních a, kulturních. Pravý
opak je pravdou. Ústava je zákonným rámcem,
v němž se vyvíjí, rozvíjí nebo zakrňtije všechen
život ve státě; vSechny ostatní parlamentem
schválené a přijaté zákonné osnovy ponesou
pečeť této nové ústavy; rozsah, náplň, způsob
provádění jednotlivých «ákonú a nařízení budou
do jisté míry novou ústavou určeny. Ona určí
zákonně poměr historických zemí k Slovensku,
rozsah slovenské autonomie, správní decentralisace, lidové samosprávy atd, Ústava vymezí
přesně občanská nráva a povinnosti Čechů a
Slováků, dvou slovanských národů, žijících ve
společném, národním státě československém.
Ústava určí rozsah našich politických svobod
a také způsob jejích zajiStění a ochrany. A mnoho jiných významných věcí, které se dotýkají
přímo každého z nás. Záleží tedy velmi mnoho
na tom, které strany a jací lidé budou v tomto
áatavodámém Národním shromáždění míti největší vliv, už proto, že autorita a moc státu nesmírně vzrostla, že stát bude pánem nejenom
klíčových podniků, bank, hutí a pojišťoven,
nýbrž do nevídané dosud míry (v demokracii
ovšem), bude mít přímý vliv na život každého
člověka, na jeho práva a povinnosti.
e

Všechny politické strany — v historických zemích jasně a na Slovensku méně jasně — nastínily svůj program. Mezi programem a praxí bývá ovšem rozdíl a je důležité, aby voličstvo si
program porovnalo s p r a x í minulou i přítomnou, do jaké míry se obé kryje. Tam, kde praxe
je ve značném rozporu a hlásanými ideami strany, jde nepochybně o dočasnou taktiku a politické manévrování, které má co nejrychleji dovést! k vlastním a skutečným cílům toho kterého politického hnutí. Na příklad: Tvrdí-Ii dnes
strany, hlásící se k vědeckému socialismu a doktrinálnímu marxismu, žo jsou pro zachování
drobného soukromého podnikání, žc budou podporovat svou politikou samostatného živnostníka, řemeslníka, podnikatele, pak to není program, nýbrž taktika, poněvadž se to příčí stěžejní zásadě marxismu o státu jako jediném majiteli výrobních prostředků. - Ale je tu mno-

hena důležitější problém politický: všem s chladnou hlavou uvažujícím lidem musí být jasno, že
hospodářské demokracie nemůže být bez demokracie politické a naopak; z mnoha důkazů této.
pravdy uveďme dva: politická demokracie naší
první republiky ukázala se býti polovičatou, poněvadž postrádala aspoň stejně veliké demokracie hospodářské, jak k ní spějeme dnes. A hospodářská demokracie bez svého politického doplňku je Spatnou demokracií: vzpomeňme si, že
za německého protektorátu se mnoha lidem
vedlo dobře, některým lépe než za republiky.
A přece nebyli šťastni, přece jim chybělo něco
podstatného — národní a politická svoboda.
Politická demokracie, v níž rozhoduje právo většiny a je slyšen i hlas menšiny, je jediným možným a důstojným rámcem života moderního
člověka.
Programy i praxe stran u nás nemohou už
nikoho nechat na pochybách o tom, které strany či skupiny jsou v podstatě lhostejné, nebo
i nepřátelské k politické demokracii Které veřejně nebo zatím skrytě usilují o to, aby nakonec
b"la jen jedna strana — čili žádná demokracie.
Tvto strany či skupiny, i kdyby sebevíce zdůrazňovaly význam demokracie hospodářské — a
kdo by jej poníral? — nemohou být dobrými
lodLvody, poněvadž vidí jen na jedno oko, a i to
jim podezřele šilhá. Jejich zástupci v ůstavodárném Národním shromáždění nemohou dobře pracovat na odpovědném díle ústavy demokratického státu, jsouce lhostejni nebo pepřátelští k demokracii. Není pochyb: zásady moderní hospodářské demokracie byly u nás definitivně přijaty
a byly nebo ještě budou uzákoněny; na jeřích
formulaci pracovali zástupci v š e c h stran
nikoli teprve v Košicích, ale v Londýně, sídle
zahraniční vlády Šrámkovy. Je to dnes u nás
i ve světě jedině možná a jedině schůdná cesta.
Ale jde o to, abychom v plné míře uchovali a
co možná i prohloubili demokracii politickou.
Jenom ta nás uchrání zrůdných režimů policejních, totalitních organisací a totalitního myšle"íií, jenom ta nastolí vládu zákona a práva, svovody a rovnosti. Vyšlemež proto do Národního
shromážděni ty, kteří přijali zásadu skutečné
hospodářské demokracie a jsou zároveň připraveni vášnivě hájit demokracii politickou.

CO SE D Ě J E VE S V Ě T Ě
Květen
Můj, mřaio nuirlíuwUčho kultu, mčHlo rosspuku jo.ru, mésjo oslavy tvořivá práce, Jo py® vSeehon «vít. od
loňského roku přímo nabit joSté dalflfani flymhollckýml výv.nainy. Po áostl
lotech, kdy jarní mčafco :i kvetoucí
a bujnň žijící příroda byly bolestným výsměchem pro atrAd&jíeí a ve
v&mlcích chřadnoucí lidstvo, máj
:11MB byl SSRSG po dlouhé době skntočnýxn jarem. Skončily ty útrapy,
pon&enl a mučení Šesti let. Od loftjského rolui kvitem je »pojen s před274

stavou konce temna a začátku světla, konce poroby a začátku svobody, konce svčtové viliky a začátku
svčtového míru. V kvčtnu se konečné
otevřely brány žalářů, nejtemnějáích:
začali oč navracet otcové, matky,
bratři a manželé z nčmeekých koncentračních táborů. Ti první, vyhublí,
nemocní, potrhaní poutníci s Buchenwaldu a, s Daehau, pro nžž si navzdory všem repatriačnim plánům
jezdila nedočkavá česká mésta, ostře
kontrastovali s májové kvetoucí přírodou. Mnozí se nevrátili, nanosí pro
vysílení s n učených tčl nedošli. Ale

přesto návrat nemnohých, doprovázený odchodem uniformovaných
vrahů za mříže a do zajetí, byl přece jen symbolem velkého triumfu
víry nad hrubou silou, svétla nad
tmou. demokracie nad totalitou. Ti
vracející se, vysílení čeští hrdinové
proto, že bojovali za pravdu a demokracií, mohli nakonec zvítézít nad
onémi zástupy skvěle vycvičených a
vybavených vrahů, fysicky zdánlivě
silnějších. ale přece jen nakonec
slabších, protože oni vydávali svoje
síly v boji za špatnou, zrůdnou véc:
za totalitu a otrokářství.
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Pražské povstání
Po prvé letos vzpomínáme slavného pražského povstání. Zdá as nám,
že je od loňského května jeStS trochu zvířen prach ve vzduchu, žo neoschla ještě zcela krev hrdinů padlých n a pražských barikádách, že
májové květy, položené k>nl na Čerstvé rovy padlých pražských povstalců, jeátě zcela neuvadly. Před očima
ae n á m ještě v rychlém sledu míhají
ty neuvěřitelné, nečekané, překvapivé události ze začátku května. Boj
o rozhlas, hlas svobodné republiky,
zaznívající v sobotu z Liblic, odkud
6 let se pokoušel dostat ae do našich
příbytků hlas Goebbelsův, první výstřely, n a p j a t á situace v různých
čtvrtích Prahy, kde postavení nedostatečně vyzbrojených, alo bojovností
a vírou naplněných povstalců viselo
na tenounké nitce štěstí, marně očekávaná pomoc Američanů, nově napjaté vyčkávání a vyjednávání — a
p a k nakonec z a c h r á n ě n í Prahy
a výsledků jejího slavného povstání
rychle se vřítivšími tanky bratrské
Rudé armády, to nám všem se dnes
jeví v plastických a jasných obrysech — jako by to bylo teprve včera,
co jsme stavěli na Mostě legií barikádu, co jsme přehrazovail ullco
hromadami kameni •—- nebo na silnici
k Plzni kupami trupů německých
letadel — co jsme čistili půdy pražských domů od z&škodníků n zběsilých SS-vrahů.
Na ro?.díl od více administrativního než bojovného převratu v r. 1018
zůstane asi vzpomínka na pražíiké
květnové povstání v našich myslích
navždy stejně živá a plastická, jakou se jeví dnes při prvním jejím
výročí. Národ, který sl svobody vydobyl, nezapomíná na oběti a utrpení, z níž se svoboda zrodila. Český
národ, kterému nebylo dopřáno bojovat v září 1938, věděl (jak to jeho
jménem vyjádřil v jednom ze svých
slavných poselství předseda vlády
Msgre dr. Jan Šrámek), že nestačí,
^abychom svou svobodu dostali darem; jestliže se má státl odkazem,
který zanecháme příštím pokolením
a jejž příští pokolení budou hájit, je
třeba, abychom sl jl spolu vybojovali«.
Naplnila se víra a předvídavost
Šrámková. Svobodu jsme si s p o l u
vybojovali. Po pražském slavném povstání a po bojích v jiných našich
xněstech, od Nymburka po Plzeů, bude proto v květnu zpět vydobytá naše svoboda opravdu odkazem, který
zanecháme příštím pokolením; t a
budou vědět, že z boje svobodu zrozenou lze zase h á j i t jen bojem. Druh ý Mnichov nebude.

První výročí míru
Den 9. května je formálním koncem války. Celý svět se v ten den
musí zamyslit nad tím, zda je po
roce mírové výstavby a návratu ke
svobodě a demokracii opravdu hoden
těch nesmírných obětí, které přinesli
j a k bojovníci n a domácí frontě, tak
obrovské armády tří našich spojenců.
Světovým mírem, následujícím po
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»větové vále«, mílo vyvrcholit ůaitt
a snažení národů za války. Vyvrcholilo opravdu? Nebyl promarním onen
první rok svobody a m í r u t Starali
jsme se všichni stejně usilovní jak
0 porážku Němeoka, tak také o to,
aby byla svornost mezi národy a aby
se vàom lidem dostalo svobody a
služného ohlefoa?
Připomeňme sl všechny ty tisícová
R milionové oběti, které vâeohny národy položily n a oltář společného vítězství. Předseda naSÍ vlády v /«hraničí Msgre dr. Jan š r á m e k o čtvrtém
výročí II. světově války řekl :
»Nezapomeňte tisíců mužů a živn,
které zemřely na popravlâUch, odmítajíce sloužit nepříteli. Nezapomeňto našich vojáků, ktoří padli na
francouzských
pláních,
afrických
pouštích a ruských stepích, a naâlch
letců, sestřelených nad Německem.
Nezapomeňte všech těch neznámých
britských ČI amerických vojáků, letců a námořníků, kteří 311 do své poslední bitvy se štítem, na němž bylo
1 jméno naší zorně, a nezapomeňte,
že tl hrdinní sovětští bojovníci, ktoří zemřeli před Leningradem, Moskvou nelx) Stallngnulem, zemřeli také
za svobodu Prahy, Brna a Bratislavy. Nezapomeňte neznámých vojínů
této války a Jejich odkazu, který
nám, živým, velí, abychom dobojovali jejich boj a zbudovali onen lepší svět, za jehož zrození šil umírat.*

Pomoc Rudé armády
Pro Český národ má den 0. květnu
kromě tohoto obecného významu a
historického smyslu ještě další význam. Dnem l). května sl připomínáme vítězné skončení pražfrtcého povstání a slavný, lak nedočkavě vytoužený vstup Rudé armády do Prahy. Tím dnem vyvrcholil náš ,boJ za
svobodu, tím dnem vyvrcholilo nafto
nadšení a radost. So sevřeným
srdcem myslíme na ty rudoarmějce,
z nichž mnozí doslova uňll tisíce kilometrů, oď Kavkazu ku Praze, ve. vítězném pochodu za ustupující a rozpadávající se německou armádou,
aby nakonec ve cli vili, kdy se nad
bojišti odtruboval konec boje, položili životy za svobodu Československa. J a k př'l pohledu na hroby sovětských vojáků v okolí Prali,y nemyslet na scénu z Remarquovy knihy
j N a západní frontě klid«, kde umírá
voják pod poslední střelou, vypálenou v první světové válce!
Ofáborované, ověnčené sovětské
tanky, vjíždějící po 9. květnu do
Prahy, ověšené hrozny
veselých,
vděčných a radostí zpitých našich
lidí, nevymizí nikdy ze srdcí nejen
Pražanů, ale též obyvatel všech
ostatních mést. V letech 1M3 a lf'44,
kdy si v obsazeném Československu
každý horlivě zaznamenával desítky
kilometrů, o něž Rudá armádu ve vítězném náporu proti Němcům postupovala z východu na západ, naše
nedočkavost a naděje zkracovala
kilometry na centimetry, místo aby
centimetry, vyznačované na mapě,
proměňovala podle rnéřítka nejen na
kilometry, ale aby je Ještě náwobíla

odporem Němců, dopravil tm! obtfitojul a únavou z boje. Uát už jsmo viděli Rudou armádu v Proso. Dočkali
jsmo se oi\ 0. května UM 5, kdy jojfm
vstupem vyvrcholilo a vlastně se zakončilo bojové osvobo/.ování téměř
celého československého ur.emt. Mottl
dubnem a !>. kvMneun eo den, co datum, to oslava a vdňttná vzpomínku
některého « našich mést n a pomoc
a osvolxiKQSat Rudé armády, od Břmilávě přes Brno až do Prahy,
ZťVpndnI část republiky byla osvobozena americkým pátým armádním
sborem, součástí to třetí americké
armády pod velením Jiň zesnulého legendárního generála Poltona, Jnko
Rudá armáda mulmVn.il«, Pralvu
pět minut, dwunáot-i, podobně před ;|l
stým, krvavým masakrem zachrání
la Plzeň nmerluká armáda.
Pontysllmo-li na to, íío HO mi na
Soni území, opravdu jedlmém spoje«
neekéin úv.eml, sešil bojovnici, kleré
dělily tlHÍe.o kilometrů od i^Jřiýoh
JeJleh míst buď u Uralu nebo v Kal)
fornll, neiuňžeano sl neipřlipomonout,
že HO tok ČesikoHlo ve unito shodou vrt,"
léčných a nemíplímýeh okolností »tálo opravdu symbolem toho, že nepři
tele míru a demokracie bylo
n
vždy bude možno
iuloli.it; Jodlně
H p o 1 o č n 6, VII ězná válka, klová
se (), května skončila, byla výbojová
na colým svobodným nvňlein <j ňolo
se HovW/ikým svazem, Amerikou a
Anglií. Byl by třem velnioceiii jlwtě
trvnl boj proil Němeeiku déle, krtyby budova Německu nebyla ro/ililo
dána prací českých, lYane.ouzskýeli,
polnkých, norských, Hlovtinwlcýoh, ho
lnndských podzemních záňkoiliillcň.
Ale naopak by úitpěehy našich partyzánů, našich bojovníků •/, barikád nebyly skončily lak triumfálně, kťlyby
v poslední chvíli nebyli podepřeni
včasným vpádem sovětské a amorlc.'ké armády do Oooli.
Ve válce jsmo sl poináJiall a vňi
ohni bez výjimky závise)) Jeden na
druhém. Toto poučisní /, války upadá
bohužel ča/rlo v míru v brzké aapo
inenul I,
Praha inyslt a vzpomíná, podobně
jako jiná česká a zejména moravská
mědila, na lořitfký vítězný závěr bojů,
na narpétí posledních chvil války a na
radoatné ulehčení pi vních chvil míru.
Z jiného prostředí politického a itoclálního vyrosili, jedni t a k ř k a na
prahu svých domovů, druzí strašlivé
vzdálení svých domovů a mnozí po
prvé v cizí spojenecké zemi, všichni,
rudoammějci a čeští bojovnic), byl) v
rozhodné chvíli »pojeni jedinou myšlenkou: dorazít, rozdrtit úhlavního
nepřítele. Nevíme, kam všude j#ou
dnes rozsetí ti vojáci, kteří se nám
v Praze 9. května ukázalí jako jednolitá bojovná masa. Jedni jsou možná v Kaza/ni, druzí v Leningradě, jiní
n a TJrale, další u Vladivostoku. Snad
sl vzpomínají na nadšení květnové
Prahy a jak byli vřele přijímáni a
oslavováni.
Doufáme, že se dozvědí, jak na, ně
všechny l jednotlivé P r a h a vděčně
o prvním výročí vstupu Rudé armády do Prahy vzpomněla.
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Naše hospodářství obchod dosud značně malý. V r. 1945 borníků v kovoprůmyslu, svědčí přídosáhl méně než 10% předválečného pad jednoho větžiho podniku po první
anglickýma očima
průměru. Kromě četných nových pla- světové válce. Závod měl ředitele Ra-

Londýnská revue >Bcarjomíntc o- tebních dohod jedinou zemí, která u- kušana, který se vypracoval z děltískla článek svého pražského kore- držuje normální obchodní styky s níka až na inženýra a byl takřka
spondenta o hospodářské obnově v CSR Je Švýcarsko. V r. 1845 byl So- geniem ve svém oboru. Protože znal
OSE.
větský svaz v dovozu na prvním rnífl- všechny práce, řeáil tahanice o úkoAutor zdůrazňuje, že znárodněni tě, ale Švýcarsko bylo nejlepSím zá- lové sazby tím, že si vykasal rukávy
mnoha půdy, vól/iiriy průmyslu a od- kazníkem čs. vývozu. Dovoz ze So- a začal ve slévárně formovat, v kosun Němců i Maďarů ovládají nyní větského svazu nesplnil očekávání várně kovat a v soustružně sousttuhospodářskou, scénu. Ztráta území ani v rozsahu ani v kvalitě.
hovat, aby dokázal, že má pravdu,
Podkarpatská Ukrajiny nebyla velDopravní poměry do značné míry L j. že v daném čase lze potlchnou
ká, ale odsun Nérrioů a Maďarů se
ukáže vážnou překážkou rychlé lios- překáží rychlé obnově čs. zahraniční- věc zhotovit. Po převratě ho vyvezli
ho obchodu. Jako vnltrozemní stát Je z podniku 3 posměchem na trak art
podářskó obnovy.
ČSR odkázána na obnovu důležitých a míato něho pak byli dva ředitelé,
Autor odhaduje počet obyvatelstva kontinentálních tratí a vodních cest,
v ÓSR, zaznamenává, že v roce líJlíO Jež JI spojují s mořskými přístavy. mladí Češi s většími platy a se smysměla republika 1.0.2 milionů, z nlcliž Kapacita těchto přístavů v poslední lem pro representaci atd. Jen ve vý9.5 milionů Čechoslováků; v lednu dobé vzrostla, ale doprava železniční robě se nevyznali a tak úkolové saz104(1 bylo vydáno Čechům a Slová- je stále omezena, Není lokomotiv a by vesele rostly pod stínem těchto
neodborníkň, kteří usazovali v podkům 11.7 mil. potravinových lístků, železničního parku.
niku na vedoucích místech své nevalcož znamená přírůstek Cechů a Sloně kvalifikované příbuzenstvo, takže
váků £d 1986 do 1940 o 1.9 mil. To
»Objevitelé
Ameriky«
znamWiá vlco než přirozený vzestup
protěžovaní mladíci brali týdně až
obyvatelstva a nutno předpokládat!,
V poslední době sc stále množí pro- 1300 Kč a staří dělníci 200 Kč. A tak
žo mnozí Clonové inunňln se prohlásili jevy různých naftleh vůdčích osob- za pár let z 12 milionů aktiv podniku
za Čechy a Slováky.
nosti (a v těchto dnech se k nlrn při- bylo na 40 milionů Kč pasiv. Začalo
Při 2 mil. Němců Jofltfl v zemi jo pojil 1 blok socialistických stran), se propouštět a nakonec zůstal živojasno, že existující hospodářská ka- které svorně hlásají, že je nutno v řící podnik s pár sty kmenových dělpacita, zu války zvýfloná a málo po- naálch znárodněných podnicích vyrá- níků. Přes tisíc lidí ztratilo práci a
škozená, nemůže býtl plně využita při bět levněji, aby se mohlo s větším poňetilá správní rada, jež přivolila
sníženém počtu obyvatel, až Nérnel ziskem prodávat, že jc nutno snížit k odstranění jedinečného odborníka
odejdou. Důležitý exportní průmysl, výrobní náklady, aby bylo možno sní- z vedení podniku (j>aiž sc pale uchyJako sklo a toxtllle, nemůže se rozvi- žit ceny, že Jo nutno zvýfiit obrat, til kdesi v cizině jako generální ředinout! • bw, německých dělníků, Před- aby bylo dosaženo větíilho zteku, atd. tel), ztratila přes 52 milionů Kč, Tapokládá HO ledy, že Část jich zůstane Vldlme-li tyto primitivní poučky vy- ková byla bilance ostranění jedné
tištěny tučným písmem na titulních
v zemi,
opravdu schopné vedoucí sily v jedPrůmysl bude po dlouhou dobu po- stranách tisku, jakožto lákadla dů- nom větfilm podniku! Po druhé svěvěry
voličů,
nemůžeme
sl
nepomyslit,
třebovat! I.olllt dělníků, 2o dojde netové válce si klademe otázku, zda se
odvratné k. flíčku lidi ?. venkova, V že tu někdo chce znovu »objevit Ame- tu neopakuje v mnoha obměnách
riku-;
zdá
se
totiž,
že
oni
plamenní
důsledku toho bude třeba velkého
historie tohoto případu až na to, že
zmochanlsování zemědělství, rná-11 se řečnici chtčjl sobe 1 své posluchače národnostní motivy byly nahrazeny
udrželi na předváloflné výfil. V roce přesvědčí t, že zásada hospodářské
10-I5 zomědělNká výroba byla daleko prosperity jo něco z brusu nového, politickými a nebudou se tu opakovat
pod předválečnou úrovni. Produkce nač museli přijít, teprve oni a socla- se železnou důsledností 1 následky,
bramborů na př. dosáhla jen asi po- llumus, zatím co dřív o těchto věcech že velká aktiva podniků se bez velovinu předválečné. Usldlovňnl Cechů neměl nikdo asi ani pončti. Při tom dení skutečných odborníků zjnění
v pohraničí je přirozeně nesnadné a pomíjíme tu ¿skutečnost, Že bychom v pasiva a nakonec pok dojde 1 na
pomalé, Pravděpodobné zůstane tam u tak prominentních politických o- osazenstvo ?
V jedné velké pražské strojírně byl
mnoho půdy zanedbáno a návrat. ČHR sobnostl, které se těmito problémy
k předválečné životni úrovni bude ve svých projevech zabývají, před- Séfom slévárny znamenitý odborník,
potřebovat! mnoho dovo«up hlavně pokládali trochu hlubSí vztah k věci Jehož jedinou vadou bylo, že jako
olejových semen, tuku a ovoce. Při tak důležité, než Jo bezkrevné pro- svědomitý pracovník si potrpěl na
tom vývoz cukru bude nsl nlžňl než klamování hesel, která nejsou ničím pořádnou práci. Proto se také stal
jiným, než primitivními poučkami jal«) mnozí odborníci v roce 1945
předválečný.
z učebnic nižších obchodních Skol.
obětí popřevrntové čistky. Brzy se
Nelze přesně zhodnotili hospodářNejzajímavěji je však zjištění, že ale ukázalo, že bez jeho práce uvázl
skou činnost v CSR za převratných
provoz sléváren podniku a tr.k začali
městců poválečných, Úřední odhad podobné připomínky o nutnosti hos- za
ním chodit jeho nástupci na radu
podárnější
výroby
a
lepSI
organlsace
nu počátku 1946 uvádí zhruba 50%
ho zavolali zpět do podnipředválečné úrovně. Tento optimis- znárodněného průmyslu, ovScni od- aku,posléze
ale jen do kanceláře, odkud od
tický odhad zdá se býtl potvrzován borněji propracované, je možno najit zeleného
pomáhal udržovat prostatistikou uhelné těžby. Je to pozo- skoro vo vSech číslech tohoto časo- voz, jenž stolu
vedl už jiný. O tom se doruhodný výkon vzhledem k tomu, ie pisu, už od srpna minulého roku, zvěděla
venkovská strojírna a
za německé okupftco byly doly dran- stejně jako v ostatním tisku čs. stra- deputacejedna
z
ni
vyslaná
nahídla zrn lačny
lidové.
Jenomže
tyto
n
a
š
e
kriticovány bez ohledu na jejich správné
nému
inženýru,
mimochodem
řečeno
ky
a
připomínky
byly
tehdy
dnešníudržování. Při .takovém vzestupu
mnoha patentů, místo vrchúhelné těžby měla by CSU býtl sobě- mi xibjevitelk nutnosti prosperity majiteli
ního ředitele, které pochopitelně týž
stačnou v lihli v blízké budoucnosti. shledávány zapeklitou reakcí s ten- okamžitě
Neméně zajímavé je,
Nedostatek pracovních sil v hornic- dencí proti znárodnění naSeho prů- ie závodnípřijal.
rada pražské strojírny netví bude pravděpodobně vyrovnán myslu. A dnes nám tedy dali za pociťovala při
tom žádnou ztrátu, ale
slovenskými dělníky; výbuSlny, stro- pravdu.
naopak
její
členové
dali najevo, že
je a zařízení dolů dodá UNRRÁ. SynAneb — kdo nejsi slepý, vidí?. Se
rádi vynikajícího nracovníka zbathetlcké závody budou asi redukovány i zde jsme, ťukli hřebíčku na hlavičku se
vili! Na'jeho místě* je teď mladý,
pro drahý provoz; vo výzkumné vrt- — o půl roku dřív.
-á.r
nezkušený muž, což se již také probě pro naftu bude pokračováno.
jevuje v upadající jakosti odlitků a
Organisované deficity
•ýrobků firmy.
Autor soudí, ř.s> ěs, průmyslová činV Jiném pražském podniku, zařínost do značné míry závisí na dodáv- desorganisovaného průmyslu
kách surovin a strojů od XJNR.RY.
Jaké jsou následky nepromyšlené- zeném s velkým nákladem na nejVčetně těchto zásilek je zahraniční ho odstraňováni navracovaných od- přesněji! výroba, odpočívají po měsíce drahocenné kopírovací frézy a
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jiné. stroje, kus vždy za. někoIGc mllio.ua Kčs, ladem, protože následkem
změny výrobního programu budou ae
t a m dělat lékařské nástroje, nevyžadující ani zdaleka taliové přesnosti.
Jiný pražský strojnický závod se
slavnou půlstoletou tradicí je zbavován v rámci přeskupováni znárodněného průmyslu strojnického svých
pobočných závodů a jeho tradiční
výroba veikých a složitých elekrlckých strojů, tolik potřebných doma
a žádaných v cizině, je nyní přeměňována na výrobu malých předmětů,
jako elektrických žehliček a pod. 2c
při tom přijde n a z m a r t a k mnohá
schopnost zapracovaných dělnických
a technických kádrů, p a t r n ě nikomu
neradí.
Fři odbourávání přidružaných koncernových podniků so také asi zapomnělo na to, že vyrostly organicky
z potřeby podniku, který je nyní bude asi postrádat. Zdá se, že naše
někdejSÍ osvědčená organísace strojírenského a kovoprůmyslu vůbec ve
formě vertikálních koncernů
má
býli rozruš cm a a nahrazena horizontálními koncerny po jistém zahraničním vzoru bra ohledu na to, jsou-11
proto u nás dost vhodné poměry.
Po první operaci, kterou představoval nucený exodus většiny odborníků
znaáeho znárodněného kovoprůmyslu,
je tato reorga/nisace druhou operací,
jež neméně než p r v á podlamuje výkonnost výroby nejen tím, že ae
sdružují podolky o různorodé organlsael vnitřní, ale i přesuny vedoucích o «ob a změnami výrobních programů, p11 nichž zůstávají, jnk jsme
ostatně svědky, nevyužita nejen některá. nojdrnžší výrobní zařízení, ale
1 zkušenosti a fortele celých generací.
A to je jen malá ukázka, oroč mnohé neše znárodněné podniky a zejména strojírny pracují tak, že vyf a k t u r o v a n é částky stěží stačí n a výplaty mezd a gáží, při čemž suroviny a ostatní režie se hradí z podstaty.
Nakonec se tážeme, zda si uvědomují mnozí dosud odpovědní činitelé
za velké z t r á t y některých znárodněných podniků, co by je za jejich neodbornou a povrchní správu čekalo
na př. v SSSR? A ví dnežní osazenstvo některých strojíren s naruSenou
pracovní morálkou, jak se dnes pracuje v zemi naáeho východního spojence a jaké jsou přísné t r e s t y z a
Spatnou práci a nedbalou docházku?
F. K.
Poznámky k

provolání

socialistického b l o k u
V minulých dnech jsme ěetll v socialistických listech provolání socialistického bloku k dělnickým Institucím továrním. Forma, jež k pozvednutí pracovní morálky (o nic jiného t u snad nejde) byla volena,
nás nutí k těmto poznámkám:
1. Četli jsme dosud, také n a př.
v >Právu llduc ze 14.. t. in., že p r a covní morálka a vůbec výkony továren jsou dobré, že také zásahy n a
př. závodních rad do výroby jsou
prospěšně, a že se také velmi dobře

osvědčuji neč&voo konstituován? výrobní výbory.
2. Do tohoto souzvuku so slca občas zařícnc hlas nikoliv xtracence
(na př. bychom mohli citovat již dřívější úvahy iní.. F r e j k y v »Rudém
právu«, dr. Hoch m a n a v »Rovnosti«
a konečně nejzávoínější vc věci, ve
f o r m ě l osobnosti řeč poal. Zápotockého v Avii), avšak, soudě podlo
odezvy, jo toto občasné číselné ukázání obsáhlo rozebíráno jinde, než
tam, k a m bylo adresováno a kdo také jedině by mohlo působit prospSáně.
3. Podlo souhlasných zpráv a řečí
všech zúčastněných směrodatných činitelů byli do vedeni znárodněného
průmyslu jmenováni lidé a nojlepál
odbornou kvalifikací.
4. Když si po předftSlém prohlášení bloku znovu přečteme, koiuitat lijeme a překvapením, že se na v (Klení
podniků neobrací. Proč byl volen
tento s m ě r ? Není snad důvěry vo
vedení, jež byla tak slavnostně Instalována ?
5. Proč jo provolání bloku adresováno Institucím, které
soudě podle denních pochval
konají H V O U
práel dobře?
0. Přesunutím závodních vedení na
druhořadé místo byla zdňray.něna
v podnicích dvojí r.právnl 1 oůpovědnostní kolej. Bylo to tak uváženo 7
7. Cilem provoláni Jo snížení cen
podle nedělního ^Svobodného slovu*
až o 40proc. Shoduje se tonto úniyHl
a programem, který má nuío mlnlaterstvo financi? Protože bychom byli
velmi překvapeni, kdyby tu tuto nouhra nebyla, mohlo by být «děleno,
proč ae najednou
¡eakormidlovnlo
zrovna do té oblasti Rušínovy odborné činností, k t e r á dosud byla shodně
považována za pochybenou ?
F. K,

Jak je tomu
s klášterem Tep!á?
Českým tlakem prošly brzy po sobě zprávy, 2c v premonstrátském
klášteře Teplá u Mariánských Lázni,
který byl v posledních dcHÍtllotleh obsazen většinou německými mnichy,
byla nalezena t a j n á německá vysílačka, skladiště zbraní a různého vojenského materiálu tt že jjroslulý opat
kláštera Helmer čeká vc věznici v
Chebu na spravedlivý trest.
Vcelku řečeno, jde tu zase o druh
zpráv, k t e r ý m á jediný účel: iozeštvat české obyvatelstvo a pokusit
se osnovat kulturní boj s t ů j co stůj.
Dost na tom, že opat Helmer byl
opravdu fanatický německý nacionál
— jako jich bylo dost a dost na příklad mezi někdejším! něrmvekýml komunisty.
Ale opat Helrnfír zemřel již před
2 roky, v březnu 1944, a pon&vo/lž
nacisté věděli, že ostatní ělenétvo
k l á š t e r a není opatova smýSlení, začali právě po Helmerově smrti m u stavnou perselkucl kláštera. Ze Sedesáti jeho členů třicwt sedm jich bylo
zajištěno nebo a£poií vyátsířováno.
Nikdo z kláátera neerněl vyučovat vc
Školách, a v kláSterní budově byla
zřízena porodnice pro těhotné nevěstk y německých vojenských útvarů.

Když přišel převrat, dostal ew klášter
do českých rukou, ale v protolcole
prohlídky jo zmínka pouxt> o pažbě
loveoké pušky — ani slova o jiných
zbraních nobo radiostanici. Klášter
má dnes českého přovova, P. Josofft
Hcsřroanu Tyla, ktorý strávil fcftikřkft
celou válku v koucentraěním tAtoofo;
s ním tam působí devět ňosltých premonstrátů a dvanáct dalších má do
Teplé přijít. Bývali němečtí mnlSi
byli již odsunuti do Bavor. Tqpolský
klášter, «aloitftný ěoakýni světcem,
blahoal. Hroznatou, má své výv.nnčné
mtato v národních dějinách a může
r.ojméaui tku\i, kdy má na starosti
far v obnoveném ěcakénv pohraničí,
prokázat národu neocenitelné služby.
Jo věru nejvyšát čas, a.by pan nvlnlutr
vnitra isalrhl avýiu podřtaoným vydáváni sqpráv, pro které není žádných
věcných dokladů,
S.

Právnická úvahu
V kterém,Ml zapomenutém zákoutí
naši soustavy práva trestního til »
kromě tolika jiných - také nula.uovoní, sMknzujiol, nby ao o troatnlm řly.enl, které Jo v běhu, pojednávalo v
UMUU tak, žo by to iu\ veřejné mínění
mohlo působit způsobem, předbíhajícím solidnímu výroku v té věci, Zejména jo ¡cakázáno i jen naznačovat,
Jaký výřdodek no oflokává a Jak no
oceňuje ton ěl onen proMPodek průvodní - tedy Ialté výpověď obviněného noho obžalovaného.
Jo t.0 trestní předpis jilurý už přou
oanidoHál let, joíllé « tonutých dob
rakouských, AU' byl vydán tnUó na
ochranu /loudcovuké ncpodjatofitl, Od
té doby, Jtdy bylá úidiivně zaručena
floadcovítká nezávislost, chrání tento
předpis také JI. Když byly v Rukou»du znovu zavedonv poroty, chránil
tonto přední« také nepodjal ont woudeft
z lidu proti davově stignocl, ktoré mohou být přistupnějM nežil soudcové
z povolán!.
Obdobná ustanoveni platí také Jinde. Na př. vo Velké Britanii. .Te-11
tam nějaká pře, třf han 1 Jon civilní,
Jak so tam říká »sub ludlcoi; - to
jůfiL, když soudní řl/.onl bylo zahájeno a není pravoplatně skoriCorio, nonl
o takové věci dovoleno mluvit oni v
parlamentě. (A v britském parlamentě možno Bvobodnfi mluvit opravdu
o mnoha věcech.) Také HO tam přísné
dbá zásady, k t e r á rovnčž ani naňomu
právu není cizí, že t obžalovoný, tím
spíšo pak ten, kdo jo pouze vo vazbě
nebo na svobodě vyfietřován a proti
němuž není obžaloba JcSté podána,
m á ve svůj prospěch domněnku právní, žc Je nevinen. Jako ao zločincem
smí se s ním nakládat až po pravoplatném rozsudku. Teprve pale sc umí
o něm t a k é tak psát a mluvit, a ani
pak ne vždy a každý.
X teto zásada rná ten účinek, žo
zprávy o trestním řízení, které jo ve
stadiu přípravném, Jsou suché, střízlivé a ornezují ae na f a k t a bez komentářů.
Od. těchto způaobú nebývá odchylky,
ani když jde o trestní řízení pro zradu a když skutkové okolnosti pfípa277
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du jsou takové, žo není rozumné pochybností, jak bude zníti rozsudek.
Také Angličané jsou proti zrádcům,
Ze zrádců válečných. v nejvétófm opovržení byl Willlam Joyce, »lord HawHawc, hlavní anglický hlasatel v německém rozhlasu za války. Když byl
zatčen, přestaly komentáře. Cekalo se
na rozsudek, i když pro neprávniky
byl nepochybný. (PrávMci uvažovali
o tom, co bude, dokáže-Ji Joyce, že
není občanem britským, nýbrž americkým.)

Nezávislost soudců
Při právních předpisech celkem
«hodných je m<fie praxe podstatné
jiná.
Už v předběžných zprávách o procesech před národním woudem bývají
obžalovaní označováni jako zrádci,'
Takó tehdy, když pro zradu nejsou
žalováni, To, co Uvádéjí nu /mm obmriu, tlskno «e v uvozovkách, I když
nejelo o řeč přímou, nýbrž o heslovité
podání. Tyto uvozovky naznačují
zřejmé, že laková obrana hc považuje
za zbabělou výmluvu a za lež. Což
mftžo být úsudtfk sice věcně správný,
alo zákonem v tomto stadiu řízeni pro
tisk zakázaný. Velké a důležité shromážděni osob, majících svým povoláním zvláStní vliv na veřejné míněni,
slyšelo ondy aktivního ministra, podle studií právníka, jak se vyjádřil o
COló skuplnň vyňotřovanců vo vazbě,
žo flekají na Pankráci na oprátku.
Náň rozhlas don na to opakoval tento výrok doslovné vo své zprávě o
tomto shromážděni v »Rozhlasových
novínáelK,
Platné předpisy právní bráni projevit názor o tom, zda p. ministr budo
mít pravdu, Alo ani dobrý prorok,
nestojí nnd zákonem a mimo zákon.
Výsledek procesu obyčejné dodatečné potvrdí, co bylo o vyšetřovaných
A obžalovaných a proti nim napsáno
a řečeno před rozsudkem. A tak možno flekat otázku: Nač taková Šetrnost
proti, tňm, o jejichž zradé není pochyby?
PfodovíSlm proto, že někdy by se
přoeo jen mohlo ukázat, že ňlo o čin
méně tfižký a odporný, než zrada,
Především však proto, že nejde jen
o ty vySotřovmió a obžalované, ale
o nčkteré podmínky demokratické
svobody.
Tisk bez svobody můžo jen Živořit.
UŽ proto by novinář měl pamatovat,
Ati sinané řízeni soudní - slušné i ke
Kloélncl - fair trlal, jak říkají Anglosasové, Jo podstatnou složkou občanské svobody, Rovněž tak nepodjatost
n nezávislost soudcovská. Vři o, co by
mohlo být na újmu tímto dvéma základním podmínkám demokratické
spravedlnost I, podrývá základy demokratické spravedlnosti, podrývá základy demokracie samé. Konečné jde také o ty, kteří by mohli být. nalezeni
bosi vlny, anebo méné vinni, než aby
se jtml zabýval národní soud. Když
no zrádci, tedy tl mají nárok na to,
aby jejich přo vedena byla v ovzduší
prostém předpojatosti, předsudku »
vágně.
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Nebezpečí hladu v Polsku
Orgán demokratické strany iKurifcr Codjdenny-? líčí v článku >Vidmo hladu? neutěšenou vyživovací šitu«/;!. v Poteku takto: iV dopise presidenta KRN Bieruta, zaslaném presidentu Trumanovi, žádajícím naléhavá o pomoc Poteku, se uvádí:
„Domácí zásoby potravin bez dodáve.k organíaace UNRRA odsuzují zemi k hladovým přídělům chleba, a to
1 v případě drastíckélio omezení
OKOVU." Tato slova nejsou překvapením. Již dávno upozorňovaly naše
úřady na to, že je nutné hospodařit!
co nejÚKpornéjl s domácím! zásobami
potravin a činily vňe možné v tomto sni éru. Bohužel, nejde to hh/lce.
Mlynáři a tajné pallrny lihu mrhají
drahocenným obilím a příslovečné
poteké „nějak bylo, nějak bude" dovoluje rolníkům liknavost v povinných dodávkách. V.ypéká se bilé pečivo, oheházl se zákaz prokleje cukrářských výrobků a masa v určitých
dnech. Omlouváme se poválečnou deniomllsací, návykem obcházení úředních nařízení, co se pokládalo za povinnost v době okupace. Dnes Je to
vftak svévolo a trestuhodná nedlscipltnovanost, lehkomyslnost, nedbající
toho, co bude zítra. Všechny státy,
i dobře zásobené, zavádéji v zájmu
portkytnutí pomoc! druhým znnéná
omození spotřeby poživatin. My vňalc
nikoliv, Vypékáme na černo housky,
cukroví, vyrábíme lajné moře alkoholu, trápíme se, že Je zle a konsuinujňino zíbytky vepřového a hovězího dobytka. Takový postoj větší
črtali veřejnosti kresli nám přízrak
katastrofy v zásobováni. Na cizí pomoc nelze Hpoléhntl n. odpověď Truinfi/na nenechává nás v pochybnost ech,
nebol.' odpověděl jasně, že niwlěje do
budoucna, pokud se týče dodávek
oblil pro Poteko. jsou nepatrné a
klesnou jistě pod úroveň, jakou Jsme
ohtěli všlclml docílili." To vše znamená, že nám hrozí hlad. Byla by to
národní pohroma, která by pohltila
mnoh obětí — dospělých, mladých a
děti, stejně
již válkou vyčerpaných.«
USA půjčují

V souvislosti s americkou půjčkou
Polsku se oznamuje, že úvčr byl Polsku poskytnut pod podniinkou, že
polská vláda se zaváže k uspořádání
s v o b o d n ý c h a nerušených voleb
a budo podporovat zásadu svobodného a n e s t r a n n é h o mezinárodního obcihodu. Polsko již formálně
přijalo tuto podmínku. Půjčka platí
na 20 lot při ročním zúročeni 3 ' ř .
Washingtonský zpravodaj »United
Press* současně sděluje, že se již
připravuje americká půjčka Cíné ve
výši půl miliardy dolarů. Její usJtutečnřní závisí taktéž na uskutečnění
čínské politické stability.

Pařížská konference
Na okraj pařížské konference
čtyř velmoci napsal anglický socialistický donGk >Daily Herald« výstižně toto:
»Před 37 Jety iw konala T Paříži

konference světových státníků. Byla
to konference obrů. Po poradách a
sporech, kt&ré zabraly několik měsíců, vypracovali mírové smlouvy,
které měly vytvořit budoucnost této
zeměkoule, a rozjeli se domů. Zda
byla Jejich rozhodnutí moudrá? O
tom rozhodnout, to nebylo tehdy
snadné. Jedině muž moudrý a při
tom statečný mohl být s to předpovídat, zda dobře vykonali svou
prácí. Jeden moudrý a statečný
muž učinil takovou předpověď. Jmenoval se lord Keynos, jemuž celý
svčt dnes vzdává posmrtnou poetu.
Lord Keynes napsal již několik
málo měsíců po skončení konference
epitaf o Versailles. /Budoucí život
Evropy« psal, mluvě o tvořítolíoh
míru, .-o to se ani nestarali. Prosíředky Evropy, jak si zachovat život, to
noljylo jejich péči. Jejich hlavní starostí, ať dobrou, nebo Spatnou, byly
hranice a národnosti, rovnováha sil,
rozšíření říší, budoucí oslabeni silného a nebezpečného nepřítele, odveta
a přesunutí neúnosných finančních
břemen s vítězů na ramena poražených. Je to skutečnost zvláštní, že
hospodářský problém Evropy, hladovějící a roztrhané před jejich očima,
byl otázkou, která prostč nebyla r, to
vzbudit jejich zájem.
Druhá světová válka •• praví list
dále — roztříštila hospodářský život
Evropy mnohem více, nežli světová
válka první. Hospodářské šílenství
roku 1919 trvalo několik let, než se
ukázaly jeho zlé důsledky. Dnes však
není zaručena ani taková lhůta. Naléhavým problémem Je zabezpečit
potraviny, těžil, uhlí, postavil mosty,
ol mi ovit rozvrácený systém evroo«ké
dopravy. To jsou soolečné úkoly,
které jsou uloženy Britům, Američanům, Rusům, Francouzům, Němcům
a vůbec každé rase a každému národu. Od nejvyšších vrcholků obydleného světa až po břehy Středozemního moře, od La MnnSakého průlivu
po Dněpr
Tohoto týdne se sešla v Paříž! jiná konference. Co je na Jejím jednacím pořadu? Bylo uposlechnuto
lekce, které nebyl s to naučit lord
Keynes ? Jsou národy spojeny společným úsilím, potřít společného nepřítele: hlad anemoce? To bohužel nelze
tvrdit. Nová konference je ve svých
cílech hlavně politická. Schází se, aby
pojednala o hranicích národností.
Snad je tento postup neodvratný.
Není to přání britské vlády, která již
od červencových voleb se vždycky
snažila obrátit mysl vůdců národů k
úkolu nejhlavnějšlmu, to jest k hospodářské obrodě. — Doufejme os",oů,
že státníci vykonají svou politickou
práci velmi rychle, aby tak už se
nemohh vyhýbat skutečným problémům trpícího lidstva. Lord Keynes
promluvil roku 1919 jako prorok.
Dnes není třeba prorockého nadání,
mají-U být varováni vládci světa.
Hlas výstrahy přichází v mocném
voláni milionů hladovějících mužů,
len * dětí.
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Sjezd britské dělnické strany
Liberální londýnský deník s-News
CSironicleí připomíná ve správě svého dopisovatele J a n a Mackaye, za
nadcházející sjezd dělnické strany
(bude se konati o svatodušních svátcích v Boumemouth) je prvním
sjezdem od doby, kdy se Laoour
P a r t y dostala k moci, a praví, ža
slibuje být také nejžlvějšim ze všech,
k t e r é se dosud konaly. Sjezdu bylo
předloženo již na 400 resolucí, ale
hlavně se bude točit spor okolo dvou
otázek: 1. okolo Bevinovy zahraniční
politiky; 2. okolo žádosti komunistické strany o přičlenění k dělnické
stra,ně.
Bevin sám prý se připravuje n a
boj s velikou chutí. Jest opojen svým
vítězstvím na schůzi poslanců strany,
kde jen 0 z jeho odpůrců mělo odvahu hlasovat proti němu, a hodlá
rázně svou věc probojovat i i před
členstvem strany.
V podobném smyslu konservativní
»Daily Telegraph« tvrdí, že oficiální
politika dělnické strany jistě narazí
na červnovém sjezdu na veliké nesnáze. Z předběžného programu, kter ý byl právě vydán, vychází najevo,
že obsahuje nejexploslvnějši materiál,
s jakým měl co činili kterýkoliv dosavadní sjezd. Na prvním místě autor
zprávy uvádí resoluce, brojící proti
Bevinově zahraniční politice. Je známo, že výkonný výbor dělnické strany hodlá podniknoutl kroky, nby žádost komunÍHlické strany o přičlenění k Dabour P a r t y nebyla na sjezdu
vůbec projednávána, ale z programu
zatím nelze vidět, že by k takovému
kroku byly činěny přípravy. Naopak
veliké odborové svazy jako n a př.
horníků, technického a elektrárenského dělnlctva podporují žádost komunistů příznivými resolucemi. Podle
všeho výsledek hlasování v této záležitosti bude velmi těsný.
Komunistická strana se nyní ohradila proti komuniké, které vydal výkonný výbor Labour P a r t y a v němž
se odůvodňovalo zamítavé stanovisko
k žádosti komunistů o přičlenění.
Na tvrzení, že komunistická strana
je nástrojem Moskvy, se odpovídá, že
komunisté jsou hrdí n a úlohu, již
hráli při potírání protiservětské agitace v Anglii; hlásali nejužší poměr
k Rusku v zájmu Britanie a britského dělnického hnutí. Na výtku, žc
chtějí rozvrátiti dělnické hnutí zevnitř, se namítá, že dosud všechny
návrhy, jež byly komunisty podány
v době socialistické vlády, směřovaly
k posílení dělnického hnutí a vlády.
Komunistická strana prohlašuje zamítavé stanovisko výkonného výboru
za klín, jehož ostří je zaměřeno nejen proti jiným socialistickým stranám, nýbrž i proti právům odborových organisací uvnitř hnutí.

Znárodnění britského
železářského a ocelářského
průmyslu
Předešlého týdne byl v britské dolní sněmovně ohlášen vládní plán znárodnění železářského a ocelářského
průmyslu ve velkém rozsahu, což
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•tálo je-Stě je a bude předmětem politického sporu, aie londýnští komentátoři jsou přesvědčeni, i e nijak to
nebude působit na. vztahy průmyslu
k zákazníkům a dodavatelům v cizině.
V rekonstrukci průmyslu, která
byla zahájena již několik let před
válkou a válkou byla přerušeuux, bude
pokrajováno s veškerou horlivostí a
i nadále bude prováděn ohlášený již
plán železářské a ocelářské federace, že na vybudování a zmodernisování bude vydána obrovská Části ca 168
milionů llbe^. Průmysl byl již ve velkém roraalm zmodernlsováu, a až budou dobudovány nové hutě v Jižním
Walesu >x v severovýchodní Anglii,
budou to nejmodennějšl ocelárny tohoto druhu na celém světě.
Definitivní ohlášeni, že velké čánti
tohoto průmyslu mají být znárodněny, mělo by napomáhat, aby se urychlllo provádění p i o g n u u u rekonstrukce, neboť by tím byla odstraněna dosavadní nejistota o budoucím
vlastnictví průmyslu.
Vývoz výrobků některých průmyslových oborů, jako na přiklad cínových desok, je sice ještě brzděn potížemi způsobenými válkou, alo rozsah vývozu želena a ocele jalco celku
už daleko předstihl rozsah předválečný ¡i patrně ne bude nepřetržitě zvětšovat. V prvních dvou měsících letošního roku bylo vyvezeno do ciziny
354.885 tun železa a ocele a výrobků
ze železa a ocele, proti 1110.312 tunám
v stejném období roku 1038.
Vo' Velké Britanii bude ještě dlouho
pokračovat spor, zda by bylo ncrlx)
nebylo lérpc. pro železářský a ocelářský průmysl, kdyby zůstal v soukromém vlastnictví, ulo ti v cizině, kdož
m a j í vztahy k. tomuto průmyslu, se
vůbec nemusí obávat, že by byla
ohrožena jejich poalce.

gtH na Bltókéan a DáhuVu Výohdd^
v* Evropě a v Jižní Americe a bylo
čím dále tím více Jasné, žo převaha
stl jo na s t m n ě Američanů
Počátkem druhé světově války

navhár.elo SŮ v rukou

anuniekývh

naftových společnosti 0í> zahraničních naftových desUlač.ntcH závodů,
t. j. asi jedna šestina celkového počtu uaftovývh destllaěnleh továren,
pracujících «a hra.ulewul USA,
Během druhé světové války a«
soupoíoní o naftu meal Anglií u Spojenými s t á t y neskončilo,
nabylo
však poněkud skrytějšího
niku.
V pet rolejái slcýi\h lyuzleh Sjwjonývih
států se projevov-ala značná nespokojenost s augltoltou politikou v oblasti nafty.
Počínaje r. 1043, aktivnost. zahraničí» ih o naftového průmyslu USA
z.načuě vjívontla, V květinu téhož', ixjku se utvoří ht vládni naftová společnost >Pe-troleuin Reservo'« Oorporivth«i4 (PRO), jejímž úkolem bylo
získat u využit; pro nebo naftové prameny ¡Ml hranicemi USA.
Amorlětí naftoví průmyslnici tra
počali ob/.vláMě zajlmuit o .ltllv.ký Východ, kdo Je. možno IW.lt 80 až 100
milionů tun nafty ročně, llěhem vál-

ky, zejména po okupaci náriových

pramenů na Dálném Východě Z I M I I J I la nafta Blízkého Východu ohromu*
tia důležitosti. Anf.llcké na.fl.ové společnosti ovládaly Již dávno všechny
důležité pofllco v léto oblasti, Avínk
aineiidliým »společnostem no podařilo
jeftt ft před válkou dosáhnout vážných
ůfltpěcllů v 1k)JI za Hn.rtu Blízkého
Východu; soustředily vo-svých rďkou
mnohé koncese v Saudské Arabil n
získaly talké čl.viilnu nikoli opoloěnosl.l »Irak Potřoloum Co*. Američané maji mn zřel cil upevněni monopolního postaveni v oblasti Blízkého
Východu A proto zesílili Í I V O J I činnost-a vystoupili no zémdou notovřoNafta v a n g l o - a m e n c k ý e h nýríh dveří* a ^rovných možnosti*,
vztazích
Činnost amerických společnosti m
Jedním z hlavních problémů, který netikala s rozhořčeným odporem m
se zejména skončením války stal strany angllrikých monopolů, Proto
obzvláště palčivým v nnglo-amcxlc- t a k é americký min lotr námořnictví
Icých vztazích, píší jdzvěstlju«, je obvinil v r, 1044 několikráte anglické
otázka nafty. Problém n a f t y není naftové společnosti a vládu Volké
nikterak nový a anglo-amcrlcké sou- Britanie z, toho, Žc staví činnosti Apeření v této oblastí sahá svými ko- morlfianfi n a Blízkém Východě značfeiny do samých začátků tohoto sto- né překážky; amcrrWký tisk oznámil,
letí, kdy n a Blízkém Východě JKJ prvé žc ho Angličanům podařilo dosadit
se střetly zájmy naftových «poleč- svého představitele jako poradce n
ností Anglie a USA. První světová krále Arábie Ibn Sauda při řešeni
válka měla za následek ještě další problémů, týlkajíclch no nafty. Jakpřiostření bitvy o naftu, jejíž obrov- koli se snaži v přítomné době anglicský význam byl patrný zejména bě- ké monopoly o to, aby zabránily náhám druhé světové války.
stupu amerického kapitálu, Je čím
Odobí mezi první a druhou světo- dál tím Jasnější, že bitva o n a f t u se
vou válkou bylo přímo prosyceno skončí definitivně vítězstvím Amezarputilým bojem naftových mono- ričanů. Změněný poměr sil byl vypolů Anglie a Spojených států. Byla jádřen také v o/nglo-amerlcké dohodě
to vlastně bitva mezi anglickou spo- naftové, umvřené v září 1040. Amelečností j-Royal Dutoh Shell« a ame- rickým naftovým magnátům se porickým 7/Standard Oik, z a kterým dařilo uchránit těžbu n a f t y v TJSA
však vždycky stály zna/mé politické od kontroly a dosáhnout »ouňasně Jisíly. V první dobé byl úspěch n a mi 1tak horlivě zdůrazňované zář/a/ly
straně Angličanů, kteří své naftové t. z /, »nových oblastí-«. 'Netřeba zdůposice ve světě silně upevnili a. roz- razřkrvat, že, princip 7,rovného přístušířili. Avšak velmi brzy narazili n a pu* k n a f t ě Blízkého Východu odpoenergický' nástup amerického kapitá- vídá v zfmc/16 zájmům nikoli angllc
lu. Spojené státy poěaíy tísnit An- kýcb, nýbrž amerických spoleěnonU

Cesta a příklad Jana Šrámka
LiáflKa a nadšeni, s kterým, byl ministerský předseda
londýnské óeskos1ovens ké vlády přijat pří návratu do
vlasti, poskytly každému cizinci příležítoat, aby se přeHvědúíl, jak pokorné náfi národ «ledoval prácí v zahraničí a jak si dovede vážit muže, který měl na ní «pólu
8 prtíwldemtem Edvardom BeneBem lví podíl. I tím, kte7'ým snad dříve tyto véci nebyly Jasité, ukázal se Jan
Šrámek jako státník mmfřoný celým svým srdcem a
vňemnl myšlenkami na blaho svého národa. Jeho pevný
powtoj v temných podzimních dnech v. 1938, kdy zároveň « Ladislavem Rofilnem trval neochvějně na tom,
aby naftě politika zůstala věrna svým dvěma úhelným
kamcníim, totiž ústavě republiky a nesmlouvavé myšlence protifašistické, tento postoj možno dnes spravedlivě ocenit každému «tejně jako nově úsilí, rozvinuté
v Paříži, a později vňechny přípravy vykonaní v Londýně, ať Již to byly přípravy hospodářské nnbo nárya
novélio, cizích a nopřátoWltýoíi mwnňín zbaveného «tátu.
Pro vňechny tyto ziíaady a činy ne dne.« předseda ěa.
strany lidové těší úctě, Joíká se jen zřídka vyškytá
v dějinách národů.
AJIO I ocenění, vyplývající /, lásky U úcty, bývá nejednou oceněním čárttcóriým. Líd<• JMOU náchylní vidět na
voMMS oHoíynofttl j«n to, co Jím v poslední době nejvíce
bijo do očí. ZjodnodufluJÍ «1 její ryay, zapomínajíce, že
právě vynikající člověk nikdy není člověkem jen jediné
vteilmotttl a že ěíiri větší bývá lidské dílo, tím tnké bývá
uloží tějňí,
TI, kdo se jednou budou dívat na «lálnickou postavu
Jana Šrámka n většího odstupu časového a uvldl všecdiiny jeho vy-taliy k po«lednímu údobí českých dějin,
poznají, tuším, docela určitě, že tu jde o politika jlatě
wsipoft dvou výzam&ných rynli. Uvňžf jistě Jeho lásku
k národu ve chvílích, kdy českým zemím hrozilo smrtelné nebezpečí polltkflcé, a energii, n jakou dovedl tuto
lMcu proměnit v činy I za okolností nejiiepřlznřvějňiih.
AI« iitojnou měixní ao jím Jan Šrámek objeví před Kroky
jako Hl.álnlik noelá.tní, jnlko muž, jehož dílo od počátku
až do konce přihlíželo především k sociálním nesnázím
Úkolům dťVby, jliílco «lálnilk, který začal mezi dělníky
a rolníky a Jolhož práce vrcholí v době nejpronlkově.jlíoh sociálních «měn, jimiž český národ v novém věku
proiáeJ,
Není vSak třeba ponechávat právě tuto stránku
IBrAmkovu díla JÍVN H I I K I I U n ocenění budoucnosti. Právě
imopnlk: madcňel konečně mír n. třebas národní nobezpe<!( neuií nijak docela zažehnáno, nojbližfll budoucnost
*N»flťflio poltolCYUl a jeho fclvwt v míru záleží na pronikavém a důfiled-néiu řešení věcí aoclálních. Je p r o t o zapotřebí mil na oělah ň n Y m k o v u cestu a jeho příklad
jwévě v těchto věcech. Tím budeme také nejvíce právl
jomu samotnému. Šrámek nikdy nepustil tuto podstatnou s l o ž k o u své prAoo ne zřetele. »Strana lidová n křesťanská imiiHÍ být stranou noci AI ně reformní; to je«t náš
*rvat.ý program i; minula a nemflžemo od něho upustltt«, řcdcl na »ennském ajevdu strany v Brně roku 1027.
A o fteflt, lot x>ozdějl, Jcdyí HO nati Kvwvpou začínala ivzpxwitlrat mračiim němookého Imperlallsnui, která českému národu rtepixmilwwala l i l o dobrého, a k d y b y l o
třcíKV mluvit o rvcM)oz(i>oíSJ diktatury a varovat před
ním, vrací ne «tfttntkflv r.ájem «nova a znova 3c touni,
oo Jej vMyeky nojvkio poulilo. »Socláhit výboj je dnes
»8»taven,-t praví írn y.eniRJcóm sjezdu v. 10.15 a pokračuj«: »Jo to volnil trpká věc pixi vňeehny naše pracovníky ttoelálnC-refommí, ktoří také, oo náš stát trvá,
vykonali velký kus obětavé a perné práco a kteří
foy přlroseně chtěli nitUn-ýjnl kroky dále; a tnm, kde
by ty mílové boty mohli uS natáhnout, nujodnou »o
vrowírá brána novým iwclálnlm vjnmožanoetwa R
rtbývá
nám tou dol>ou jako sociálně reXormní «tmně.
abychom byli. na stráží o. abychom jon tam, kde
JIR Jinak vůbec nelze, ervollll, aby se rňvmé věci měnily; »do bude Jeátě velmi mnoho nepříjemných ukuFLWIOIRTL; Evropa S E L H K J V N , «
Ano, Evropa rcliudlui a bylo jí H O U K M I O , Ri>y v něVOIKICR lotech dospěla » 2 i e konoěíiě pohromě, která
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právě v Bocíábiích věcech nastolila vládu naprosté
trny, vládu totality. Teprve dnes ee z ní probírá a zkušeností muže, který dovedl předvídat a stát pří svých
zásadách, poněvadž sl byl vědom, na jakém základě
spočívají, ty zkuíenosti nám dne« mohou být nad jiné
užitečné.
Jen sí poalechněrne na dvou příkladech, jak živá,
v pravém slova smyslu aktuální je Šrámková myšlenka. Píše »e rok 1902 a Šrámek říká na třertím sjezdu
kře«ťan«ko-sociálním na Velehradě: r.Dnes organisujeme odborově jenom křesťansky ř?mýš!ející dělnictvo,
aókoll je to chyba; všechno dělnictvo mělo by se spojit v Jednotných odborových organlsacích. Neboť má-li
odt>orový svaz miti opravdovou hospodářskou sílu, měl
by mítí všechno dělnictvo toho kterého odboru v eobě
«pojeno. Takový sjednocený postup jsme chtěli, ale brzo
j«me se přesvědčili, že ani sociální demokraté ani národní socialisté nemohou být získání pro odborové organlsace čistě hospodářské, stranicky nevýbojné.« Od
doby, kdy byly tyto řádky vysloveny, vplynulo čtyřiačtyřicet let; ledaskdo konečně pochopil, co Šrámek
již tenkrát fikal, žo totiž odborové svazy musí být jednotné, aby mohly dokonale splnit svou úlohu a přispět
plnou měrou k ozdravění sociálnímu I hospodářskému;
ale ledaskdo sl také myslí, že jednota znamená popření
všeho organického a že není jednoty bez totality.
So stejnými pocity lze čisti Šrámková slova z r. 1033:
»Upozorňuji na mišl velkou solidarlstickou směrnici,
která «e osvědčila, když byla dobrá konjunktura, a
osvědčuje se i teď při všech potížích, které přirozeně
ae solldarl«me.ni jsou spojeny, kdy není konjunktury a
kdy říkáme, že je strašlivá kříse. Celá řada stran, které
se vysmívaly se svého hlediska více méně stavovskotřídnllio našemu solldarlamu, tou dobou a dosti čafíto
se dovolávaly solidárních zájmů národa a aolidarismus
také občan za svůj program vyhlašovaly.« Jalk pravdivé v našich dnech, kdy se jedněmi ústy mluví o národní
frontě 1 vyhrožuje násilím tam, kde se věří, že taková
lionta mual stejné spravedlivé uvažovat o zájmech
všeoll složek národa.
Šrámková prozíravost, kterou nacházíme všude, ať
so obírámo kterýmkollv sebesiaršim jeho projevran, je
lak živa a tak se hodí do dnešní situace proto, že nikdy
nebyla jenom theoretloká, žo vždycky počítala a danými skutečnostmi a to především s českými skutečnostmi. Proěltámo-11 Šrámkovy sociologické přednášky z počátku tohoto století, najdeme v nich sice živý a věcný
popis sociální sítu ace ve J^roncll, v Belgii a v Německu, ale především v nich najdeme široké a na důkladném íť.udlu založené vědomí domácí tradice, onoho
specifického českého křesťanství, které bylo v dějinách národa vždycky orientováno k úkolům sociálním
Zejména brněnská tradice, obnovená v nové době již
víco než před sto lety v městě, které bylo sídlem pi-vniho a největšího textilního průmyslu v RakouskoUhersku, nalezla tu svědomitého pokračovatele. Vzpomínaje, jak již roku 18-13, v době první tísně českého
dělnletva, byly do brněnského alumnátu svolávány
první schůze bohoSlovcň a kněžstva, usilující o řeáení
dělnické otézky, říká Šrámek zcela případně, že tehdejší organisaění a sociální činnost družiny Sušllovy je
pro svou dobu zjevem takřka jedinečným; Sušil tu
stojí hned vedle biskupů Renda n Kettelera, mezi pivními, kdo si uvědomili, že nespravedlnost světa volá
po novém zásahu křesťanské myšlenky. A bedlivě si pak
Šrámek všímá vzrůstu Ústřední jednoty katolické.
BoJožené r. 1S-1S Matějem Procházkou a čítající roku
1810 na Moravě 29 poboček s 6000 členy a pořádající
již r. 1851 svůj první velký sjezd v brněnském minorltském klášteře; všímá si í práce olomouckého preláta Černocha, jehož orgasilsace řemeslnického tovaryšstva, založená rovněž r. 1S4S, se stala, vzoresn pro práci
Kolpiugovu v Kolíně nad Rýnem.
Tyto historické studie nezůstaly pro šrámka Jí»
pouhým vědeckým jtájmem. Z věčného a důsledného
ssaměření snéílovců vyplynuly pro něho směrnice docela
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českého ražení a přece plné se shodující se zásadami
vyhlášenými ve velké encyklice sRerum novaruni*.
Pro š r á m k a nebyla otázkou nejasná Vogelsangovu problematika peněz v hospodářském životě a sociální tradice českého křesťanství by nikdy nebyla odmítla hlasu Manningova nebo Bagshawova, jako je odmítaly
konference v Lutychu: v ní bylo od počátku jasné
íieslo. které v západní Evropě udivilo i mnohé křesťany, když bylo potvrzeno Lvem XÍIL. 2e totiž dělníkovi

Stížnost na britské odbory
Mr. W. J. Brown, tajemník jedné z odborových orgnnísaeí britských státních úředníků, přišel do parlamentu za stranu práce, pak prohrál ve volbách a vrátil se do parlamentu až za války jako nezávislý poslanec — což znamenalo, že za >volebního přiměří« po
vzniku koalice r. 10-50 vyhrál při doplňovací volbě přes
to, že jeho pro tikán did át měl oficiální podporu také
ee strany socialistické. Svůj mandát obhájil i r. 1015.
Článek vyšel v nesti-anickém týdeníku »Spectator*
pod názvem Tyranie odborových orgaiilsack. Otiskujeme jej, protože je příznačný pro britskou nechuť proti
každému nátlaku na menšiny a dobře, poučuje o některých jiných rysech britské demokracie, zejména
o parlamentární kontrole vládní činnosti
v
ft Lká se, že se máme podívat na maminku, chceme-li
védět, jale nějaká dívka bude vypadat za dvacet nebo
za třicet let. Ale někdy je lépe podívat se nejdříve na
dceru V tomto článku, který se zabývá některými
proudy v brilském odborovém hnuti, budicími úzkost
u mnoha odborářů, nezačnu o Britanii, nýbrž o Americe. Dva rysy zasluhují zvláštní pozornost v americkém odljorovém hnulí
jak v těch odborových organizacích, které jsou sdruženy v »Ainerlcnn Federation
of Labour«, tak v těch, které jsou sdruženy v druhém
odljorovém ústředí Congress of Industrial Organisations-.
Pro ten pivý rys se užívá názvu »uzavřená dílna«
(elosp.il shop) a pro druhý názvu »odškrtávánl« (checkoff). Když nějaká odborová organisace získá za členy
určitou část dělnlctva v nějakém průmyslu nebo závodě,
může podat u ministenstva žádost, aby bylo použito
»zásady uzavřené dílny«. Je-li žádosti vyhověno, což
bývá, je zaměstnavatel zavázán, aby přiměl ostatní dělníky ke vstupu do té odborové orgainisa.ee, pod hrozbou propuštění, když tam nevstoupí. A tak se uloží většině, co třeba je vůlí menšiny. Když začne působit zásada uzavřené dílny, může odborová organisace podat
žádost o »odSkrtávání«. To znamená, že zaměstnavatel
odečítá příspěvky se mzdové obálky a odvádí je
v úhrnné částce odborové organisacl, místo aby členské
příspěvky vybírala ona. Žádný člen pak nemůže zůstat
příspěvky dlužen nebo vystoupit z odborové organisace.
Tyto dvě zásady pro praxi odborových organisacl
vyvolávají několik otázek, zásadních 1 praktických.
Odborové hnutí začalo jako dobrovolné sdružování svobodných lidí, aby si kolektivně vynutili práva, na jejichž vynucení jest jednotlivý dělník příliš slabý. Začíná tedy odborové hnutí jako zhraň prot.1 tyranii. Ale
víme ze zkušenosti, že čert vyhnaný jednou stranou
vrací se na druhou. Panovat jiným a kontrolovat je —
tento sklon není omezen na jednu třídu nebo na jeden
typ institucí. Vyskytuje se v odborovém hnutí právě
tak, jako v zaměstnavatelských organisacích. A tak
se vyvinuje sklon, vyjádřitelný slovy: -/Přinuť vjíti«
(Luk. 14, 23). Kde selhávají důvody a sociální nátlak,
dojde na stávky, namířené proti spoluprácí s těmi,
kdo nejsou členy odborové organisace. V Americe stačí
obrátit se k moci státní, která vynutí -uzavřenou dílnu
a odškrtávání. Oo začíná jako demokratická instituce,
může snadno končit jako Instituce, která Je opakem
instituce demokratické.
Sdružený účinek uzavření dílny a odékrtávánl zbavuje totiž odborovou organisacl jakékoliv »outžže. Ale
odborové organisace jsou pod vlivem týchž zákonů jako
jiné kolektivní organismy.
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nestačí svoboda, nýbrž ř.e o jeho sociň.lnl postavení
must byt poscaráno také sociálním zákonodárstvím,
A tak je Jan Šrámek hned v počátcích své veřejné
činnosti hlasatelem ¡násady, která se dnes stává násadou ústřední: suU musí být po stránce sociální stálém právním i státem iniciativním. Toto heslo bylo
kdysi raženo proti sociálnímu utluku soukromým kapitalismem. A je tlm více platné proti možnosti nového
útlaku kapitalismem státním,

W. J. B r o w n . člen dolní sněmovny
Je-li tu popud, stávají se lepšími; upadají, jsou-li sl
příliš jisté a nomaji-ll soutěže, Jakmile jest uplatněna
zásada tusavřené dílny a odškrtávání, členové sl nemohou pomoci, ať je odborová ovgwlsueo dobrá nebo
špatná nebo ně co mejil lim, ať Její vedení Je schopné
nebo ne, ať její správa jo dobrá nebo ftpatná, Pravdu,
mohou agitovat pro nápravu zevnitř. Alo taková HJ»;I
tace asi nebude účinná, protože tu není mmkee, nerozlučně spojené se svobodnou organisacl
oprávněni
vystoupit ;•, organisace. 1'i ijmy svobodné orRanlrauie jsou
v přímém poměru « energií a výkonnosti Jejího vedeni
Nespokojenost s fojt činnosti m im nečinností bude brzo
vyjádřena poklesem příspěvků. Je-li tu volnost, může
vzniknout nová odborová organisace, která začne udávat tempo pro starší a nehybně,|fií, Ale s uzavřením
dílny a odňkrtávánlm mizejí tyto přirozené podněty.
Alo mohou se stát horší věci, Vůdci odixírovýelh orgii
nisnci nejsou vcelku nul lepši ani horši nežil skupiny
jiné. Ale jsou mezi nimi právě lak ňpalnil a lakoví, že
neviti" co s nimi, Jako dobří. Má-II odborová orgn.nlmoo
Spatného nebo zkorumpovaného vůdce, mohou no přihodit a přicházejí se divné Vfiol, když při lakovém
vůdci tu Ještě působí uzavření dílny a oil/tkrtá.vňml,
ICdyž Jsem byl roku 1011 12 v Americe, přišil pfffld
soud dva muži. Byli vůdci odimrové organisace, Zorga
nlsovall potřebný počet zaměslnninců v biografiích n
dosáhli uzavřeni dílny a od.'*krlává/ul. Pak Kněalt cho
dlt k zaměstnavatelům a naznačovali Jim, Ke v tomto
oboru nebude potíži se inizdovýml požadavky, když budou podmazáml. Alo že jistě potíže budou, neibudou-H
podmazáml náležitě. Vymačkali ze zaměří traava/tc,10 minoho tisíc dolarů. Nakonec to nějiiik prnrfklo. finad žádali
více, než podnikání mohlo snést, snad také zaměstnávátolé měli toho vydíráni dost anebo miad no to nftjnlli
prozradilo. Ať tak nebo tak, ta věc přlfila no /rvMlo n
oba pánové sedí dosud.
Vo Velké Britanii nepřišli jsme v odborovém htuuU
Ještě tak daleko jako v Americe, kde uzavřená dílna
a odškrtávání jsou nyní v ústrojí odljorovélio hnut)
pevně zakotveny, ačkoliv státní donucovací moc tu
končí »"koncem války«. Ale jsou znamení, že Jdeme,
1 Iwlyž pomaleji, touž cestou. Uzavřená dílna už tu Jo
v leckterých oborech • na příklad v hornictví, v tiskárnách a jinde. Kde Jefttě není pro celý oboir, Jo ve
stech závodů takového oboru, Odflkiritáváiní Jo tu teprvo
v začátcích, ule máme jo už v některých revírech *
v některých Jiných oborech. A stát je tu přiváděn na
scénu velmi záludným a znepokojujícím způsobem,
Jak se nedávno ukázalo v Glasgowě. Tam čtyři dělníci
byli dlužni příspěvky — vlastně odmítli Je dále plat.lt
pro spojenou odborovou organisacl kov ¿dělnickou —
Amalgamated Knglmeerlng Union. Když odborová organisace usoudila, že jsou zatvrzelí, šla na firmu a žádala, aby byli propuštěni, protože se nechovají řádně
ve svém povolání (industrial misconduet), 55»jrně«tnavatelé vyhověli a vyhodili je. Postiženi dělníci se odvolali
podle nařízení o důležitých zaměstnáních (Kssentlal
Work Ordere) k rozhodčí kornM ministerstva práce,
tvrdíce, Že nejsou vinní nepořádným chováním v povolání, jak se tornu pojmu má rozumět podle zrrníněwých
nařízení. Odvolání bylo zamítnuto a vyhození potvrzeno.
Dověděl Jsem se o tom případě e. obrátil «e na ministra práce. Ten mi oznámil, že u dotčené firmy Je
»smluvenou podmínkou pro zaměatnánk — to Jeírt podmínkou smluvenou mezi odborovou organisacl A. K. TJ.
«. zaměstnavateli — že zaměstnanci rnutfí být íleny
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u A. E. U. (ne tedy snad, že rrnjm být odborové o r g a - ňlívová-hl, hýbiií že musí b ý t organLsorvání právě v té
odooíové organisacl J. TI dělnici k tomu dali souhlas.
Když tedy ze zmín&ié odborové organizace vystoupili,
porušili smluvené podmínky a nechovali ne ve svém
povolání řádné. Ministr mi dále oznámil, že podle uvedených předplatí není oprávněn zasahovat do rozhodnutí rozhodě! komise.
To vňe Jest ováem nehorázný nesmysl. .Stejně by se
mohlo říci, že ti dělníci, aby ai směli vydělávat n a
živobytí, musí platit příspěvky, ať mají pro vystoupení
z odborové organisace důvody dobré, Spatné či nijaké,
a s,»,' ta odborová organisace je hodna toho, aby se jí
příspěvky platily ňl ne. A, že tedy pan ministr nemůže
nic. dělat, aby napravil tuto groteskní situaci. Což kdyby
íílo o takovýto případ; Kamě«timvatel uéinll »podmínkou
pro zamftebnárik, že Jeho dělnici nebudou v žádné odI w o v é organtáncl. Kdyby tu podmínku přijali a potom
v»loupili do odborové organizace a byli pro ten v» tup
do odborové orgoinlaaco propufttěml, věří nftkdo, že rozhodčí komise by potvrdila Jejich propurttě<ní z toho důvodu, žo »porutaií této smluvené podmínky pro zaim&il.náníi: jo nepořádným chováním v povolání? Anebo,
kdyby rozhodě! komise byla propuflt&nl potvrdila, véřl
někdo, že ministr práco by byl zaujal stanovisko, žo
v té věci nemůže nic dělat? Dolní sněmovna by se
byla rozezvučela rozhorlenými protewty, Pan mtnlíftr
práco by byl poliotově předložil dodatkové nařízeni
o důležltýoh zoimčfítmánlch. To by stanovilo, že členství
v odlMirové organisacl není nepořádným chováním v povolání. Avflftk když jsem poukázal n a to p, ministrovi
a Žádal, aby vyhlflídl dodatek ke zmíněným nařízením, kdo by zabránil, užívat jích tak, aby dělníci byli
nuc-vnl být v nějaké odborové, organisacl nebo aby Jim

Mechanisace zemědělství
Naprostý nedostatek pracovních sil v zemědělství
nutí nejen praktické zemědělce, slo i odpovědné kruhy
Uttůoho národohospodářského života k přomýňlcnl a
lc hledáni vflcoh možných oost, jak zabránit! hrozícímu
zhroucení nufll produkce zemědělské. Jest mnoho těch,
kteří vidi Jedinou záchranu v mcchunlsnel nnfleho zemědělství.
Než lomu tak bezvýhradně není.
NaSo půdu žádá mnoho rozmanité, ruční práce, kterou nelzo nallťacUtl sebodůmyslnějaiml tochnlckýml výnálcv/,y a která Vždy musi býti prováděna dovednou
lidskou rukou, vedenou k tomu jefitě láskou k rodné
hroudě.
Pro tuto práci musí náš národ, chco-11 žit, najit
pracovní sily, Jinak Jeho výživa dozná těžké újmy.
,íest víink možné hospodářskými stroji ulehčit! mnoho a mnoho donnloh úkolů našeho rolníka a přlspětl
tak ke zmírnění pracovního napětí, kterému jest dnes
ttAfi venkov neustále vystaven.
NaíH průmysloví odl)ornlcl vlili mnoho možností, jali
pomalit našemu zemědělci v jeho těř.lcé prácí a zajisté
se vynasnaží, aby hospodářské stroje byly na výši doby.
Avšak tato dobrá vůle, skvělé výrobní plány a vynikajíc!, hotové výrobky k provedení mechanlsace nestačí.
Načti praktičtí hospodáři sledovali již častokráte
s obdivem mnohé výrobky našeho průmyslu, rádi by je
viděli ve svém vlastnici ví, avšak péče dobrého hospodáře nedovolila uskutečnění tohoto vytouženého cíle.
Zemědělci prodělali již jednou těJkou zkoušku, která
je stíhlu po prvn! světové válce po stíibllisacl
zhodnoceni luiš! měny mi světovém trhu. Dostatek ponaučeni
nesáhnou jlís dnes k investicím, o nichž nemohou s jistotou odhadnout!, žo se Jim vrátí iTi>ět n žo neohrozí v budoucnu chod jejich podniku.
Atnl sám stát, jako dobrý hospodář, nemůže n a
nich :v,ádutl, aby své investice kryli velikými zápůjčkami. poněvndí'. dobře ví, žo prosperu jící zemědělství jest
základním zdrojem jeho příjmů.
Náš venkov nechce jl?, snžťi onu těžkou krisi, která
přinášel» předlužení zemědělského podniku a která r.a-
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to bylo zakazováno, řekl patu. ministr ve aněmovaé, ř»
podle jeho názoru rozhodčí komise poskytují dostatečné z á n i k y proti tomu, aby nařízení o důležitých za»
méstnáníeh nebylo zneužíváno.
Bude dobře, budeme-li n a tento případ hledět s vážností mu náležející. Odvoláváme zákon, z r . 1927 o od»
borových organisacích. (Zatím už byl zrušen, póza.
překlad.) Jedno z ustanoveni tohoto zákona zakazuje
Úřadům místní samosprávy ukládati zaměstnancům j a ko podmínku pro zaměstnání, že budou členy odborová
organisace. P o zražení budou úřady místní samosprávy
mocí ukládati taliovou podmínku. Strana práce nevládne jen ve Westmlníjteru. Sta úřadů místní samo*
správy jsou pod její kontrolou- Když nejdříve budou
ukládati nucené členství v odborové organisacl a když
budem postupovatl, vystoupí-11 někdo z odborové organisace, tak jako nynější ministr práce v případě glasgowfíkém, mnoho tisíc zaměstnanců místní s a m o s p r á v
bude podrobeno nové formě otroctví.
Inteligentnější vůdci odborových organisací a inteligentnější členové odborových organisací sledují s obavami tento běh věcí. Vědí, že jednotné odbory mohou
být t a k tyran;:ké jako stát, ve kterém jest jen jedna
politická sti-ana. Právě t a k jako »diktatura proletáři«
átu« oe v praxi měnívá »v diktaturu nad prol-tariá t c m t , právě tak o<lborové hnutí a nuceným členstvím
může se lehce stát! ne už nástrojem pro emancipaci
dělníků z tyranie pana Šéfa, nýbrž nástrojem pro dělníkovo podrobení panu Šéfovi odborové organisace. Aby
v obecném zájmu bylo uchráněno těch několik málo
svobod, které n á m jeňtě zbývají a v obecním zájmu,
k t e r ý tu je. na výkf/nném a mužném hnutí odborovém,
bude dobře, budeme-H se oplratl tomu, aby totalltářwtví
nnší doby postupovalo na organisačntm poli odborovélio hnuli.
Přel. K. IC

Dr J i ř í Z i m á k
Bila tolik zla do mnoha a mnoha rodin, jež ae musely,
no právě svou vlnou, dožiti zhroucení vflech svých, dobře myšlených, Investičních programů.
Dobrý hospodář může za daného stavu provádětl
Investice pouze z bezpečně odhadnutého výnosu svého
podniku. Dále se již málokdo odváží. A tyto Investice
stačí pouze dnes lc udržení stávajícího provozu, nikoliv
k jeho radikálnímu zlepšení.
Vybavení zemědělských usedlostí velmi válkou utrpělo a jest proto nutno obnovovatl za drahé peníze stávajíc! zařízení, které nikterak nemůže ulehéiti provoz
na statku ve smyslu požadované mechanisace.
Řekněme sl upřímně, kdo z naších rolníků sl může
sám zakoupit! moderní mlátičku, výkonný traktor, samoyazač, elektr. motory, kdo z nich může usnadnili
provoz zmechanisováním stájových prací zakoupením
elektrických dojicích přístrojů, transportních zařízení
a pod, A jest hodně hospodářů, kteří by jen vyjmenované výrobky potřebovali ihned a najednou.
Tu se namítá, že to všechno obstarají státní a družstevní strojní stanice. Ano, ve veliké míře pomoci mohou, ale jejich pokladny také nebudou bezedné. I kdyby
náš průmysl byl schopen dodat! všechna potřebná zařízení, nemohl by stát provésti mechanisaci zemědělství pomoci strojních stanic v k r á t k é lhůtě.
Nejsme daleko od skutečnosti, tvrdlme-ll, že mechanisaci našeho zemědělství můžeme provést! jedině postupně a vývojovou cestou. Revolucí se podaří zbořitl
za jednu noc společenský řád, avšak hospodářský život,
budovaný po celá desetiletí, se nedá po válečné k a t a strofě pozvednouti k blahobytu za jeden neb uva roky.
Z. toho lze učtniti závěr, že náš stát i družstva si musí
při budování strojních stanic počítati obezřetně, nesměji
své vybavení pi-ekapitalisovatl a musí při svém plánu
mechanlsace vždy počítati s tím, že národní i družstevní
kapitál se musí po splnění svého úkolu vrátili tam,
odkud vyšel. Toho pak musí dbá ti í zemědělec při svém
soukromém podnikání.
Záleží tedy jen na tom, aby krev našeho hospodářského života, t. j. penise, obíhaly co nejrychleji a aby
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přinášely všem podnikatelům možnost s dobře odhadnutýcb výnosů prováděti další a další investice, n u m č ke
stálé prosperitě celého, našeho národního hospodářství.
Každý takový koloběh potřebuje pak, aby byl ve
evém pohybu udržován, což znamená, že jeho srdce
juusi stále a nepřetržitě fungovat!.
Bude tedy n a našem státu, aby se stal tímto motorem, který by neustále vháněl peníze do hospodářského
života, včas přebytečné odčerpával, udržoval cenovou
hladinu a dával tak svým občanům možnost stálé prače
ti obživy.
Našemu hospodáři by pak v jeho investičním programu pomohl jedině zvýšením cen jeho produktů, omezených však určitými povinnostmi. Přiklad: Hospodář
by obdržel za 1 q pšenice 500 Kčs. Z toho 300 Kčs by
bylo volných k jeho disposici, U00 Kčs by však šlo na
vázaný účet a muselo by býtl během jednoho roku použito ve smyslu vládních opatření k technickému zlepšeni piovozu podniku

Průmysl, k jehoř, dobru by objednávky šly, měl b>
iř-aručeny přiliv r-a.kiVv.ek a stát opět. možnost od průmyslu přebytečně peníze ve formě dani opět stáhnout,
fcpčt.
-.dáuiivě by šlo o nucenou moe.haniuacl spojenou s inflací peněz, avšak ve skutečnosti výdej peňů» by hyl
podložen »výšenou Výrobou statků, neb nelze poehyliovat.i o tom, že by se našel zemědělec, který by Investičního příspěvku uepouřtl, neb který by se nesnažil o nejvyšší výkon, Rovněž by nebyk> továrny, která by KIV
meškala přiliv objednávek ¡re zemědělství.
'I'ak by nejen došlo k uskutečněni hesla: »Každému
podle jeho práce a výkonu*, nýbrž touto cuwtou by mohl
stát řidltl bezpečně zemědělskou výrobu podle dobře
uvážených plánů
Dnes dojde li částečně mechanisae.i zemědělství pou
xe pod neúprosném tlakem naprostého nedost,ulJcn pracovních sil n U tomu ještě na úkor existenční wftkhukny
zemědělce.

Sovětský pohled na západní průmysl
Sovětský novinář Višněv napsal do mokevské »Pravdy< zajímavou studil o přeměně anglického a amerického průmyslu na mírovou výrobu. Přechod průmyslu
Anglie a Spojených států, praví autor úvodem, z poměrů válečných do normálních koleji pokračuje již přes
půl roku. To nám umožňuje, nbychom provedli jakousi
předběžnou bilanci; prnvlmc-li předběžnou, znamená to.
Se proces přeměny ještě zdaleka není dokončen. Clshi
bilance nám pomohou utvořit si alespoň částečnou představu o nej různějších obtížích, před kterými stojí obě,
země; všechno nasvědčuje jasně tomu, j a k důkladně se
připravuji k rozhořčenému boji o světové trhy.
Prvutm a neodkladným úkolem přeměny bylo využiti
válečného průmyslu pro účelv mírové doby. Ukvidn.ce
značné části vojenských zakázek zastavila chod obráběcích strojů, vyrábějících zbraně a střelivo. Bylo nutné
najít mírové upotřebení pro nová zařízení a pracovní
sílu. Obrovský válečný průmysl nelze posuzovat jen
h hlediska jednoho stejnorodého celku; byl složen především z »občanských-! závodů, přeměněných na válečnou výrobu, ze speciál, vojenských továren a z množství dodavatelů různého materiálu. Samozřejmě, žo
úkoly rekonstrukce každé z těchto jednotlivých skupin
byly také různé. Technicky nejtíže proveditelně bylo
přebudování speciálních vojenských závodů, vybudovaných většinou za války a nemajících proto pražádné
zkušenosti v otázce mírové výroby.
Podle údajů statistiky bylo možno rozdělit celkovou
produkci kovoprůmyslu USA ke konci války ve tři
skoro stejné části: státní vojenské továrny, soukromé
podniky, přeměněné na válečnou výrobu, a nevojenské
závody.
Údaje hovoří, o tom, že po válce mnohé odborné vojenské továrny v USA buď zastavily výrobu nebo plní
vojenské zakázky ve zkráceném rozsahu. Za první dva
měsíce po ukončení války bylo z vojenských závodů
propuštěno více než 2 mil. dělníků. Pokud se týče podniků amerických soukromých společností, počala většina ještě před ukončením války s přeměnou na mírovou výrobu, v prvé řadě se to vztahuje na automobilky, které hrály t a k význačnou úlohu v mobillsacl průmyslu Spojených států. Avšak rekonverse amerických
autozávodů probíhá pomalu a s velkými obtížemi.
N a příkladu automobilního průmyslu je možno nejzřetelněji rozeznat všechny klady a zápory té které
země při organisačně-technickém řešení úkolu přeměny
průmyslu. Srovnáváme-11 potom Spojené státy a Anglii,
můžeme říci, že v USA pomaleji zapřahají, ale rychleji
jedou.
Anglické podniky nejsou t a k veliké jako závody americké, jsou však universálnější a opatřené ne tak speciálním a mohutným zařízením. Jejich dodavatelé na
nacházejí obyčejně v bezprostřední blízkosti od zákazníka, zatím co v USA jsou nezřídka vzdáleni na sta a.
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tisíce kilometrů. Anglický průmysl může proto mnohem
rychleji přejiti k mírové výrobě než průmysl americký.
Nej vět ňl odvětví amerického průmyslu nezakončila
doposud přestavbu na mírový pořádek. Výroba tftoh
předmětů, které ne SMV války nevyráběly (lehké automobily. domácí ledničky, radiopřijímače a j.) nedosahuje
ještě zdaleka předválečné úrovně ti nikterak také neuspokojuje vzrůstající poptávku. Právě tak Jo lomu
1 v Anglii, přestože oi^a.nimiťViiě-toohiiloké obll&e přestavby válečného průmyslu HO zda dají tlnlcko rniáwo
překonat.
Je nutné poznamenat, žo se v Amorlnc pokračuje doull
rychle se »menšením vlivu státního regulováni; souhro
mé společnosti domáhají no « velkou energii a bmwwporným úspěchem odstraněni těsnicích norem státního řízeni, Názorně to dokazuje zlikvidováni ústředního vlád
nlho orgánu k. regulování průmyslu USA již v listopadu
Ki-il"» a utvořeni nové »Správy pro občanskou výrobu*,
Celá řada důležitého průmyslového materiálu byla vy
finta z kontroly vládních orgánů.
V Anglii naopak nákladní rysy válečného hospodář
«tví doposud zůstaly; au, podzim prodloužil parlament
Ještě na 6 let mimořádnou pravomoc vlády v oblosti
regulování cen, výdělku, investice kapitálu, rozdíleni
•urovln atd.
Celkový chod ronvojo průmyslové výroby v Anglii a
TO Spojených státech je různý. V USA převýší) souhro
průmyslové produkce za války předválečnou úroveň
(podle oficiálního Indexu aal 21-2krát); v Anglii byl
vzestup výroby celkem nepatrný a týkal BC válečných
odvětví; v mírových odvětvích nastal »líný pokles.
Proto Jc možno T USA pozorovat tuk rychlý pokles
celkového vzestupu průmyslové výroby; v Anglii, kdo
nebylo takového průmyslového rozmachu, nedošlo také
k t a k ostrému snížení. Přeměna válečného průmyslu
v USA měla za následek propuštěni několika milionů
dělníků, které nemohla mírová produkce rychle strávil,
a t a k došlo k nezaměstnanosti; počátkem roku 1IM0
počet nezaměstnaných v USA. převýšil 3 mil. Udí,
V Anglii lze pozorovat jiný zjev: po krátkém období
vzrůstu nezaměstnanosti pociťuje HO opět nedostatek
pracovních sil, zvláště v uhelném «. stavebním průmyslu.
Jestliže problém nezaměstnanosti není Ještě tak vážný, velmi širokých rozměrů nabyly konflikty dělníků,
domáhajících se zvýšení výdělku. J a k známo, skončení
války mělo za následek ostré snížení výdělečného fondu
v USA; ve skutečnosti se nebojuje za zvýšení platu, ale
za uchování toho, Čeho se domohli dělnici za války.
Současně s tím dělníci a jejich odborové organísaee
m a j í za. to, že zvýšení výdělku jest zároveň klíčem
k rozšíření vnitřního trhu, k dosaženi maximální zaměstnanosti práceschopného obyvatelstva ve státě,
k úspěšnému boji » hospodářskou křísí. Požadavky pra283

sajících naráZerJl na zarputilý odpor kapltalí/rtů, kteří
přešlí do energického nástupu proti životním právům
dělnických organlsocí.
Ačkoliv stávkové hnutí v Anglii po válce nenabylo
tak velkého rozsahu jako v Americe, přece jen boj za
zvýšení výdělků je veden oatře. Podle zpráv anglického
tisku více jak 8 mil. anglických dělníků a zaměstnanců
očekávají odpověď na požadavek ¿výšení platů.
Chod přeměny průmyslu nezávidí však jen na vnitřní
politické altuact, ale také především na situaci na vnějších trzích. Pro anglický průmysl hrají otázky mezinárodního obchodu a úvěru zvláště důležitou úlohu. Situace Anglie, závisející na ohromném dovozu zahraničních surovin a potravin, vyžaduje současné značného
zvýšení vývozu anglického zboží, Všestranná podpora
exportu jo proto Jedním z nejdůležitěji)leh úkolů anglické výroby. Odotranííním tak vážných konkurentů, jakými byli Německo a Japonsko, ze světového tíhu,
spolu ti ohromnou potřebou všech průmyslových výrobků dovážejících zorní, značné napomáhá vývozu zboží
* Anglie. Toto výhodné postavení, mající dočasný charakter, snaží tm Angllo využít v tom smyslu, aby ni
zajistila povné postaveni I v budoucnosti, kdy konkurenční boj velmi zesílí. Proto se také při přeměně

anglického průmyslu věnuje zvláštní pozornost výrobě
exportního zboží.
Avšak zvýšený export, obohacující hrst exportérů, m&
i svou stinnou stránku; vnitřní trh dostává méně zboží,
lodní tonáž je používána nejenom na přepravu vývozních výrobků, ale také na dovoz potřebných surovin;
a tak nakonec sl vyžádá dovoz těchto surovin valutových nákladů. Odčerpávání valutových zásob a tonáže
pro potřeby zahraničního obchodu nemůže zůstat bez
vlivu na dovoz ostatního potřebného zboží, zejména potravin. A takovým způsobem stupňované úsilí vývozu
doléhá ve skutečnosti jako těžké břemeno na anglického
spotřebitele.
Avšak se spotřebitelskými zájmy nikdo nepočítá.
Anglie spěchá, protože Je blízká doba, kdy americký
průmysl, po úspěšném zakončení přeměny, zesílí svůj
nápor na «větové trhy.
Současné s pomalým chodem přeměny dosud malá
výroba předmětů osobní potřeby neuspokojuje poptávku
a proto ceny nadále stoupají.
Přestavba průmyslu je provázona vzrůstem nezaměstnanosti a zatlačením ženských pracovních sil.
Vcelku lze říd, že ae organlaačné-technlcké obtíž«
přeměny postupné překonávají, avšak úzce s ní souvisící hospodářské a sociální protivy sílí a přiostřuji st.

Tito — Mihajlovič
Syn brltokého premiéra Churchilla major Randolph
ChurohllI k n&doháísojíoímu procesu H gen. Mlliajíovlčcm
uveřejnil v »Daily Tolopraphu-t obšírný komentář. Raudolph ChurchlU na sklonku války strávil rok v Jugoslávii, Nejdřív« byl činný v hlavním stanu maršála
Tita, později byl velitelem britské vojenské mlnso u partyzánské eharvátslcé armády. Jolio svědectví Jo tedy
volnil zajímavé.
R. ChurohllI prohlubuje, io za »váho pobytu v Jugoslávii usiloval volrni pilně o to, aby so dopídil plné
pravdy o gon. MlhaJlovlČovl, alo to so mu zcela nepodařilo. Nloménfl předkládá Jistá fakta, která zjistil a
jež pevné »ob/itojl v záplavě lži a propagandy«. Jsou
tato;
Mlhajlovlfl bojoval proti Němcům od prvního okamžiku, kdy Jeho «omC byla napadena, Když Němci zorni
obsadili, uahýlll se do hor a s hrstkou přívrženců organizoval odpor. Není dokladu, žc by bylo došlo lc nějaké
organizované komunistické oposlcl proti okupantům
přod německou lnvasl do Ruska (22, Ví. 1041). Tito sám
zahájil vojenskou akci teprve koncem ftervenco nebo
srpna, ačkoliv so lze důvodně domnívat!, ;;o orgnnIfiov.il
pod/,omni odpor v Bělehradě J1JÍ předtím
Mylo učiněno několik pokusů, aby obě odporová hnuti
byla sjednocena, a to JIŽ velmi záhy. Jednání však
ztroskotalo, poněvadž oba vůdcové měli různé názory
nu notou řadu otázek. Mlhnjlovlě zachovával věrnost
králi Petrovi, který převratem proti princi Pavlovi
přlwdl Jugoslávii do války po boku Velké Brltanlo.
Tito vždy zůstával noumlřltolným republikánem, Mih a j l o v i č »o z a s a z o v a l o to, a b y b y l a z a c h o v á n a a r b s l c á h o g e m o n 1 o n a d ,Tugos 1 a v 11. T i t o b y 1 p r o s v o b o d n o ti a d o m okratičkou ťed ar á I n 1 Jugoslávii, oož j o
p o d 1 o R. O h u r o h 111 a j o h o no j r a u u d ř o j fl 1
s t á t n i c k ý 61 n. Konečně: T i t o b y l k o m u n i s t o u, M 1U a J1 o v 1 ě n i k o l i v .
Britská vláda braty vyslala lc MUnijloviěovi vojenskou
mlssl, neboť byl jmenován ministrem války ve vládě
krále Petra. V té době bylo velmi ob tlím o zásobovat!
odporové hnutt zbraněmi, poněvadS bylo možno dopravovat 1 je jon k Káhiry, což jo cesta přre» 4.500 km
dlouhá. Zatím rostlo ryclilo hnutt Tltovo, které slco
v Srbsku nomělo téměř stoupenců, ale získalo mnohem
vioo přívrženců na Černé Hoře. v Bosně, v Charvátsku
« Slovlnalcu, JI* počátkem 1013 byli shozeni s letadel
první britští důstojníci do hlavního stanu Titova.
V té době jlS Titovl partyzáni a MUv.vjlovlČovt četnici
vedli proti sob« krutou občnuskou válku Britská vláda
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no snažila oba protivníky smiřltl, ale bylo jlř prolito
přlILš mnoho krve, aby mohla mít úspěch. Zri těchto
okolnosti HO britská vláda počátkem r. 1944 rozhodla
odvolatl mtfwi u MihnJlovičc a podnorovatl plnou vahou
Tltft.
Jo rozšíř ilo mínění, že tento krok byl veden píánlm,
nby bylo vyhoveno Rusům. To není pravda. Jo správné,
že. Titovl se dostalo pětiletého výcviku v Moskvě, ale
Rusové mu nikdy nepřispěli nějakou podstatnou porioci
za jeho činnosti v Jugoslávii, Byli sami tolik zaměstnání vlastním bojem, aby se. o něho nějak mnoho starali.
K ustanovení pivní britské vojenské miss? v hlavním
stanu Titově došlo o Jedenáct měsíců dříve, než re tam
objevili první ruští důstojnici (v dubnu 1914). V té době již sloužilo více než 20 britských a amerických vojenských mlssl u různých jednotek Titovy armády a
každého týdne bylo s letadel shozeno nebo s moře vyloděno pro Tita mnoho set tun britských nebo amerických potravin, oděvů a vojenské výzbroje. Když bvla
pak u 'lita ustavena ruská vojenská mlpsa, byla občas
s ruských letadel (americké Pakotyl shozeno Jugonlávcům menši množství materiálu, vesměs dodaného
Rusům Amerikou.
Rusové nežádali na britské vládě, aby odvolala mlssl
u Mlhujlovlče. Naopak ještě r. 1913 M lotov se dotahoval u Edenu, zda by Britové měli iič"o pvotl tomu. '-.'vby Rusové poslali svou mlssl k Klhajlovičovl. Eden
oznámil, žo britská vláda se právě rozhodla odvolatl
svou mlssl u tohoto generála a soustředit! se zcela na
Tita. Za daných okolností Eden clocpručoval, abv Rusové raději vyslali mlssl k Titovl, což se za několik
měsíců také stalo.
Britské rozhodnutí podporovat maáála Tita bylo vedeno těmito úvahami; 1. Tltovo hnutí bylo nejméně
dvakrát populárnější než Mihajlovičovo; 2. kdyby obě
hnuti byla podporována, znamenalo by to rozdmychání
veliké občanské války po vypuzení Němců; 3. Titovi
partyzáni dovedli bojovat! proti Němcům mnohem rozhodněji a poutali na 11 německých dlvtsí; 4. r.č nebylo
důkazů o tom. že Mihajlovič kolaboruje s Němci, bylo
nezvratně prokásáno, že tak činí téměř všichni jeho
velitelé,
iíihajlovtčovi velitelé to ovšem nečinili z lásky
k Němcům, nýbrž ze strachu před Titovými partyzány.
Churchill sám viděl nespočetně mnoho osobních průkasů zajatých četníků, které nesly jednak razítko ss
znakem Ks rnďordě vičů, jednak razítko s hakeakrajcem a německým orlem.
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Z dopisů redakcí
Vážený pane
redaktore!
V šestnáctém čísle »Obzorů« byl uveřejněn článek
»Pracují spisovatelé, či nepracuji:«, v němž pisatel
podepsaný B. S. krittsuje krajné nepříznivě s hlediska
spisovatelova kolektivní smlouvo, uzavřenou mezi Syndikátem českých spisovatelů a Svazem Českých knihkupců a nakladatelů. Konstatuje dokonce, že touto
smlouvou byly sjednány poměry dvakráte horši, než
před rokem 1938, kdy autor mohl dosáhnout šestnácti
1 více procent a kdy běžný honorář překladatelský byl
šest až osm procent.
Dovolte, abych, jakožto jeden z autorů této kolektivní smlouvy, uvedl k tomu několik slov.
V S 1. kolektivní smlouvy zavazují se smluvní strany,
že nesmluví podmínek pro autora horších, než juk jsou
stanoveny touto smlouvou a praví se výslovně: »Jsou
tudíž veškeré dále uvedené honoráře honoráři minimálními a také všechny ostatní podmínky podmínkami
minimálními. Proto nastupují samočinně minimální podmínky této kolektivní smlouvy v Individuálních smlouvách mezi členy obou smluvních stran uzavřených, kde
a pokud budou bez povolení výjimky po účinnosti této
kolektivní smlouvy smluv ony podmínky pro autora
horší na místě těchto horších podmínek.-»
Je tedy zřejmo, že účelem kolektivní smlouvy Jest
zajisti ti autoru minimální honorář a chránit ho v těch
případech, kdy sje<inal si podmínky horši, než jaké
mu kolektivní smlouva zajišťuje. Kolektivit smlouva
nebrání nikomu, aby sjednal sí honorář libovolně vysoký, pokud Je to honorář vyšší, než jaký mu zajišťuje
kolektivní smlouva.
Jediná úprava, jež předcházela tuto kolektivní smlouvu, pocházela z roku 1921. Slo o smlouvu, uzavřeném mezi Syndikátem českých spisovatelů a hudebních nakladatelů a Spolkem českých knihkupců
n nakladatelů. Honorář byl tehdy stanoven u knihy,
v časopise Ještě neotiůtěsné, buď šest procent z kráanské
ceny knihy, nebo sedmdesát Kč za každý tiskový arch
a tisíc výtisků, nebo pět Kč za každých tisíc
a
každých tisíc výtisků. U knih, v časopise již otištěných,
snížen honorář na pět procent, po případě šedesát. Kč
podle archu nebo čtyři Kč podle M I I I . Porovnámc-li
honoráře, sjednané tehdejší smlouvou n deseti- nebo tD-

náetlproce-citmtm honorářem, ujednaným v nové kolektivní smlouvě, tu zjistíme, žo jde o opravdu podaUd-né
avýšeni. Na všecky tyto okolností bylo upor.orůován©
v oběžníku Syndikátu, o němž tse pisatol Kmlůuje.
Noni konečně správným ani jeho tvrzeni, že luNf.ný
překladatelský honorář před rokem .1038 byl šest a . osm
procent. Překladatelský honorář nebyl vůluni sjednáván v procentech, nýbrž podle archů a Činil »pravidla
sto osmdesát až dvěstě padesát Kě m arch, K touni
vřak nutaro podotknout, žo tento honorář se platil r,pravidla pouze za prvé vydání knihy, yi druhého a dalších
vydání se plalívala polovice tohoto honoráře a mnohdy
také vůbec nic. Jednoduchý výpočet; ukáže, že kolektlvní smlouvou zajištěný překládateMtý honorář jo
větší než archový honorář až domid placený.
Zdá se, že pisatel zmíněného čláuku sl mni nepřečetl
kolektivní ¡smlouvu, již se nv.ihtídl popravit.
Or K. Sdliftlnpfhi«
Vážená redakce!
Udělali Jste velice správně, ř-e Jste veřejnosti umožnili seznat papežův projev, který pronesl při jmenováni
nových kardinálů, neboť myslím, Žo no tím znmozl tlamtým neoprávněným útokům, kterých Jsme v rámci předvolební kampaně svědky, pohnutky k těmto výpadům
jsou nud slunce jasnější. Všechny tři ostatní politické
strany vytýkají straně lidové, Že jo článkem Jakési
Internaclonály, jejíž hlavou Je papež. A, fcvlAřltě jedna
jeho oěerflováním sleduje odradění voličstva, které by
stranu lidovou volilo, ale které * té noho oné příčiny
nesouhlasí « učením katolické círlcvo. Vedení lidové
fitrany sice několikrát důrazně prohlásilo, že filrrma
lidová jo stranou národní, nezávislá na určité kon('ň«noBti, a že Je daleka nějakého Internacionalismu,
Podlo mého soudu to nestačí. Vyražto » ruky protiv
nikovy zbrafi, kterou vadl struně flkodl, tím, Mo ve nvém
tisku budete uveřejftovatl též články o druhých církvích.
Vždyť lidová strana sdružuje občany bez rozdílu vyznání. Maji proto nekatolíci lidové strany, 1 když jsou
v menšině, právo, aby no r, Jejích oficiálních orgánů
něco o Činnosti druhých církví dozvěděli, Věřte, že tím
otevřete dvoře do lidové strany mnoha dalším příznivcům.
P. J, Praha.

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
Americký film v r. 1946
Jednou za rok zasedají zástupci filmového průmyslu Spojených států,
oby pronesli posudek sami o sobě, odhadli svou úroveň a ocenili své úspěchy v mnohých a rozličných odvětvích filmové výroby. Jejich posudek
Jest veřejně vyjádřen odměnami za
zásluhy udílenými Akademií pro filmové umění a vědu, jejichž každoroční rozdílení se konalo nedávno v
Hollywoodu, v Graumanově Čínském
divadle. Cena Jest symbollsována zlatým sCscaremc, malou soškou v zlaceném bronzu, zobrazující mužskou
postavu vítězství, jež znamená pro
umělce nejvyšší stupeň úspěchu v jeho povolání. Pro filmovou společnost
jest cena udělená jejím hercům nebo
filmu zárukou, že udržuje vysoký
standard, jenž jest stále četněji cílem
celého filmového průmyslu.
Ceny za nejlepší hru obdrželi v
tomto roce dvě 2-stáliee-s: Ray Milland, jenž po 12 let »vedee ve filmech
Paramount, a který získal vytouženého >Oscara-s za svůj skvělý výkon
v >Losfc Weekend«, v roli opilce, jenž
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po hrůzách týdenního plti se obrátí
na pravou cestu, a Joan Grawford,
za film »Mildred Piercec, jenž jest
triumfálním návratem této hvězdy na
plátno po někoJlkaBezónním odmlčení.
.Tejí radost byla zastíněna nemocí,
takže nemohla odměnu převzítl osobně, ale naslouchala slavnostnímu rozdílení odměn v radlu. Poté ji Její přátelé přinesli zlatého »Oscara« do Jejího domova a oslavovali onu událost
u jejího lože.
Společnost Paramount, Jež vyrobila >LoBt Weekend«, získává Již druhý rok většinu cen. »Lofit Weekend«
byl prohlášen za nejle-pfií film v roce
1945 a získal režiséru Biily Wllderovi
cenu za nejlepší režii. KrornS toho
obdrželi Wiider a Charles Bra.ckett,
kteří jsou autoři libreta, odměnu za
nejlépe napsanou filmovou hru.
S tímto filmem eoupeří »Miklred
Piercet, příběh těžce pracující a dětinsky se obětující m a t k y pro neurotickou, zkaženou & sobeckou dceru.
Film Joan Grawfordové byl poctěn
cenou jako nejlepší film roku, nejlepší výkon v černobílém filmu Í nejlepší
sezónní filmová hra, V tomto filmu

nou těžily Ann Blythe v roli dcery, i*.
daJfii herečka filmu Divo Ardon o nojIcpňí výkon, herečky v podpůrné rolí.
Tuto cenu obdržela Anno Rovore, hrající matku v »National Velvet«, hře o
dostihách. Film. získal tfiž j-Oscarft*
za filmové zpracování Roberta X
Kfflia.
Odměna TM. nejlepM podpůrnou rolí
býla udělena JamcM Dunnovl, Jenž
Jest dalším »návratem« na plátno vc
filmu >A Tree Orowa In Brooklyn«,
kdo hraje opilého otce. Peggy Ann
Gamcrové, podpůrné herečce v tomtéž filmu, ňoBÍalo no zvláštní odměny
Jak,ožito nejslibněji)! mladistvé herečce.
Švýcarský film n námětem Richarda. BchweJzera byl zvolen za nejlepší
filmovou původní hra. Cena za nejorigtaálnější film připadla filmu »The
House on 02nd StreeU, detektivce od
Cbarkíso G. Boothe, o americkém špionu vycvičeném, nacisty, Jenž spolupracuje r. THčSl, přelstí nebezpeftný řetěz Špionů, «Mlících v New Yorku, Jehož vůdcem jest kráwiá žena.
Frank Slnatra děli m n Frankem
Bossem, producentem, a Mervyuem
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1» Royern, režisérem, o zvláštní odměnu za film »The House I Líve In«,
» krátkým námětem, Jenž zdůrazňuje snášenlivost a bratrství jako rozřešeni světových problémů.
Vláda Velké Britanie a Spojených
států obdržela uznání filmového průmyslu za společný dokumentární film
»The Truc Gloryt, Jenž jest kronikou
válečných kampaní tak vzrušující, že
oživí příštím, generacím dějiny této
války. Odměna za význačný výkon v
dokumentární produkci byla za Ameriku přijata Johnem Beggem, fiéíem
filmového oddělení ministerstva zahraničí pro mezinárodní Informaci *
kultur/li záležitosti,
»Anchors Aweight, veselá hudební
komedie « Kathryn Grayson, Gene
Kelly, Frank Slmitrou u Jose Iturbl,
byla poctěna odměnou za nejlopší hudební film, Souběžně a nimi jdou filmy W/illa Dlsneyo »The Three (2aballeroa«, »Stato Fair«, »Con't Help
Slnglng* a »Ithapsody in Bluet,
Cenu za nejlopší hudbu pro filmové
drama nebo veselohru získal film
řSpellbouml« ri hvězdou Ingrid Bergmanovou jako psyehlatrlčkou. HudIm složil Nlklos Rozsa. H nimi soutěžily filmy »The I,ost Weokend« a
»Tho Bolls of St. Mar'H«, »I-ovo I>tlers« a »Song to Remember«,
Píseň »It Mlght As WellBe Sprlng«,
so slovy Oskara Hammeratelna HI *
hudbou Richarda Rodgerso, získala
odměnu za nejlopší původní píseň, col
utěšilo producenty filmu »Stato Fair«,
Jimž so nedostalo odmftny v hudební
kategorii,

Muži za plátnem
Méně známými, avšak no méinfi
důležitými pro výrobu úspěšného filmu Jsou oni »muži za plátnem«, jichž
Jména sl průměrný návňtňvnlk filmu
zřídka povšimne. Avšak důležití kameramani, kteří jsou vo filmovém
průmyslu JIŽ dlouho uznáváni, i>očlniijt sklízet! svůj podíl na veřejném
uznáni, Tak I-larry Stradllng ze společnosti Motro-Goldwyn-Mayor získal
Unito rok >Oscara« za nejlopflí černobílý film >Tho Picture of Dorlatv
('¡rayi. Odměna za barevný ftlm byl»

udélena. řllrau »L&ave Her to Heaveac, jenž jest vyroben společností
Tv/eatleth Century Fox.
Za nejiepáí výkoa režisérského uméní byl v černobílé kategorií odměněn Wlard Ihnen za film »Blood in
the Hun«, a Hans Dreier a Ernst
Fegte za barevný film >Freuchmen'a
Creekí. Dále za svou práci na těchto
filmech bylí vyznamenání dekoratéři
Interiérů A. Roland Fleld a S. Corner.
Ve filmu »The Eeils Of St. Mary's«
získal Stephan Duím svou prací pro
Ralnbow Productíon RKO Rádio odrnénu za zvukově nejlepSí film. Arthur W, Johna dosáhl odměny za nejlopší zvukové efekty ve filmu »Wonder Man«. Tento film byl odměněn
cenou za nejlepší zvláštní zvukové
efekty, jichž docílil John Fulton.
»Quiet Pleaset, film společnosti
Fredericka Qulmby, vyrobený MetroGoldv/yn-Mayor, získal »Oscarat v
kategorii kreslených filmů. V jednopásmové kategorii krátkých námětů
získala »Stairway to Lightc, vyrobená Herbertem Moultonem, společností Metro-Goldvvyn-Mayer a »Star In
the NIght«, vyrobená Gordonem X-XoL.
llngsheadera pro Wagner Brothers v
kategorii dvoupásmových krátkých
námětů cenu.
Akademie filmových umění a věd
vytyčila filmovému průmyslu vysoký standard, čímž prokazuje velkou
službu veřejnosti, kterou všichni jeho
činní Členové považují za vážnou odpovědnost.
Nynéjfllm
presidentem
Akudomlo Jest Jean Hershold ze staré herecké gardy, a v JeJI správní radů zasedají známé osobnosti Jako:
Charles Boyor, Frank Capra, Farclot
Edouart, Mervyn Lo Roy, Frank Lloyd,
Gene Markey, Mary C. McCall, Jr.,
Alfred Novvman, James Stewart, Herbert Stothart a Walter Wagner. Při
nedávném udělování cen udělil president Spoleěnostl necAvIslých filmových producentů zvláštní odmčnu panu Wangerovl, jako uznáni jeho šestileté služby presidenta Akademie.
Vytouženi »Oscarové« byli předáni
umělcům Fricem Johnstonem, presidentem americké obchodní komory,
Jenž so stal nedávno presidentem fil-

mové společnosti, která nahrazuj« bývalou společnost WLLl Rayese.
P a n Johnston pravil k 2.100 členům své nové rodiny, že »filmový
průmysl« jest n a prahu svých nejlepších výkonů. O drněny Akademie ud&lené tento rok většinou vážným filmům a výkonům, jež vyhověly uměleckému měřítku Akademie, naznačují, že tento »práh« bude velmi záhy překročen.

Rozvoj divadelní tvorby
v Londýně
Proslulé londýnské divadlo OLD
VXC, které Je považováno za jádro
budoucího Národního divadla, oznamuje program o třech částech. Bude
zřízeno pokusné divadlo pro nové
formy režie, dramatické literatury,
hry i výpravy, a povede je proslulý
francouzský režisér Mlchel Salát Denis. V září otevře Old Vic divadlo pro
dótl, jež povede George Devlne, který
se nedávno vrátil z Burmy. Toto divadlo bude h r á t ve vyučovacích měsících pro organisované školní výpravy, ale o prázdninách bude h r á t
í pro širokou veřejnost, ačkoliv lidé
dospělí budou mít přístup jenom v
průvodu dětí. V lednu otevře Glen
B. Shaw školu divadla Old Vic pro
výchovu a výcvik ve všech oborech
divadelní činnosti: pro dramatické
umění, výpravu, režii, technickou
práci t osvětlováni.
Tento program byl oznámem veřejnosti po úspěchu, Jehož dosáhla
sesterská organisace divadla Old Vic,
baletní soubor Sadlers Wellsův svým
Souborem dětského baletu. Dětský
balet předvodt novou baletní pantomimu Asscmbly Halí, kterou složila
Mls3 André a Howardová, na hudbu
Blzetovy symfonie c-moll.
Až so skončí tato londýnská sezóna, to Jest koncem dubna, soubor divadla Old Vic odjede do Novélro Yorku na pohostinské hry, které potrvají
dva měsíce. V souboru je 43 dramat
tldkých umělců a v Jejich čele jsou
Mr. Lawrence Ollvler, Mr. Ralph Richardwn, Mr. Nieholas Hamnem a Mis«
Joyce Redmanová.

Kdybych byl marxistou
Kdybych byl marxistou, zamyslil bych so nad
lim, jak je možné, že jsme se dostali tak naráz
rovnýma nohama do samého vrcholného období
socialistické kultury. Naše časopisy, revue, básnické sbírky chrlí na Čtenáře jména domácích
i cizích autorů — většinou autorů dříve méně
auámýuh nebo vůbec začátečníků, divadla krmí
nás tendenčními hrami, rozhlas, revue a přednáškové večery nás oslňuj! materialistickou vědou, výtvarní umělci nám ukazují umění, jemuž
r třeba se obdivovat, cheeme-li být moderní a
nokrokoví. Zajisté, socialismus je silná idea,
a také to platí o socialismu v kultuře. Ale že by
v době, kdy v Evropě socialismus politicky teprve přichází k moci, kulturně již vrcholil, tomu
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je těžko uvěřit. Zdravá a silná hnutí nevrcholí
nikdy na svém počátku. Politický socialismus so
těžce probíjel po mnoho desítiletí k svému dnešnímu vrcholu a ještě nemůže říci, že by byl tohoto vrcholu šťastně dosáhl, pokud nezvládne
hospodářské i mocenské potíže dneška — zlé by
to tedy bylo s kulturním socialismem, kdyby to,
co se nám dnes předkládá, toto nafouknuté nic,
tento jepicí rej vzájemně se podkuřujících modloslužebníků měl již být vrcholem socialistické
kultury nebo aspoň její řádnou ukázkou. Jako
socialista a zejména jako marxista bych si přece
musel říci, že nyní odstraňujeme zbytky prohnilého mešťáckého liberalismu v politice, v hospodářství, ve vědě i v umění. Je doba přechodu, z níž
O B Z O R Y

se budeme snažit přeplout na lepší břeh uspořá- tedy s nejlepšimi lidmi tohoto století, kteří vytkli
dání lidských věcí. A tak je mnoho důvodů, pro lidstvu za cíl všeho boje čtyři svobody, mezi niněž ani dnešní tiraění nelze považovat nejen za miž je i osvobození od nouze hmotné. Tyto svovrchol, nýbrž ani za počátek umění socialistic- body však nestačí ber. vyššího vědomi, boa něhož
kého, nýbrž za pouhý přechod, lépe řečeno, za by nebylo vůbec žádné svobody: Lidem mohou
doznívající uměni měšťácké, které bude příštím, vládnout a svobody lidu mohou uskutečňovat jen
vnravdě socialistickým umělcům jen odstrašují- živi lidé, nikoliv neživotná dogmata!
cím příkladem a zároveň pobídkou k vytvoření
Kdybych byl marxistou, řeld bych hrdě, že na
hodnot vyšších. Co jiného, než maloměšťáetví, je socialistickou kulturu, na prvé záblesky skutečpřecpávání tendencemi, vyvoláváni socialistic- ného socialistického uměni top rve čekárno; že
kých duchíi tam, kde jich není, typická diskuse dnešní pitvorné umělecké pokusy nejsou ani leo Anouilhově Antigoně? Jen příznačný náš dě- ho stínem, natož snad jeho vrcholem.
Mohli
tinsky maloměšťácký dogmatismus »socialistů« jsme a můžeme se zajisté všichni mýlit; ale, jak
ji může převádět z bezpečné roviny ducha n a říká kdesi Tudor Arghezi, ».nemohu smazat svůj
šikmou plochu politikaření! Co jiného než faši- podpis tím, že bych na něj naplil«. Ti, kteří to
sující maloměšťáetví je kulturní program mla- již s naplitím zkusili, shledají, že tím nesmassaH
dých literátů z SČM, přebarvených od loňska na svůj podpis; praví socialisté zítřka, odhalí jejich
rudo, zni-li podle »Mladé fronty« t a k t o : »Chce- podvod 7. tohoto pokřiveného přechodného obme sdružit všechny mladé umělce, všechny mla- dobí i pod nánosem učených cizích slov, jimiž
dé divadelníky, literáty, hudebníky, výtvarníky. dnes píší o »socialistické kultuře pro lid«.
Tito umělci se stanou avantgardou oficiálního
•S poctivým pohledem Člověka, který byl a zůumění.« Nuže, najděte mi mladého člověka, a stane na druhém břehu, mohu za nebo říci jen
především mladého umělce, ale především ostat- tolik, že věřím v socialistickou kulturu více než
ním na světě mladého socialistického umělce, tito podkuřovatelé. Věřím, že bude jednou
který by byl ochoten docela maloměšťácky »dát právě až bude osvobozena od dogmat a stane HO
se sdružit« a stát se avantgardou o f i c i á l n í - lidsky životnou — čistá, povznášející a schopná
h o umění, umění sekčních šéfů, universitních vývoje. Nedovedu pouze říci, po vod (Mi tento
profesorů a šéfredaktorů! Takováto představa vývoj nakonec k sblížení s kulturou vyrůstající
mladého socialistického umělce je nejvýše směš- přímo z křesťanských zásad (neboť nepřímo se
ná. Ejhle, zaslíbená země »oficiálního umění«!
bez jejích základů neobejdi 1 ani kultura socialisAle především bych si řekl, že je tu důvod nej- tická), či naopak k prudké soutěži obou kultur.
závažnější, který tkví v samém marxistickém Pro nás nemarxisty je obojí možnost závazkem,
učení (a novopečení avantgardisté ho tedy znát abychom dokázali, že křesťanská věda a křesnemohou). Žijeme v době hospodářsky rozvráce- ťanské umění jo partnerem — řekněme — nejné válkou a zhroucením kapitalistické soustavy méně stejně hodnotným.
Bohumil Piek
zároveň; doufáme v nápravu právě socialistickvm pokusem. A v takové době, daleko vzdálené
hmotnému blahobytu všech vrstev, vzkvétá
ovšem náhražkové umění měšťácké, nikoli však
John B. Prlestley: I'au Inspektor se vrací Přeložil Ja» ,
ještě plné umění socialistické pro všechen lid. roslav Antoň. Režie Miloslav Jurcň. Výprava Josoť GaToto bych si řekl zásadně, i kdyby mně to nepo- briel. Malá scéna Divadla pátého května.
tvrzovala prakticky prázdná divadla, rozpačité
Prlestleyova hra je částečným pohledem nu otázku
tváře před módními obrazy a kamarádská re- lidské odpovědnost), odpovědnosti nojen ke svým nejklama básníků, druha druhu navzájem — ne- bližším, ale k celé společnosti, tedy osvětlením problémluvě o potvrzení nejdůraznějším, plynoucím ze mu, vc kterém podle mého názoru kořeni celá jak. mravní, t a k politická a sociální krlse dneňka. Jo to pohled
samé úrovně dnešního náhražkově-socialistícké- Jen
částečný proto, poněvadž Prlestloy uvažuje jen okolho, vpravdě však měšťáckého »oficiálního umě- nosti a konflikty pramenící z rozporů sociálních, a tím
ní«. Toto si mohu říci hned a ne s podmínkou, se celá hra a její zaměření, poukazující Jen na Jednu,
»kdybych byl marxistou«: protože tuto hmotnou byť bolestnou a drastickou stránku celé věci, nebezpečblíží sociální demagogii. Na jeviňti se odhaluje sosouvislost uznává křesťan také, třebaže staví ně
ciální zločin spáchaný každým členem rodiny továrníhodnotu ducha a hodnotu hmoty na správné ka Berllnga, tedy zločin trestný jen podle zákoníku lidmísto. Chcete, abychom to řekli pobožně? Nuže, ského svědomí, ale přesto j e j viníci, podle stupně své
Pán nás učil modlit se nejen za spásu a blaho citlivosti a schopnosti předstírat, pociťují « vefikerou
tíží vraždy. Zosobněné lidské svědomí, které BC vrací,
duše, nýbrž i o denní chléb. Jen v dostatečné když
se lidé nepoučili, či chcete-li, deus ex machlna vymíře obojího spatřuje křesťan plnost Božího po- dávající se za policistu, inspektor Gull, neúprosně a no
žehnání, jinak hovoří o těžkém kříži, jímž ho železnou logikou vede své vJnníky, aby sami sobě í JiPán navštěvuje. Netvrdí totiž nikde naše učení, ným přiznávali s v ů j zločin a odhalovali při tom bahnité
svého zdánlivě bezúhonného života, Oástečnosrt
že by byl duch podoben semeni, které možno za- propasti
Prlestleyova pohledu spočívá zde také v tom, že vinnísadit ve vyprahlé poušti, a vyroste z něho ko- k y jsou jen lidé jedné vrstvy, a tím 1 postulát nvědomí,
šatý strom věd a umění, jehož ovoce bude sytit poučení se a účinné lítosti je nesen jen Jednou vrstvou,
celý svět. Naopak známe od Učitele podobenství byť kvantitativně provinilejší.
¿Inspektor se vrací« znovu dokazuje, j a k znamenitém
o zrnu, jež vydá užitek pouze v půdě úrodné.
dramatikem Prlestley je, jak dovede postavit h r u s doMáme totéž říci bez zbožnosti? Nuže, souhlasíme konalým
dramatickým účinem, j a k Jednotný záměr

Divadlo týdne
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drží diváky v napětí od začátku až do konce. Režie M.
.. eie celkem správně vystihne atmosféru hry a jeu
spád, leckdy však přece jen dokazuje, jak špatně je
u nás chápán jiskřivý dialog (viz třeba případ Skály
: le--,kú>, neboť považuje za nutné jej někdy podtrhovat
zbvtečnou náhlosti hereckých narážek, takže herci v v
sicakuji jak čertici ze škatulky. Zbytečným pathosem
t ím. kde účinnost a drtivá přesvědčivost spočívá v střízlivosti, trpí na příklad i inspektor Gull Františka Holara, jinak dobře pojatý i hraný. Dobré jsou herecké
výkony Rudolfa Hruřinskěho a Emy Hrubé v roli nv\uželů Berllngových, jejich dcera Shella v podáni Zdenky
Štěpánkové je poněkud přehyste risována, slabošský
zhýralý syn Erik, kterého hraje Josef Chvallnn, je nesporně nejjistěji a nejpravdivěji uvedenou rolí večera,
kd ',.to Gerald Kraft Bedřicha Kabaly je zkreslen z mladého příslušníka vyšších vrstev, třebas omezeného,
v pouhého hejska.
K,

Film týdne
Zloděj z Bagdadu (anglický film rot, A. Kordy v kina
Blaník). - Carmen (francouzský film rož. Ch. Juipies«
v kinech Pasáž a Metro).
Dva kamarádi (sovětský film režiséra L. Lvíkovu
v kinu Sevastopol).
Nový barevný film Kordový produkce na námět jedné z pohádek sbírky Tisíc a jedna noc nesa všechny
Maky dosavadní barevné produkce a neznamená v tonvto směru ani krok kupředu, ani zpět. Volba námětu,
provádějící nás dobrodružstvími prince Ahtnedu, zřejmě
zaostřená na nejvySSÍ možné využití barev, počítá
s oslněním návštěvníka exotickým prostředím a nejrozmanitějšímt triky, jak jsme toho byli svědky již u barevných filmů německých neblahé paměti. Z herců,
jejichž výkon je pečlivě včleněn do mosaiky orientálního
prostředí a podle toho usměrněn, nutno jmenovat sugestivního C. Veídln a známého mladého Inda Sabu.
Grandiosní barevná podívaná na pohádková themata
bude asi ještě dosti dlouho cílem západních filmařů a
sotva je přinutí lc pokusům o jemnější kombinaci barov.
Více se pravděpodobně dá čekat od sov. filmu Kamenný
kvítek, který byl vyroben v Praze a jehož barevné
ladění je prý dosud nejdokonalejší. Bude k nám uveden
během května v rámci připravovaného Festivalu sovětského filmu.
Francouzský film Carmen vrací nás novou filmovou
skutečností k námětu tak známému a tolikrát již prožívanému. Rež. Ch. Jaciuesovi se podařilo vytvořit
z operní předlohy skutečné filmové dílo, velmi citlivé
podkreslené vhodně vybranými úryvky Blzetovy hudby.
Je možno říci téměř s určitostí, že toto je jediný možný
vhodný způsob filmového přepisu opery. Romantická
látka a prostředí, ve kterém o nějakou tu mrtvolu a nějakou tu nahodilou lásku není nouze, kde přestřelka
stíhá přestřelku a souboj souboj a kde na logicky odůvodněné myšlení není kladen důraz, staví ovšem diváka
poněkud nad děj, zvláště když hra hlavní představitelky Vlvlane Romance vyniká ani ne tak hereckým
projevem, jako zdůrazňováním svých tělesných jjůvabů.
Mužskou hlavní roli vytvořil spolehlivé J. Marais, známý nám již z »Věčného návratu«. j-Carmen* je opět
slušnou visitkou svého tvůrce i francouzského filmu.
Tento nový sovětský film liší se podstatné od jiných
sovětských válečných filmů. Život dvou sovětských vojákú-kamarádů na frontě u obloženého Leningradu je
tu totiž vylíčen humorně s lidské stránky. Film k svému prospěchu postrádá obvyklého hrdinného pathosu
sovětských válečných filmů a dostává se tak na zlatou
střední cestu ve směru západního civilismu. Zajímavé
a vtipné dialogy dávají velmi dobrou příležitost oběma
h'avním představitelům, sympatickému hromotlukovi
3. Andrejevovl a výraznému M. Byrnesoví, Divák je
bohužel poněkud uváděn v omyl podobou tváří jejich
vojenských kolegů, takže musí teprve hledat. Vt"
který. Výtky zaslouží pouze závěr filmu, v n-Vnž domněle zemřelý M. Byraes
« íenž íe daleko spíše
komický než hrdinský
f, k.
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Rozhlas týdne
Ota Pokladník: Zěro čeká 01» pMtvle. Rozhlasová hra.
Režie Přemysl Pmátský.
Nezastáváme rozhodně ná/.or, .10 o věcech, které svou
závažnosti naplnily všechno dčni kolem nrts, jo třeba
jen a jen hovořit s ponurou váftnostf. Přesvědčili jsmo
se již častěji, a nejen na zahraničních filmech, že při
zachovám vkusu můňo l umělecké dílo, t.ěJitot v. pohnutých dob dávné nebo 1 nedávné minulosti, být vyladěno
do jasných poloh posilujícího optimismu a snad i humoru, který prozařuje někdy až velmi všední lidské
konáni právě proto nečekaně působivým rysem mravní
¡•.ávažnostl a zpevňující viry. Na rozliliUIOVÉM poli HO
0 to pokusila nová hra jiň okušeného Oty Pokladníka
»Zéro čeká nn přítele«, která ohtčla načrtnout pťíbMi
několika odvážných lidi, praoujloleh «a doby nenvobody
ve prospěch naňí národní včoi, ale která už tlm, ¿<0 HO
při kresbě několika postav hry neodpout aln ow šablony a hlavně že v. osudových události doby učinila převážně jen kulisu pro oolou Bápletku, nedošla k plně
vyvážené výslednici opravdové lidské obětavosti, byť
1 prosté a nejskromnějšl, Vlčin hry zeslabily jofttě některé no zcela pravděpodobné a ještě ménS rozhlasové
vhodné scénky (na př. sočná v tramvaji) n, Ink lze
tentokrát autorovi přlfilst k dobru jen dobrou vůli a pohotový dialog, pro který HO hra dala dobře poslouchat;,
oož už konečně samo o sobfi jo také plus, které nelzo
přlznatl každému rozhlasovému autorovi, Režie Pf«mysla Pražského mohla hře místy víoo prospěli (vložky
s nčmoakou hudbou nebyly ale ňputným nápadem) a
r, herců třeba pochválit zejména Bohuše Záhorského
a A. Zfba. Otu Pokladníka však Mtitečný noúspčoh nemusí holot, proto?,o HO pustil odvážně nu pole 11 MÍ«
Ještě skoro neznámé
a uft v toni jo kun zflnluhy.
Hr Karel Znjlčoki

Tak se píše ...
v J-Prácl« (7. II, 1946): > . . , lidé osudem přUkhj)nutl 1 těžce poznamenaní, provinilci, života, kteří
mají stojnavý úděl přežit a prodělat tíživé zvraty, nevrátivě měnící jejich dosavadní Žlvol,.r
(Zuslala M.. U, Proha,)
v »Domovů a světě«: »'Umřel kněz v bílém, Sepisoval právě so snoubenci protokol ve farní kanceláři, když otevřeným oknem vletěla bombu z letadla; byl na místě mrtev, přítomným snoubencům so však. nic nestalo. Tamtéž byl pochován,
ale nyní v únoru byl převezen do rodné farnosti
Slapantc.« — (Zaslal L. I.C., Kyselovlco,)
v »Zahraničním obchodů«; i>.,. zájem obyvatelstva, který je poměrně velmi široký a zahrnuje
mimo jiné sklo, porcUlán, galanterii, dřevěné rukavice a jiné zboží,. ,-r
(Zaslal J. P„ Praha XV.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky •/. českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs,
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Jazykové kursy
K l u b u m o d ě r n í cli
Nová

filologů

oddělení

v

květnu.

Z á p i s d e n n ě od 15—17 hod.
v Praze 11, Karlovo náměstí číslo 6. — Telefon 291-08.

"Dnes každý r
sportovec ÚL,
že podmínkou tělesné zdatnosti jsou
zdravé a silné zuby, zbavené nebezpečného zubního kamene • Proto
je ošetřujte zubními přípravky

KALO DO NT

RUKAVIČKY
(Z)a Je umi šlin etika
PRAHA II, Legerova 39

Export

TELEFON

Import

KANCELÁŘSKÉ

STROJE, POTŘEBY A

miM

P R A H A

•

528-66

VOLBA

PAPÍR

^

P Ř Í K O P Y

•

Č E R N Á

je tak

R Ů Ž E

TELEFON 2.000-4. 2.030-4
TELEFON:

355-13

organisace podniků, psací - počítací - rozmnožovací světlo a fotokopírovací přístroje, veškeré příslušenství a potřeby, vše pro moderní kancelář

P R A H A II, p a l á c

FÉNIX.

snadná!

Chcete, máte, munice ne naučit cizímu jazyku - ale kde a jak? I'čkné se to studuje doma,
jciiže •/. učebnic...? Sebe lepží kniha jc nžmá;
nenahradí živou řeč. Tedy přece sluchem avSak mimo díim? Vázat se na hodiny?
Stojíte před otázkou, která zaméstnávala tisíce a miliony lídí před
Vámi - a snad ani nevíte, že je dávno vyřežena. Ano, dnes se mů/.cte
ucítí doma a přece sluchem, bez
cizí pomoci a přece vedeni zvučnými hlasy nejlcpíích učitelů svéta,
Nyní si můžete zvolit! metodu

Za } mísíce m"lžete ovládat anyjillinu, ruhiuu, jrancouxhiitH - anebo
kterýkoliv jiný jazyk - tak, jak si
to dávno přejete! nejen trochu rozumét, ale mluvilI
Plynné, nenuceni, a dokonalým přízvukem a výslovností.

Nač ztrácet drahocenný čas pokusy,
které Vás nikam nevedou? S L I N L I N G U A P M O N E
G U A P H O N E M půjdete na jisto.
Cesta úspéchu je před Vámi; volba
která Vás uvede do svČta cizích řečí j c snadná OdeSlele svůj „hlasovací
tak, jako příroda učí mateřžtínž; lístek" jcítž dnes!
nailouchále, opakujete,
porozumíte,
Zdarma
a bey. '/.Úvazku obdržíte
mluvÍLe. A stejné jako rnateřžtíriu
10 stránkovou
obrázkovou
osvojíte sí cizí jazyk snadno, bez
knížku,
z níž se dovíte vše co
citelné námahy, jenže mnohem rychchcete viděli o metodě
Línyualeji! Hodinu denní, a za
milice
pbone. Vyžádejte sí jí hned
nyní, než
zapomenete!
jste u cíle.

ZDOKONALTE
SVŮJ

uces

LINGUAPHONE

-——T

'Won

m-or

P r a h o II - 2221 • V6ctavsk6 néménll, p a l á c Fónlx

fGHltrVJUM
Insertní objednávky vyřizuje i n s e r t n f

Vystřihněte
a

ihned

odešlete!
B

ZaSletc rni ihned zdarma a bez závazku obrázkovou knížku L í n g u a p h o n c . Zajímám se o
jazyk
Jméno
Povolání
Přesná adresa

o d d ě l e n í P r a h a IX, V á c l a v s k é n á r a é » t í éÍHlo 11». Telefon ftíalo 431-41,

1. . . . tak loňského kvétna končila šestiletá
poroba. 2. Začátek svobody (barikáda u Národního divadla). 5. Rudoarméjcl oslavuji s osvobozenými Čechoslováky konoc války. 4. Dótl
v krojích vítaly v Plzni amorlckó osvoboditele.
S. President Bonoš po návratu do Prahy dftkyjo
sovótskýni důstojníkům za pomoc bojující Prflzo,

