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Tato doba nám všem ukládá trojí povinnost: povinnost vůči Bohu,
vůči lidstvu a vůči národu. Nesplníme ji, jestliže budeme čekat
s rukama složenýma v klín; nestačí jen v srdci věřit, milovat
a doufat - je třeba jednat. Morálka politická a morálka naší víry,
zakazuje nám býti lhostejnými k zápasu, který se teď před vašima
očima odehrává. Každý je povinen přispěti podle svých sil, aby
v tomto zápase zvítězila pravda, právo a spravedlnost.
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V P a ř í ž l 80 J edná 0 o t á z c e Terstu. Na
7 F SVl^TA
^ ^ 0 *
snímku 3ugosiavci v Terstu manifestuj
pro Tita. 2. O výročí smrti pres. Roosevelta president Truman
a paní R o o s e v e l t o v é navštívili hrob zesnulého. 3. Šatník
zesnulého presidenta ponechán až do dnešního dne ve stavu,
Jak byl v den smrti presidentovy. 4. Sovětští žurnalisté navštívili americké okupační pásmo v Německu. Snímek z prohlídky
německé továrny. 5. Lesy v chabarovské oblasti oplývají lovnou zvěři. Sedláci mlkojanského kolchozu přinesli úlovek 20
vzácných sobolích kožíšků.
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Německo a právo mezinárodní
Nejtěžši útok proti mezinárodnímu právníma řádu
podniklo v druhé světové válce hitlecrovské Německo,
Jest to ostatně logickým i historickým s&vSrem způsobu, jakým s počátečního pruského státu vyrostlo moderní Německo, které soustavně provádělo politiku otupování sousedních národů. Základy k této mealnárodid
politice německého národa položil již hitlerovskými
zločinci zbožňovaný Fridrich II. Veliký, jenž z prudkého slátu vytvořil silný militarlstický stát, ohrožujte!
stále Btáty na východě i na západě. Byly to zejména
české země, jež jeho rozpínavosti a loupeživosti nejvíce trpěly. V zemích českých byl Fridrich II. nazýván přiléhavě jejich iblěem«. Fridricha H. výstižně charakterisoval v moderní době francouzský profesor
práva mezinárodního Marcel M o y o ( L e drolt dcw Gena
modeme, 1920, str. 45) těmito slovy:
»Tento panovník může býti skutečně dobrým právem reklamován VSeněmcl. Maje důvěru toliko v brutální moc, popíral právo mezinárodni, které oemaěll za
podvod užitečný toliko k zesměšňování hlupáků. Nedbaje daného slova, byl tento Hohenzolleni nevěrným
přítelem každé vlády, jež mu mohla prokázat! nějakou
službu, byl postupně spojencem Francie proti Rakousku
a Rakouska proti Francii, aniž proto přestal oenovatl
složité pikle s Anglií a Ruskem, k svému výhradnénni
prospěchu. Pokládaje majetek druhého za zvláfitě dolu ý
k úehvatu, využil Fridrich dvou sedmiletých váleli k tomu, aby okradl Rakousko o Slezsko a Cechy (17-11),
aby pronikl později do Suška (1762).c
Aě Prusko vyřslo z těchto válek vysíleno, přece se
vrhlo do nových výbojů. Tak se stal Fridrich II. atrůjccm toho nečestného hromadného zákeřnlctvl, které HO
nazývá dělením Polska. Přiklad Polska ukázal pruakému státu, že mezlnái cxlní loupež je výnosná, poklid je
podepřena silnou vojenskou moci.
Tak jako Fridrich TI. představoval v X V I I I . století
rozpínavý germanismus, tak v X I X . století byl jeho
váSnivým představitelem železný kancléř Biomarck,
jenž se rovněž vyznamenával proradností, násllnioLvim,
nestoudností 1 útočnosti proti slabším sousedům. To zakusila v r. 1870 Francie, proti níž vyvstal tak zásadní
nepřítel v podobě sjednocené Německé říše.
Jak Němcům je vzdálena Idea mravnosti i práva, to
nejlépe vyjádřil náš nezapomenutelný dějepisec P a l a c k ý , který dovedl Němcům povědětl trpkou pravdu
do oči. Proto se také hitlerovský režim na něm v naň leh
zemích přímo vybíjel. Již v r. 1874 napsal Palacký tato
věěně pravdivá i spravedlivá slova:
-•Němci vůbec ještě před málo lety nebyli v toin
stupni zpupní a všebažlví, jako od vítězství Pruska
nad Rakouskem a Francií: neboť to byla, praví oni, německá vítězství, a Němci osvědčili se tím nepřemožitelnými. Jejich válečná výbojnost — vládyéhtlvowt roste
od té doby v povážlivé míře, a oni myslí, že nejen nenávidění Slované, ale celý svět musí se budoueně
podrobiti jejich vůli; vždyť oni jsou hegemoni v Evropě. Ale na jak dlouho? To nelze napřed určití. Předchůdcové jejich, Francouzové, kteří při. všem svém přepychu, přec v osobním styku vždy zdvořilými, ano vlídnými zůstali dovedh, podrželi hegemonii, dokud jméno
Napoleona kouzlem svým působilo; Němci, kteří zejména vůči nám nečiní z lidskosti žádnou ctnost, pojmdl
svým nadutým a vyzývavým chováním v krátkém čase
všechny své sousedy. Nechť nikdo se neklame výsledkem napomínání rozumnějších mužů k mírnosti. Náturám expellas furca, tamen usque recurret. Poučují
mne, že nevyhnutelný zápas světový Německa se Slovanstvem posud proto nevypukl, poněvadž obdivovaný
etátnfk-muž krve a železa, který s p a t ř u j e p r á v o
p o u z e v m o c i , — nemyslí, že by čas byl k tornu
již vhodný. Slované sami boj ten nevyvolají. Nechť pak
štěstí válečné nějaký čas nerozhodně sem tarn se kloní,
konečně, a tím jsem jist, budou Němci převahou svých
nepřátel na východě i na zá.padě přec přemoženi; a pak
mohla by přijíti i doba, že Němci budou proklínatí památku od nich ctěného a geniálního pětimiliardového
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muže — až totiž budou miliardy I s úroky muset r<pčt
býti nohmsony«,
P a l a c k ý správně vystihl nřmeekou povahu, která
vidi v moci sociální ideál a v mravností a právu překážím k uplatnění svých mocenských prostředků
V souladu s touto německou povahou byla l německá
státní a právní filosofie, která dospěla ke rhoi.něnl
etátu. Základy lt takovému pojetí »tátu položl.l H o g e l ,
jenž praví, £o stát: jest, absolutní moc mi r.oml: má
tedy velikou nvoe a veliké právo, a neb',o sl před.stuvltt
nějakou moc a nějaké právo mimo něj; .uenndstuMije.me,
praví H o g e l , í.o stát jo bůh. .lest to bůli přítomný,
bůh skutečný. Takovéto pojetí státu muselo vést! k zásadní negaci práva nuvlnárodniho vůbec, Nepřeilcvupuje, že nejvíce poptraěň práva mo/.i.národmlho bylo
u Němců, kteří v o státě viděli aoeiálnl orgmilHmua
podrobený dyauunlokému vývoji, v němž ne.mjjl mláto
svoboda a lldsíui. odpovědnost.. Hlavním přodstávítolom
tohoto směru byl německý filosof l j a s s o m, ktoďý ve
evům spisu: Prlnsilp nud /,ukunft diví VUlkiweoht*
(3871) popíral, že by bylo možno Hltily »pojítl k pr&vtufc
a mravně uspořádanému npoločon.stvi. l i u t n i o n vidi
tvůrěl státnický princip v nenávisti k národům (Vili
kerhaas). Podle něho patři ke zdraví národa vědami
jeho vlasl.nl hodnoty a vln,stmí byto.-ill. Smutně protOulA
jsou tato jeho slova: »Národ, který nedovede olwi nenáviděli, je.it ubohý národ, kletý není hodím wiimowUutnostl a který Je určen jen k tomu, aby byl vypleněn
a vyhuben,«
To Je la celá němeoká idea právu mezinárodního,
která Německo línala vždy k zolroěov&nl twilatnlho
světa. Správně to formuloval vynikající fmnuouzaký
profesor práva mezinárodního M é r 1 grali a o
(IAI
drolt; tlen Uetw et la Cuerro de JON ll):iH, I., IDai,
ctr. 8), Jenž poznamemul o Némeleli po prvé »větové
válce loto: »Celé Německo nebylo od války x r. J870
71 než vojon»kým táboram a kolárnami, Vfle bylo připraveno a vedeno za účelem defiinltlv.nl války, která
měla ujařmili celý svět němeoká kultuře, Do kuždého
státu vklouzl systém pronikám!, který pomocí Htro/diu
a vyv-vědačstvl vytvořil ohnlrtka německé uličce pro
přlfití výboj. Prodchinul. JÍVOU suverénní moci, přowvfed<5«n aneb předstíraje, že Je přesvědčen o tom, že představuje na zemi starého německého bohu, stal BG Vilém
Jí. hrdinou německého světového o»udu, za nimž flel
a jemuž tleskal národ zfanatl/iovaný prorockými »plsy
Moltkeovýml, ClauHewltzovýjnl, Bernlm-rdlovými, Treltsohkeovýtni, BUlowými, LinmprecMovýml a Jlinýml
jjjKiiíitoly božského poslání Německa, TJto měli owtatmí
ceotu již připravenu znamenitými předchůdci a z jejich spolcčmého úulll vznikl pojenn povýficmé Gcrrnn/nle,
Jež má právo ma vše a jež může nohama ňlupatl to,
co nepatří k vyvolené raso, I-Icslo » D o U&N c l i L A N D
U b e r a 11 e wc stalo ne evangeliem nových dob, stalo
se k r é d e m každého dobrého Němce«,
Když se prtk chystal Hitler podle svých Mvětlých«
vzorů k novému podniku o uskutečnění »větové nadvlády německé, nedělal sl žádných starostí n právy
ostatních národů. Proto mu bylo právo mezinárodni
právě tím, co Fridrichovi II. a Bismarolkovl. Byl ta
zahájen kult zla a nemravnosti a každý prostředek byl
dobi-ý k dosažení německé nadvlň/ly. V rufloní mezinárodního práva se Němci opravdu dopracovali k světovému primátu. A b y se mohl Hitler rychle na nový
«větový požár připravit), musel rozbořit) mírovou
smlouvu versalDeskou, A tak vidíme, že Německo jíž
dne 16. března 1035 zavedlo zákon o vojenwké povinnosti proti protestům Francie, Velké. Britanie a Itálie.
Dne 17. dubna 193(5 odsoudila tento postup Německa
Rada Společnosti národů, která zdůraznila tyto zásady:
a.) přesné zachovávání všech »mluvních závazků je
zákla/Mm pravidlem mezinárodního Života a první podmínkou pro udržení míru;
b) Jest podstatným principem prá-va mezinárodního,
že se Žádná momont nemůže vyprosti tl ze závazků
smlouvy ani změnltl její ustanovení jinak, než dohodou
R oHtatnírní smluvními »tranarnl;

297.

e) prohlášení vojenského zákona ze dne 16. března
propasti, Jež by se nedaly
překlenout1,
1935 německou vládou je v rozporu 8 témíto zásadami.
by 8« p r o h l u b o v a l y mezi národy a stápřesto Německo pokračovalo v /»ustavném ruáení
ty...
mezinárodních závazků. line 7. března 1930 vypovědělo
To, co by 39 zdáio zevně býti řádem, byío by rozt. zv. Rýnský pakt, prohlásilo absolutní suverenitu
vratem: zmatkem v normách mravního života, které
Ríáe v demllítarteovaném pásmu rýnském podle ěL 42
by se uvolnily od majestátu božského zákona a porušily
a 43 veraallleské mírové smlouvy. Dne 19. března 1&36
by vžetíhny oblasti lidské činnosti. Leč opusťme minubyla přijata Radou Společnosti národů resoluce, jíž bylo
lost a obraťme zraky k budoucností, která podle
'konstatováno poruSení mírové »rnlouvy vcraallleííké a
slibů mocných tohoto světa bude po krvavých bojích
locarnské smlouvy Německem. K novému vypovědění
dneííka spočivati v novém řádu, založeném
versaUIetíké mírové smlouvy přikročilo Německo dne
na s p r a v e d l n o s t i a blahobytu. Eude tato
,14. listopadu 1936, kdy vypovědělo ustanovení XII. její
budoucnost*vskutku jinou, zejm<Vna bude lepší? Budou
části o úpravě plavby na německých řekách. Tyto a
mírové smlouvy, nový mezinárodní řád na konci této
jeStě jiné akce hýly přípravou k útokům proti slovanválky proniknuty spravedlností a sluínoelí ke vše-m, tím
skému východu. První útok provedlo Německo proti
duchem, který on.obozuje a usmiřuje, nebo budou žaRakousku, kleré ancktovalo dne 13. března 1933. Nato, lostným opakováním starých a nedávných omylů? Je
řio obrátilo Německo nepřátelsky jcrotl pokojnému
marné očekávat! výlučně rozhodující změnu ze srážky
Cw/koalovenwku, vynutlvfil «1 na »labém západě mnizbrani a z jejího Konečného vyakdku. a zku.^i-noal to
c.hovnkým diktátem ze dne 211. záři 1933 obnažení ná- potvrzuje. Hodina vítězství je hodinou vnějtfho vitězstupiště proti clalfiím slovanským národům. Dne 1. září
:A ví pro tábor, který zvítězí; avSak je to hodina po-m198« vpadlo pak Německo do Polska a tím začala dalňí
áení, v niž anděl í^yravedlnostl zápasí n ďábkm násilí:
crt/upa druhé «větové války.
grdce vítězovo ae pffllS «nMno zatvrzuje; mírnost a
předvídavost ae mu zdají slabosti; vření lidových vAftoi,
Proti těmto mczlmárodiiím zločinům hitlerovského
vznícené utrpením a vytrpěnými oííéťmi, zahaluje často
Němeeka m musel pofltavlt.1 celý civilizovaný svět, Úterý v poctivém dodržování mezinárodního práva a fiotře- zrak vedoucím a čtní je nepozornými radám lidskosti a
šTuSnontl, jrcfi?. hlas je zakryt nebo ztlumen nelidským
nI práv velkých l malých států viděl nezbytný základ
vat vletíš. T/snr-senl a ro-^hodnulí učiněná za trkovýcli
pro 'pokrok a rozvoj celého lldwtva. Své rozhodné nta]X)dmínok jsou v nebezpečí, že budou jen nespravedlinovMco proti podkopávání zákln-ilfi kře/iť£ui»ké cl/lliaoce 1 celého mezlTirtirodmlho právníhorcpoleěonslvíse nosti pod rouftkou spravedlnosti.•
strumy německých barbarů zaujal též papež Plus XTI.
Tímto významným projevem ocenil papež Pius XII.
v encyklice 8 u m ml P oin 11 ř i c a t u u, uveřejněné význam smluvní věrnosti pro pokojné styky mezi státy
dno 20. řljina 1980, v niž představitel nejvyftfil itmiviil
a význam smírného řeftení mezinárodních sporů pro
moci na «větě vyložil své názory o právních vztazích
pokrok a blaho lidstva. Rm/něž »právně papež Plus XII
anezl státy, Mncykllka ta vzbudila ve «větových kruzích
odsoudil snahy, stavětí p-rávo mezinárodni mimo zá;tled
zdíiloiižonou pozornost a byla otiftt&m též ve «větovém
mravní. Právě závaznost práva mezinárodního, • jak
právnickém časopise, vycházejícím v Haagu potl
ukázala prvá 1 ilruhá světová válka, musí se opřít!
názvem: Bullotlm do l'Iri)íittlut jurldlque International
o vy/.íšl prínciji než je pouhá vůle s'átů. To uznává dnw
(roň. 1040), a to ve znfiral, jrhož překlad zde pro zajímoderní Intorňa« lonnllBtlcká nauka, která nepřehlíží,
mavost tlumočíím:
rlo jnké míry právo mazaiárodnl vyvěrá z hlubokýdi
»Není pochyby, že předběžnou a nutnou podmíní* ni a vzneíctiýeh zdrojů mravnosti.
ve&kerého pokojného pospolitého života mezi sluty, doTyto myfilonky ntóly svůj výraz l v Chartě Spojených
Ikonce durtl právních vr,lahů mezi nim), je vzájemná flůnárodů, Jež obnovuje panství práva mezinárodního nad
ýěm,
předvídavost.
a
plTKVěděeni
o
v/.ájei.vnó
vfruor.ti
r)
mezinárodními zločiny a buduje mrainárodni novou or•"• clntncnm slovu, Jistota, zo jak íi jedné,'Ink, a druhé (¡t,raganlftad na základě spravedlnosti a ňcty k zé.vaZkům
iný panuje přesvědčeni, ze vlee pinií rozumnost než yá:
ječné zbraufr (ítlcól., 0. 1«), u žo je to ochota k Jednání plynoucím ze smluv a jiných zdrojů mezl-iíirodr.Pio
a nikoli chuť uchylovat 1 se lt moci aneb hrozbě mocí práva. Jeou odaouEením n&rnecké věroloireiosti a celé
nctmravnié politiky Německa, jež chtéla. zbavltl svobodv případě, kdyby v/mlkly průtahy, pfekfiMcy, změny
ného státního života všechny ostatní státy. Německo
n upnry, víocJmy to věci, které mohou pocházeli nikoli
svými ohavnými zločiny neďokíizado, že by mělo ve
zo zlé vůlo, nýbrž ze změny okolností a ze Skutečných
světě nárok na vedeni, ale dokázalo, že stojí morálně
«pórů zájmových. AvSak H druhé strany ta akutečnost,
pod úrovní civilizovaného světil a že musí býti podrože. HO právo .mezlmárodnl odloučí od svrufltu s právem
beno silným a důsledným Itárným a zaiiSťova ím o.nutboíakým, oby »počtnulo na autonomvnt vůli států, ne»tttwnwnft .tilo jiného, ne?, wnlžltt jo a odnlll tnu nejvzne- řením. Ideje, Jež Jako mravní nákazu .šířilo a dosud Síří
flwnějfll a inojplnlaiSjfll jeho tituly, čímž ne vy<lává ne- do ostatního světa, musí býti vyhlazeny, aby světový
mír a blaho byly zajištěny. Spnhně to .Vrmuloval niblahému dymuulttmu soukromého sňjmu a kolektivzozemaký ministerský předseda prof. W. S c h e r m e rního sobectví, mměřwému jedině k uplatněni vlaabnich
horn ve své řeči z« dne 15. ledna 1916, pronesené
jxráv a k »neuznáni práv owt&taíoh.
v I. Valném shrom&ždffní organisace Spojených národů,
Jo též provdá, že s vývojem doby a podstatnými změkdyž řekl:
nami v okolnostech, jež nejsou předvídány a «mul lies»Jsem přesvědčen, že pochopíte, jak nái-od, který
wtoheu býti předvídíray v době jednání, smlouvu nebo
so tak pozvedl a nejhlubfíího utvponí k větk>mému a
nittktoré její klausule mohou se Mátl nel>o jevitl n w w ostrému pochopeni vřeho toho. co jert oprávněno a
vedllvýmA nebo nouakutečinltelnými, itieibo přllifl ta kými
lidské, bude mítl žhavou toifhu vidčtl, j?k tytéž
pro některou KO strom; ¡i je jasno, že, přthodí-lt se to,
principy ponesou ovoce v oblasti mezinárodní. Neboť
tu třeba. zahájili včas loyáínl rospmvu o změně neb
nah mženi smlouvy. A.v3ak pokládali :-ci afiasvdy smlou- vlastní sázka je táž v olioni vnitřním i mertrárod<?Íjn:
totiž, r:dn lidské pokolení jest ochotno uznstl jisté
vy za pomíjojlet a oaolxmitt st v^působikvit je jednomravní zásady ra základ spořádané spol.-^čríosti se
stranně ruSltt, když by so více nehodily, to by bylo
xnlěoatíra v o S k o r é v ss á j e m n é důvěry mezi siktitečným re?pe3rtema k měnivým ducáioi-ním záklastáty. Pířlroaoný řád by byl s v r á <3 e n, dům, o nůát se t\^to mravní x&ssdy mohou opřítlt.

Německá krise
¡Snániá britská nái^odohoapodářsk.5 rcviin >Econoraiatc uveřejnila pět Článků z pera členů své ivdídtce,
ktoří podnikli studijní cestu do Německa a pokusili so
zachytltl hlavni rysy německé krise, ktent, jidv ítst
ssdůraEiluje, nyní dojivá k vrcholu.
V prvním článku so list cabývá brttskou polit Ikon

298

Vůít Německa. Konstahije, že správa, v britském pžsr-.a
vyniká schopnosti, smyslem pro spravedlnost a slušnost
i pQi. Jejl s'.ú>ost má ráz negativní: postrádá politická
cifověiloraostl, předpokládá, "že v Německu je kdesi
pod povrchem skryta demokracie, kterou lze probířiit
k života v politice nějakým majoritním votera a v hos-
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podářstvi zásadu lalsser faire. Pokud jde o průmysl,
jedinými positivními kroky v britském pásmu bylo
vyvlastnění uhelných dolů a zjitřeni ocelářských magnátů. Jinak ve světě obchodu a průmyslu nedošlo k žádným zásahům.
V politice negativnost britské správy nejlépe charakterizuje její silné, třebas neuvědomělé zaujetí proti
politickým stranám. S obnovou samosprávy bylo započato u nejmenšieh správních celků (farnosti, okresy)
a politickým stranám se bráni, aby svou působnost
rozšiřovaly na vyšší správní obory. Do správních výborů byly jmenovány převážně osobnosti ze zájmových
korporací jako na př. z družstev, obchodních komor,
odborových organlsacl a církevních kruhů, řidčeji osoby, spojené s politickými stranami. Krajské výbory
funguji dosud jen na papíře.
I v oboru denacisačnl politiky britský postup byl
F celku negativní. Je pravda, že nacisté byli odstraněni podle kategorií, ale toto opatřeni má dvě závažné
nevýhody. Mnoho osob, které spolupracovaly s nacisty, aniž byly přímo ve straně, proklouzlo denacleačním sítem a zaujímá význačná místa v britském
pásmu pro svou odbornou kvalifikaci. Horší však je,
že místo odstraněných lidi nebyli dosazeni jiní. Politické strany byly ignorovány a tak vzniklo dočasné
vakuum. Tři sta let liberálního politického vývoje
v Britanii vytvořilo smysl pro široce se rozlévající, takřka nepolitickou demokracii. Státní úřednictvo, neúčastnící se politiky, nesobotuje stranlckopolltlckou
vládu. Konsorvatismus je politickou silou. Obchodní a
průmyslový svět je ochoten spolupracovatl na hospodářských a sociálních změnách. Britové předpokládají,
že nacističtí zloduchové jen dočasně zatlačili pod povrch takový typ demokracie. Soudí, že stačí odstranit!
nacistické zloduchy a obnovitl pořádek, aby ne z vůle
lidu opět demokracie vynořila na povrch.
Je tragedií, že dneSní Německo vůbec ncnl vhodným
předmětem pro takovou politiku. Dobrá správa, která
byla dosud hlavním cílem Britů, ustupuje nyní do pozadí a bude třeba urychleně přenášet! odpovědnost na
Němce samé. Vyplývá to prostě z faktu, že demokracie, jakou chtějí Britové v Německu učinili »kůtkem,
tam vůbec neexistuje. Mez! Němci není naprosto pochopení pro nějakou nepolitickou demokracii. Německý lid
je pudově šovinistický a protidemokratický. Neexistuje'
tam mimo jisté církevní JíruFíy žádný kořistit učni konservatlsmus. Průmyslový a obchodní svět Jako celek
ochotně spolupracoval s nacisty a bude spolupracovatl
ochotně s kteroukoliv skupinou, která jakoukoliv methodou obnoví německou nadvládu. Ncnl náhodou, že
se podzemní organlsace, vedená Axmanem, chystala
financovatl svou činnost spojením e celou sítí německých obchodních firem. Existuje sice několik má.lo
techniků a státních úředníků, kteří jsou ^nepolitičtí«
v britském slova smyslu, ale veliká Jich většina, 1 když
zavrhuje Hitlera, schvaluje Bismarcka a šla by zítra
znovu s touže vehemencí ve šlépějích dobyvačné politiky.
Jestliže někdo doufá, že lze od takových sil očekávat! německé politioké obrození, pak si počíná podobně
jako ti, kdož očekávali r. 1932 demokracii od elementů,
jež v době hospodářského úpadku, rostoucího komunismu a stupňující se nenávisti k Versailles přešly
k nacismu. Kolem r. 1952 vytvoří spojenecký průmyslový plán v Německu mnohem horší poměry, než
jaké byly r. 1932. Komunismus se v Německu jrapl dně
šiří na východě z donucení, na západě "cfoforovoTniT.
A vůči 3-postupímskému diktátu? vypadají Versailles"
jako nebe a dudy. Za takových okolností je zcela nevyhnutelné, že skupiny, které podporovaly nacisty, budou v daleko horších poměrech r. 1952 podporovali
neonacisty. Spoléhat na tyto elementy znamená předem
odsuzovat! antifašistícké síly v Německu k porážce.
Takové síly v Německu vskutku existují, ale lze je
nalézt! toliko mezi třemi největšími stranami: křesťanskými sociály, sociálními demokraty a komunisty. Nesnáze spočívají však v tom, že komunisté nejsou demokraty, a kdyby dospěli k mocí, stalo by ee to na
totalitní základně. U křesťanských eociálů vedení je
o c e upřímně antinacistlcké, ale do strany vstupují bý-
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valí nacisté a skoronactsté, tat;7.e JeJt pravé křidlo
nelze považovat! aa opravdu protinacistické, Krystn.ltsačním středem upřímného demokratického smyšleni
jsou v Německu proto sociální demokraté. JestlWe
Britové odmítají provokovat; stranickou politiku, ignoruji Um a brnil jedinou silu, na které by bylo moňno
Ebudovatl německou demokracii.
Aby se britská politika v Německu obrátila na Jiné
cesty, k tomu nutí také postup britských spojenců.
Kusové ve svém pásmu nejsou politicky neutrální a provedli tam radikální sociální «měny. Poaemkovou reformou a r.esoelallsová.ním průmyslu duh komunistům
veliký náskok nad ostatními demokratickými strunami
a zčásti napravili nopopulámost své okupace. .ío tttlcé
pravda, í.e je mnoho sympatii pro pracovní společenství me/.l komunisty a socialisty, protože v roy.ňtěpeut
dělnlctvu se právem spatřuje činitel, který by mohl
přispět ke ziw.eul ueonaelsmu, Vývoji Je tu mnoho na
překážku totnllsmus komunistů, ale hnutí pro spojeni
so přelilo t do britského pásma. Ruská politika prostě
Britům neponechává žádnou volbu mowl nepolitickým
a politickým postupem. Je zřejmo, že proll komunismu
«c mimi brojit, ve jménu demokracie, Ale není moiHno
mu odporovat ve jménu nepolitické demokracie. Jestliže Britové by se stavěli proti komunismu jen mi
základě mythu nepolitické demokracie, doňlo by v Německu buď k tomu, í.e komunisté by ne »mocnili vlády,
nebo fto kolem negativního nnUkomunlnnui, podporovaného Brity, by se sdružily sily, jež kdysi podporovaly Hitlera v jeho antllwlňevlet.vl, a sio by v britském
pásmu vznikla nová formu nuolonálnllio mwlullsnm,
V době, kdy německá kříse vrcholí, závisí v britském
pásmu všechnu naděje, ukládaná v demokracii, na tom,
dovedc-H brllwkú, polltlkn upustili od »egaoo a obrátili
•o k positivnímu postupu.
V druhém článku list rozeíbírá současné poměry
v Poruří, které označuje %u, neudržllillné, a navrhuje
řadu opatřeni, Jež by odvrátila katastrofu, Ve Ifivtí
stati podává obsah repnračnlho plánu, vypracovaného
•pojenaokou kontrolní komisí v Berlíně, Ve Čtvrté
podrobuje tento plán kritice, Označuje jnj za atiachni"
Mlstlolcý a nebezpečný a stojně primitivní Jako počínání
dělníků, kteří na prahu průmyslových dějin rozbíjeli
•troje, doufajíce tak, že odstraní svou bídu. Plán Je
prodchnutý hospodářskou filosofii, která jo JMI>routo
¡nesprávná. Cíleni Jeho je dosíol toho, aby průměrná
řlvotní úroveň v Německu nepřesáhla průměrnou 81votni úroveň v jiných evropských zemích, Tu se oěekává, že v r. 1 049 průměrný evropský standard dosáhne
úrovně JB r. 1938, Statistické výpočty vflttk dokazuj),
Éc v r. 1938 něincrrký životni standard byl asi o 30%
vyfíší než v ostatní IQvropě (vyjímajíc Britanii a flttHK),
55 toho následuje, že v r. 194.0 Německo by mělo mít
•tandard o 30% nižší než r. 1038. Protože lze statisticky dokázali, že německý národní důchod byl roku
1938 o 30% vyňší než r. 1032 (v době nejhlufofií dopiv•e), plán předpokládá r. 1040, že německý národní důchod a životní standard bude no více méně rovnali národnímu důchodu a standardu v době velké deprese,
Všechny tyto předpoklady jsou příliš optimistické,
Evropa se za čtyři roky sotva můžo povznést! k předválečné úrovni. Víme, že, mnohým státům to trvalo
po první světové válce Sest ní. osm roků, než dospěly
k standardu z r. 1913. Ještě hazardnější jest domnívat! ee, že německý národní důchod r. 104» bude 70
procent německého důchodu v. r. 1080, když bude nadeíkretována redukce německé průmyslové kapacity na
B0 procent předválečné úrovně. Vždyť výtěžek průmyslu a obchodu představoval 75% německého národního důchodu. Kromě toho území na východ od Odry
n Nisy přispívalo k německému národnímu důchodu
13—15%, I kdyby německý průmysl byl plně zaměstnán a výnos německého zemědělství v nynějších hranicích zůstal na předválečné výši, německý národní důchod by nemohl být větší než asi ¡50 procent předválečného důchodu. Za tohoto stavu by se n&metíký národní
důchod nerovnal průměrnému evropskému národnímu
důchodu, nýbrž by by] o jednu třetinu nižší než evropiSká hladina r. 1938.
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Jiným naivním. předpokladem Je, 5e německé zemědělství a německý mírový průmysl by se mohly rozvinout, i přes oehrornujíeí redukci německého těžkého průmyslu. V tom směru pián poruěuje těžce rovnováhu
mezí dvěma .velikými průmyslovými úseky a musí mít
za následek 1 poruéení jejich vnitřní rovnováhy. Přímo
eměáná Je dovolená výfie výroby nástrojů, která normálně by ani nestačila nahrazovali opotřebení ve strojnickém průmyslu. Není tedy js-fino, jak by bylo za takového stavu lze vyrábčti traktory a zemědělské stroje
v rozsahu 72—80 .procent předválečné výroby. Podobně
drastlťké a neúměrně Je snížení 1 v ocelářském průmyslu. Bude nemožné udržovat! německé hospodářství
v provozu při tak «nížené dodávce oceli. Z toho následuje, žo berlínský plán faktloky směřuje k úpadku německého produkčního 1 konaumomtského průmyslu. 55amýňlená restrikce musí mít v zápětí pokles německé
průmyslové výroby pod zarnýfilenou úroveň. A z toho
náífliiduje, žo německý životní standard poklesne hlubolto porl úroveň za hluboké deprese. Při tom se nesmi
zapomínali, žo v době hluboké deprese obchodní poměry byly na prospěch Německu; snížený průmyslový
export stočil zn/platltl stejné nebo Joňtě vyCrtí množství
importu primárních produktů a potravin.
I kdyby odpadlo vfiechno, co bylo nahoře řečeno, zůstává jcfltě naprosto neovládat clný problém německého
ziuhivvnlésHio obchodu. Předpokládá se, žo mírrto producentského z/boží Německo budo vyváželi Jen uhlí, keramiku, sklo, textilie, alkohol a pod. To znamená, žo
budo no musit změnit celý tradiční nměr německého
zahraničního obchodu. Taková změna so dá snadno provístl na pnpířo, nlo vo skutečnosti německý export
tož co nalozno v poválečných lotech nová odbyti:1té pro
Výrobky lehkého průmyslu. To způsobí t&flkou poruchu
v obchodní n&mecké bilanci, tna jo Již rovnovázo budo
z volicé části záviset výživa německého obyvatelstva.
A nadto: z německého exportu so mají hradili náklady
okupaoo, Německý problém jo mimoto ztížen přelidněním, jež v Němeoltu nastane. Do jaké míry přelidněni
stoup no, nolzo dosud pinč odhndnoutl, nlo zdá ne, žo
vypuKoním Němců z Československa a z Polska nnstnno
v Německu přebytek zemědělského obyvatolatva, který
nebude možno odsl.niniti umístěním přebytečných lidí
v průmyslu.
/.králka, berlínský plán Jo nop;aUvní a neproveditelný
a náloží do archivu Spojenecké kontrolní komlso,

V pátém článku IÍ3t navrhuje směr, ) t a ž by se mSla
v Německu ubíratí britská politika. Analysa ukazuje,
že Britové mur.í čelitl dvojímu nebezpečí: 1. protidemokratickým silám, které ro3tou; 2. vyhlídkám, že z N ě mecka se stane hladovějící, nepracující, zbídačelý stát,
První nebezpečí je politické a Britové mu mohou čelitl.
jen když upustí od své negativní politiky. V britském
pásmu jsou nejbližSí britským ideálům demokracie sociální demokraté. Nejsou dokonalí, ale vytvoří jedinou
základnu, na které lze budovat. Je tudíž žádoucí, aby
britská správa otevřené a účinné podporovala sociálně
demokratickou stranu. To znamená, že" bude podporovat! I Její program a svolí k nutným socialistickým
experimentům. Takto časem vznikne i možnost vybudování něrnedté administrativy, užitečné okupační
mocnosti a přijatelné obyvatelstvu. Úkolem je tu ovšem
učinltl ze sociálních demokratů majoritu. To je zcela
uskutečnitelné, jestliže Britové se dají správnou ccslou.
Pokud jde o postupímské »¡Sílena tvít, nutno míti za
to, žo tento plán nepochybné ztroskotá. T?kolem briiské
vlády Jo připravltl si pro tento případ alternativu, vylučující sice nčmecké nové ozbrojení, ale nevhánčjící
také Némecko do hladu a nezaměstnanosti. Německé
průmyslové pochody by nemély být omezovány a měia
by být zastavena demontáž nčmeckého průmyslu; měly
by vůak býtl absolutné zakázány jisté snadno rozeznatelné konečné průmyslové produkty. Je-U možno s úspěchem zakázatl výrobu zbraní, není třeba omezovatl
průmyslové pochody. Jestliže to není možno, nebudo
lze ani omezlti průmyslové procesy. Tato politika nemá
ovílem nyní vyhlídek, aby byla přijata, také nelze čekat!, že poslupimaký plán by byl naráz odvolán. Ale
vňo nasvědčuje, žo postupně se v něm budou dít změny.
Dojde-ii k obratu ve smýšlení, JeStě než Německo buda
zcela ožebračeno, budou změny celkem snadno proveditelné. Nemusí naprosto vést! ko snížení německých
reparací, neboť není důvodu, proč by německý průmysl
nemohl po deset lot pracovat 1 pro poškozené vítěze.
Nutno je vflak, aby doba trestů byla omezena, čímž by
so Němcům dostalo naděje na zlepéení jejich životních
podmínek. Bez takové naděje Němci se nesmíří s danými podmínkami, budo stále těžší jo držeti na uzdě
a vznikne nutnost JeStě více Německo zpostoóltl
z obranných důvodů, A to jo circulus vitlosus, bludný
kruh, k němuž vede nynčjSi politika.

Z dopisů redakci
V á ž e n ár e d a k c e !
Vo 14. číslo »Obzorů« otiskli Joto článek »TocluUckA
lidová armáda«, týkající so ITranclo. Slyšel jsem mnoho lidí, ktořl si tohoto článku vSlmll, vyslovitl otázku,
kdy au také u nás ssačno už konečně reformovat »
Setřít; zda naflo vláda budo mttl odvahu radikálně zredukovat byrokratický aparát státu vSotně armády,
jako to provedla socialistická vláda francouzská, čl
zda budeme pokračovat vo svých rozpočtových deficitech až k úplnému bankrotu. Položka M N O byla jednou z iuv|větflích v naáom rozpočtu. Av3ak sai nyněját
hospodářské situace a nedostatku pracovních sil není
to jmi záležitost MNO, nýbr." jo to otázka životni důležitosti pro ná3 stát a proto l-v jí měla býtl věnována
větřit pozornost ssvl&atě v parlamentu. Statistce mladých mužů jo vyřazeno z práco, zatím co so projevuje
akutní nedostatek pracovních sii, který po odsunu
Němců so joiStě «větší. Jakousi setrvačností udržela so
dosud 21otA povinná vojenská služba, jíž možno eharakterlsovat jako »kasární službu«. Jestliže Francouzi rarf
dnes heslo »odkasArnlčlt« a »krátký, alo technický v ý cvik«, měly by o toru uvažovat t naSo vedoucí osobnosti.
Nejedná so však pouze o délku normální vojenské
sluSby, jedná se dnes hlavně o roěnílcy, jež není možno
OBnněit; ?,a normální odvodní ročníky. N a příklad ročník 1P23, t. j. muži, kteří nastoupili službu ve svém
22, roce a kt.oří se mají vrátit až ve 21 letech. Mnozí
£ nich jsou ženatí a nmost mají nemovitý majetek.
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Mnozí r. nich bvll totálně zasazeni v fí§l. nemají žádnou praxi ve svém oboru, nyní musí dalSÍ 2 roky prožiti
v kasárnách a začnou produktivně pracovat a zakládat
sl existenci až ve 2'1 lotech. Tito lidé ov3om nemohou
pochopit:, žo jejich o rok atarňím kamarádům stačí
k výcviku 5 měsíců, zatím co oni musí strávit 2 roky
v kasárnách. Bude nsl třeba mnoho diskuse v parlamentě a mnoho článků v tisku, nežil se pomalu hýbající státní mašinerle začne zabývat těmito aktuálními
problémy.
J. K., Josefov.
Vážená

redakce!

V oddílu »Kultura ve světě a u nás« byl v čísle 14,
roi\ n., otištěn Článek »Mozart a Beethoven problémem ?c oSifrovaný J. M. K němu dovoluji sl podotknoutl: Jako správce kůru u krlžovniiců uspořádal jsem
Mozartovu hodinku chrámové hudby k 100. výročí narození v neděli 17. 2. (program připojen) s čísly sborovými, sólovými l čistě Instrumentálními. Veřejno3t
vděčně uvítala tento podnik, chrám byl doslova přeplněn a také do poloviny náměstí stáli posluchači, ač
z jemných, míst při neustále frekvenci elektrik sotva
mohli něco mitt. Všeobecní bylo žádáno opakování, které však nebylo možné z technických důvodů.
N a náS koncert reagovala jediná Mladá fronta va
středu 20. 2. - Tím chci říct, že priorita v uvedení Mozarta náleží nám. — Dr Alois Michl, správce kůru
u křížovníků.
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»Muž v Sadóm«, »Madona sedmí
Otakarem Mrkvičkou, s jehož podiv
nýml a často nesrozumitelnými kres měsíců«, »Byly to sestry«, >J Indřic.)'
bami není vidy možno souhlasitl jak< V.«, s-ŠťOSt.ué pokolenl-s, »Milostiví
příběh«, »Příběh jedné z nich«, íCeatíi
Není snad básníka v české literatu- vůbec s tím, aby byla ilustrována kal vpřed«, »Nebezpečné světlo měsíce«
ha
essayi.
F.
X
ře, který by nalezl takový zájem u
Za iiojlopállio filmového horeo uessayistů a literárních historiků jako
znán James Mason, jenž obdržel
je uznaný zakladatel moderní české Hudba pro mládež
84.005 hlasů. Po něm následují \
poesie K. H. Mácha. A přece není možStanley Clark plSo v anglickém týno dobře řicl, že by ten zájem o jeho deníku »Illustratedí, že po zakončeni přízni obecenstva Jouos Mills, Stedílo (o dilo předeváím!) nebyl opráv- války so projevuje návrat ke klaslo- wart Grangnr, I.aureneo Olivler, Koněný a že by studium a rozbor jeho kě hudbě, koncerty jsou přeplněny, bert JDonat, Lesllo Howard, Michael
díla byl prací nadbytečnou nebo mar- vznikají nové orchestry, objevuji sc Kedgravo.
Neobyčejně zajímavý »»ouboj se
nou. Platí to právě tak o zajímavém noví dirigenti, komponuje so a hraje
souboru dvanácti zastavení máchov- so nová hudba v klasické tradici. rozvinul mezi Margaretou Lockwooských, jak zní podtitul studií Pavla Přece však byla ještě mezera v ná- dovou a Phyllls Culvertovou, které
E i s n e r a, nesoucích prostý název rodním hudebním životě. Je posta- ee objevily jako aokyně na filmovém
»Na
skále«
(vydal K. Voleský, ráno o dospělé a děti, ala jak se zdá, plátně již ve 1'lhnu »Muž v fiodém«
Praha). Sluší hned připomenouti, že nikdo nepomyslil na mládež mezi a pokračovaly v přátelské nouičžl
téměř až do konco hlasováni. Zvíkniha Eisnerova není systematickým 14. a 21. rokem.
tězila Margareta Lookwoodová, jež
celkem, který by se snažil o zachycení
Nyní vSak vzniklo v Anglii nové
podstaty Máchova díla v plné Síří a národul hudební hnuti »Hudba pro obdržela «4.588 hlaaů, PhylIlH Calvertová obdržela 03.7«« hlasů, Následuji
úplnosti. Ne, je to jenom volné sesta- mládež«, které slee joStě nemá vflepak v pořadí Patriota ltoe, Rostlvení různorodých studil, které mají národní orgunlsace, ale Jo už národní
inu nd Johnová, Ann Toddová, Cella
společného jmenovatele jen v Mácho- svým rozsahem a Životnosti, Jako Johnaonová, Debora ICorroyá.
vě osobě a pak ještě v důkladnosti a většina
národních linuli
vzniklo
Vynikající britský filmový režisér
poučenosti, s nimiž spisovatel k jed- z myšlenky čistě místní
ze záfillly, Anthony Aaquiih dlel v druhé polonotlivým otázkám Máchova díla při- kterou poskytl jeden britský deník vině února návštěvou v Praze, kdo
stupuje. A tady musíme uznati sku- čtyřem klasickým koncertům pro navázal umělecké styky h českoslotečné, že Eisner, který so zabýval Má- mládež v Meracysíde. První koncert venskými filmovými pracovníky. V
chovou tvůrčí osobnosti a tak různo- so konal v Liverpoolslté filharmonic- Jeho přítomnosti byly předvedeny
rodých hledisek, počínal si vždy obe- ké dvorauě v prosinci. Ponluchaftutvo tři Jeho filmy, mezi nimi film >Oeai;a
zřetně a po zřejmě pečlivé přípravě, bylo omezeno na mládež mezi 14. a k hvězdám*, který si rázem zlákal
tak, aby ke svému cíli mohl dojiti bez 21. rokem a tomu přizpůsobeny ceny v Praze oblibu «tejnou, jaké HO těílt
dohadů a domýšlení, které by nomtly vstupenek, vflem dostupné. Za diri- v Londýně.
pevné opory vo zjištěných skutečno- genta llverpoolBkéJio filharmonického
stech. Není ovšem možno vždy plně orchestru pro sérii koncertů byl vyKonferencebritskýchfilmařů
souhlasitl s výběrem hledisek výzku- brán dr. Maicolm Sargant, Jehož konGenerální rada Svazu filmových
mu, zvláště když uvážíme, že jde o certy pro děti měly Již obrovský
knihu určenou Širokým čtenářským úspěch. Po tomto prvním koncertu odborníků schválila v »obolu na své
vrstvám, jimž má býti Mácha přiblí- již bylo jasnč vidět, že tato myšlenka výroční konferenci v Londýně renožen jako věčně živý básník. Vedle stu- se rychle rozšíří po Velké Britanii. lucl, v niž HO praví, žo minimálním cídií, které opravdu hodně povčdí kažNebyla to Jenom liverpoolská mlá- lem jo výroba 200 britských filmů
dému, jsou tu i stati, které pro svoji dež, která se tlačila u pokladny, ročně. Resoluco taicé žádá, aby dovovýlučnost mohou zajímatl Jenom ně- přišli sl koupit vstupenky lidé z ce- lený dovoz cizícli filmů byl vo správkolik literárních historiků nebo po- lého anglického severu a pří kon- ném poměru 1c rozsahu domácí výrodobných vědců. Nesporné zajímavá a certu byl dr. Sargent nadšeně vítán. by, aby Svaz mčl právo veta proti
poučující je studie o Máchově bilínVysvětlil každou skladbu, co kom- používáni britských ateliérů americguismu (uměleckém tvoření ve dvou ponista jl zamýšlel a Jak na ni pů- kými společnostmi a aby byl vydán
jazycích), stati o Máchových dopisech sobily jeho životni poměry. Po kon- zákon, který zabrání, aby britský
či zajímavě zdůvodněné poznání, že certu byl zasypáván mladistvými po- film nebyl ovládán americkými spoMácha na rozdíl od romantiků némec- sluchači všelikými otázkami o hudbě, lečnostmi, Také bylo žádáno, aby byl
kýeh je opěvovatelem dne a života a kterou vyslechli a o hudbě vůbec. vydán zákaz dalňiho získávání bionikoli noci a smrti. Také prohloubeně Stejně veiký úspěch mčl koncert grafů a atelierů monopolovými podvysvětlující stať o Máchově odpoutá- druhý, jenž řídil dr. Reglnald Jac- niky.
ní od dobového pouhého rýmování k ques, i koncert třetí, jejž v LiverJiná resoluco poukazovala na »nemySlcnkově sevřenému básnění je ob- poolu opět řídil dr. Sargent. Jiná
jevnou a užitečnou četbou. Jindy má města projevují velký zájem o tuto přiměřeně dlouhou dobu«, kterou z«/však čtenář dojem příliš úzkého zau- mySlenku. V Londýně byl sestaven bralo natáčeni filmu ¿César ft Kleojetí pro věci ne tak závažné, ať již Orchestr pro mládež, který bude po- patra«, a vyslovila názor, žo »Gabriejde o sledování germanismů v Má- řádat koncerty pro mladistvé hudeb- lovi Pascalovi by nemělo být dovolení nadšence, zvláště pro členy Klubů no natáčet ve Velké Britanii další filchově tvorbě, jeho zálibu v některých mládeže.
my«.
Nejlepší britský film
pojmech, které vytrvale uplatňuje ve
Konference také «chválila resoluci,
svých skladbách, nebo o jinak zajív níž se praví, žo SVÍCÍ pohlíží a oblemavé zjištění původu Máchova výpisvami na rozšiřování monopolní činku z Heinova cestopisu o anglickém
Za nejlepší britský film uznán hla- nosti í na výrobu a předvádění filmů
státníkovi lordu Eroughamovi, jenž
měl Máchovi sloužit 1 za vzor při vy- sováním v jednom anglickém denním pro děti, Žádá Uměleckou radu, mitváření postavy Mistra Jana Husí v listě film iCcsta k hvězdám«, oprav- nisterstvo výchovy a jiné orgány, aby
zamýšlené hře. Ale i přes tyto nepod- du vynikající dílo, jehož režisérem je formulovaly politiku, pokud jde o
statné výtky přinese kniha pozorným Anthony Acq /:;,h a pro-Jueentera Ana- vliv, který vykonává film pro dčtl.
N a pozvání Antbonyho Asquítha,
čtenářům, kteří se zajímají o výzkum toie de G:u-r/.":'J. ĎČj se týká britských armádních letců a je vypracoduchovní podoby básníkovy, mnoho ván podle námfeu od Terenee Ratti- předsedy Svazu filmových odborníků,
přiletěli do Londýna dva delegáti
poučného a podnětného. Sluší ještě gana. DsJ.íí pořadí nejlepáích britkoírtoven&líébo filmového průmyslu a
podotknouti, že kniha je ilustrována ských filmů je toto:
zúčastnili »e této konference.

Příspěvek k literatuře
máchovské
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Irští umělci v klatbě
Poněkud nabubřele nazvaná Irská literární
renesance let třicátých až čtyřicátých podobala
se uměleckému »hýřeni* a dneSní irské písemnictví trpí prodlouženou »kocovinou-!:. Jejími
známkami je stáří, emigrace a individualismus.
Tak na příklad Irská literární akademie, založená v roce 1932 Yeatsern a Shawem, nemá ve
svých řadách mladé umělce; průměrné stáří
35 členů. Akademie je nad Šedesát let a z toho
ještě asi polovina žije mimo Irsko. Tento odchod
nadaných byl a je jedním ze smutných rysů
irelcého života. Tak malá země, třebaže s tak
pozoruhodným fondem inteligence, nemůže si
dovolit neustálou ztrátu krve.
Individualismem nazývám, to, že dnes není
v Irsku jednotného literárního hnutí. Dnešní písemnictví sestává z řady individuálních pokusů«
nemajících mnoho společného, což je snad obvyklé všude jinde, ale nikoli v Irsku, kde vždycky byly umělecké »školy« a »mistři* anebo zdo
byla mocná spájející síla společného národního
idealismu. To obojí bylo vidět ve slavných dnech
abbeyského divadla, které bylo sídlem jednolitého hnutí i střediskem spisovatelů všech druhů.
Na abbeyské divadlo měly politické záležitosti
vždy velký vliv a četné divadojní půtky nasvědčují tomu, v jak úzkém styku bylo divadlo s tím,
co vzrušovalo veřejnost — tak boje o Yeatsovu
»Hraběnku Cathlcen«, Syngeova »Hocha hráče«
či O'Caseyo »Pluh a hvězdy«.
Tento národní idealismus se dnes úplně rozptýlil, což jo nevyhnutelným následkem více či
méně úspěšné revoluce. Nahradil j e j buď tichý
skromný patriotismus, který charakterisuje většinu lidu nebo v menšině řvavé vlastenectví,
oportunismuB a tmářství, jímž so vyznačují sobečtí pozůstalí »hnutí odporu« a strhují za sebou prostoduché. Bohužel, jak to bývá u všech
hulákajících menšin, mají tito lidé moc, prosazují své názory a většina spisovatelů se buď
znechucena nebo rozhořčena odvrátila výhradně
ko své práci.
Spisovatel v dnešním Irsku je ve zvláštním a
neuspokojivém postavení. Takřka každý významný autor je ve vlastní zemi zakázán bezohlednou consurou, což je stav jistě jedinečný
v demokraciích. Na úředním seznamu jsou:
Shaw, O'Flaherty, Kate O'Brien, Frank O'Connor, Austin Clarice, Con O'Loary, Rearden Connor, Francis Stuart, Sean O'Casscy, L . A . G.
Strong, George Moore, Louts Lynch, D'Alton*
Oliver Gogarty, Elisabeth Connor, Francis
Haekett a jiní. Neúřední censura (t, j. tajné
listiny kolující mezi knihovníky) zakazuje ještě
řadu jiných.
Na druhé straně se zdá, žo tyto úřední předpisy nepůsobí na soukromý názor veřejnosti
o těchto spisovatelích. Jsou všeobecně žádáni
jako přednášecí; organisátoři institucí podporovaných vládou vyzývají je k spolupráci. Odpor
je však považován sa nevlastenecký. Pokud jde
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o to, jak žijí, je to jejich vlastní záležitost, a
pokud jde o to, co píší, stát laskavě dovoluje,
aby je američtí a britští nakladatelé a vydavatelé tiskli. Výsledkem toho je, že irská Literatura
dnes víc než kdy jindy závisí na vývozu. Je
vskutku nepřirozeným znakem irské nezávislosti, že V. Britanie (pokud Amerika a kontinent
byly uzavřeny) se stala onou jeskyní adulamskou, kde se podle slov první knihy Samuelovy
shromažďují »kteřížkoli byli v soužení a kteřížkoli byli zadlužilí a kteřížkoli byli v hořkosti
ducha«. A z toho pak pochází onen emigrační
proud.
Je snad přirozené, že v tomto ovzduší kocoviny se rozvíjí povídka, román a dokumentární
literatura, kdežto poesie upadá. Přestala také
být výrazně »irskou*. Mladí spisovatelé s výjimkou děl Patricka Kavanagha a Roberta Farrena
nejsou nijak zřetelně irští, na příklad W. R. Rodgers, Valentin Iremonger a Freda Laughton.
Příznačnou anthologií jsou »Poems of Ireland«
(»Irské básně«), vydané v Dublině 1944, nebo
menší sbírka »Irish Poems of to-day« (»Současná irská poesie«).
Za psychologickými účinky se patrně skrývají
hospodářské příčiny. Dnešní Irsko je jednou
z blahobytnějších zemí světa, ačkoli není jednou
z prosperujících, to znamená, že nenadálé okolnosti, jako hromadná emigrace nezaměstnaných
do Britanie, vytvořily dočasný blahobyt. Vytvořily také jakousi strojenost a krátkozrakou spokojenost. Je faktem, Že žádný irský spisovatel
nemůže žít a nežije ze své země, jak finančně, tak
duchovně. Povaha zdejšího života je intelektuálně nevýbojná a nesložitá, což pravděpodobně
platí o všech opatrných, sedláekých zemích.
Stručně řečeno, vyšší vrstvy (převážně angloirské) ztratily veškerý vliv, domácí intelektuálové byli umlčeni nevyslovenou dohodou mezi
selskou vládou a zpátečnickou církví, a v literatuře se zračí špatné časy. I ty pominou.
»The Observer«

Kniha týdne
Svědectví romanopisce o německém útlaku. (Bedřich Goiombek, Co nebude v dějepisu. Vydal Průboj,
nakladatelství Karla Smolky v Brně.)
Jan Kolovrat, Čtvero ročních poěasí. V New Yorku,
New Yorkské Listy 1915.
Jedním z nejkrásnějSich a nejvznešenějšíoh úkolů
novináře jo vyslovit! jasně a vystižně to, co ti druzí,
kteří se nedovedou tak dobře vyjádřltl, jenom prožívají a cítí. A jestliže ten novinář, který se p o d e j m e
tohoto úkolu, je zároveň romanopisec a dobrý psycholog, nedivme se, že se potom octne v rukou čtenářových kniha, která nejen zachycuje a třídí vSechny
události, jež se kolem nás sběhly, ale vykonává nadto
ještě něco více: hledáním vnitřní spojitosti a příčinných l následných vztahů dospívá k typisacl a básnické
působivosti. A to je případ knihy Bedřicha G o 1 o m bk a, která nese skromný, ale výstižný Utul >Co n e b u d e v d ě j e p i s uc.
Ano, autor má pravdu, že to. o čem v knize vypráví,
nebude ohsaieno v dějepisných knihách, které budou
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zacJlycovatl onu neblahou doba národního pokořeni a
zkoušky. Anebo, lépe řečeno, mnoho a toho vyprávěni,
mnohé drobně skutečnosti, které, tak «obře. osvětlují
v ý v o j poměrů, budou v těch dějepisných kniluieh chyběli, protože autor se samozřejmě nemohl vyhnout!
těm skutečnostem základním, anebo výsledným, které
se staly tak zvanými skutečnostmi historickými. T y
ovšem tvoří jenom jakousi kostru celkové stavby knihy, jejíž cena zřejmě spočívá skutečně v těch neznámých, více méně soukromých zážitcích, dojmech, myšlenkách a odpozorovaných každodenních projevech
všedního života.
To, co je obsahem knihy, je ve skutečnosti takřka
deníkový záznam události oněch sedmi lot, jak se jevily
v moravském hlavním městě bystrému por.orovatell,
jehož citlivost a svědomí ho nutily, aby vydal svědectví o utrpení, strachu a drobných radostech, jak se
střídaly v nitru českých lidi, kteří nepřestávali věřitl
v odvěkou spravedlnost, vo vítězství dobra nad zlem,
1 když vývoj poměrů velmi často jejich viře dodával
punc pošetilosti a zoufalství. Stává se proto Golombkova kniha zároveň vášnivou obhajobou těch, kteří
po obsazení českých zemí nacistickou zvůli setrvali na
svých místech nikoli snad ze zbabělosti nebo nemožnosti úniku za hraníce, nýbrž spíše z podvědomé snahy neopustiti půdu otců, která by bez nich přestala
býtl půdou českou. Jako svědectví spisovatele, který
váží pečlivě každé slovo, který nepronáfif soudy povšechné a nedomyšlené, zůstane jeho kniha nejen zadostlčínícím uznáním drobné práce domácích bojovníků za svobodu a lopší budoucnost dočasně porobené
republiky, nýbrž také dokumentem, který nebude moci
Objektivní historik domácích pomčrů za protektorátu
přejiti boz povšimnutí. A zároveň znovu potvrzuje
vzájemnou souvislost odboje domácího 1 zahraničního,
které bez sebe nemohly existovat!. Nic tomuto názoru
nevadí skutečnost, že Golombek nezachycuje výjimečné
příběhy opravdových podzemních bojovníků, že má
spiše stále na zřeteli pontoj prošlých lidí, jejíchž neširoké obzory je nutně omezovaly Jnk ve způsobu myšlení, tak v jejich počinech.
Jak již bylo řečeno, týká se Golombkova kniha života v Brně, jehož silná předválečná německá menšina
ovlivnila v ý v o j poměrů v době kolem Mnichova í při
zřízení protektorátu daleko patrněji než kdekoli jinde,
Prahu nevyjímajíc. V dobře stavěných kapitolách, naplněných dramatickým spádem a propleteným i často
přirozenými dialogy, které tak zdařile oživuji vyprávění a dodávají mu větší přesvědčivosti, střídají se
před čtenářovýma očima drobné charakteristické příhody, které jsou dobrou ilustrací lecčehos, co Je nám
známo odjinud, co potvrzuje naše vlastní skutečnosti,
co dokazuje, jak nebylo rozdílů v dobyvačských plánech uchvatitelů ani v podvědomém odbojném postoji
českých lidí.
Pokud jde o rozvrh knihy, je tu dosti neodůvodněný
rozdíl mezi místem, které bylo věnováno válečné předehře a údobí do Heydrlchovy aféry, a útržkovitým
zaznamenáním posledních válečných měsíců a dnů,
kdy je až příliš patrno, Jak autor, jenž na knize pracoval zřejmě celou dobu nesvobody," pospíchal s líčením, aby svoji zajímavou knihu ukončil. Ale tato výtka
nikterak neubírá na ceně jako celku, pokud jde především o zhodnocení prvních let německé okupace. P o střehy, které Golombek často uplatňuje ať přímo čl
ústy některých účastníků, nepostrádají bystrosti a širokého rozhledu, který svědčí o autorově mravním postoji k současným otázkám veřejným. Je proto kniha
něco více než pouhá reportáž, je to zároveň důvěrný
pohled do duše českého člověka, který trpěl, ale neztrácel víru ve věčné trvání českého národa v zemi, kterou tak miluje a nad kterou nezná nic vznešenějšího a
krásnějšího. Svědčí o té lásce autorově i ten trochu
románový závěr knihy, jímž se končí četba, která nebude bez užitku ani tem, kdož byli doma, ale ani těm,
kteří pracovali za hranicemi a ne vždy zcela dobře
chápali duši prostého českého Člověka, který v podvědomém vzdoru udržoval ěežatvi v zemi, obsazené
nepřítelem.
František Jakubův.
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Roku 19-11 napsal Jai\ Kolovrat ve vojenském táboře
v Anglii příběh mladého českého člověka » dob mnichovské katastrofy. Daleko od rodné y.omě, divá se nn
události, které jeho i mnohé jiné odvedly od borattuského gruntu.
Kolo vratová povídka je uároveň apotheosou selského
ducha 1 vyprávěním se života jednoho « mnohých, Příběh o tvrdém probíjeni se í.lvoto.111 a «krytém odluijl
v začátcích okupace, je proniknut lomným odhodláním
člověka, klerý se nerozhoduje pivlhetlcky přt plném uvědomění, nýbrž v němž koluje, v krvi a v tichu, přilnuli
K věci spravedlivé jako ivailuwřejmé, Toto úallí O vyjádření spodniho loku vo vědomi HO vtělnjc do výrteu
nabíraného vo xvuě-iuSm a širokém rytmu. Tam, kdo
nekoliduje s Jemnějším liupvoslonlatnlm pojetím a kdo
probíhá vAhunoné, v sugestivním náwnnku, postačí fcaito
výraz plně k nosnosti svého viděni, Sivlášiě dobře «o
podařilo autoru vyjádřit wiiutek íítul rodnou Koml,
lt němuž je přlnilHoím nostalgie po domově, po «děděné
půdě. V tomto smyslu čte se I motto, prozářené duchem máchovské touhy, jež znamená v podstatě mystlokou visi, odloučenou od svých přívlastků v čase a
prostoru, vidinu .seňořelé země, íic\mě milované.
Kolovratovu knížka, jojN! dnilié vydání vyšlo roku
1015 v Americe a která no nyní dostává I k nám, Jti
zajímavým literárním dokumentem, v němž Me zrcadli
představy o zemi rodné, daleké a hluboce tnllovnnié,
jak byly prožívány « břehů exulantského odloučeni,
Autor je pečlivý ve výběru slova a krásil jeho řeči jo
neposlední přednost ni tohoto jemného a křehkého dli«,
Přednosti ziijlslé í v naší literatuře domácí »evficdnl
J. P,

Divadlo týdne

Jlrl Mahcn; Mrtvé mofo. ltei.lc A. Kurft. Výprava
Prokop Lnlehtor, Hudba .1. Selili. Divadlo fj. květnu.
Mahcnovo mrtvé moře Je zujlMté těžkým problémem
dramatickým, a především režijním, OhMrná e.fponlce
prvních dvou Jednání, jakož i postihnuli atmosféry
selského vzdoru a poroby náboženské l sociální, atmosféra pochmurná a zdolaná, kterou poHlézo přece prorazí vítězné slovo Boži, vyžaduje velmi citlivých a
pravdivých hereckých výkonů a režijního napětí, kterého se Kurtovl bohužel nepodařilo právě v prvé čánl.1
docílit. Divadlo 5. května, divadlo revolučního názvu,
jo v tomto představeni velmi nevýbojné, omezilo so
v této selské hře na machu nikoli novou, Celá charakterlHaco sedláků začas to upoCívá v pouhé těžké chůzi,
dupáni, halasném řečňovánl a v obvyklém podáni HOIokého furlanlství, jakým se na našich «cétiáoh sedláci
znázorňují už od pradávna. Rozhovor sedláka Havelky
se žebrákem v druhém Jednání, který má dovršit rozhodnutí, již dlouho klíčící v Havelkově mysli, představuje sc nám jako jakési povídání, zdlouhavé a rozvláčné, právě proto, že JJcylův žebrák není pojat Jirko
posel, důstojný a dovršující rozhodnuti, ale scéna Již
od samého vstupu podobá nu celkem nevinnému, třeba
bolestnému rozhovoru o poměrech. A vůbec tyhle val upy a odchody! Herci buď vpadají na jeviště jako by je
někdo právě vstrčil, nebo se velmi nepravděpodobně
plíží, kdežto při odchodu mizl v kulisách a coul říkají,
patrně pro technické zřízenec, Hlavní váha pfodritttve.ril
spočívá na Vejražkově Havelkovi, který Je skutečně
silný a důstojný v místech mlčojíyého vzdoru, zuhlou
baný do sebe a do svého problému přiznat čl nepřiznat,
víru. A l e tam, kde dochází k přelomu o, právě k onomu rozhodnutí, nedostává se důrazu a váhy. Také
modlitba, kterou začíná třetí jednání, je poněkud akademická. Z ostatnich selských jiostáv nadělal Kurii
kalendářové figurky, které «<! rozkraěují, chichotají,
občas mluví dokonce po žížkovsku, a «nad až na kováře B. Dvorského rozhodně to nejsou přemýšliví a
často zlomení vykladatelé bible, bojující o RVOU ylrií
a podléhající malověraostl. A zde přicházím k nervu
celé Mahenovy hry, který také není dost zdůrazněn,
totiž, že je třeba se především a za každých okolnotttí
přiznat k pravdě, zde k slovu Božímu, a '/.'•. bez tohoto
základu »tojí všechny věcí člověka na půdě nepravé,
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TI» písku. Vedle Vejražky a Dvorského jsou služné výkony: Jan Jaroslava Mareáe (pokud ováem nedojde
ke konfliktu), Jíra Vítězslava BartoSe, čarodějnlca
Anny Prchalové Je přehraná, smích Fořtova dráha
Ferdy zní jako na loutkovém divadle, což oslabuje Jeho
jinak dost výstižný postoj, vlslonářce Markytce chybí
dech, ač jinak odehrála své vidění přesvědčivě. Vrchnostenští úředníci mluví oba hlasem, který má být
pánovltý, a kněz vypadá Jako by nevědě), co říká, nemluvě ani o aměňné němčině, kterou prohazují důvěrné poznámky. N a Marii Kautské lze těžko poznat, že
rriá chromou ruku, což je ovňcrn chybou, která divákovi
bráni porozumět, proč Jí tolik záleží na vdavkách,
a proto 1 scéně s čarodějnicí. Realistická výprava nic
nechce a také nic neříká, a scénická hudba, z počátku
slibná, nakonec přispěje k zeslabení mohutného vyvrcholení dramatu, rieboť velebný selský chorál nad
mrtvým a přece zvltfiíílvňím Havelkou Je Jakousi řídkou směsí motivů svatováclavského chorálu se slovenskou lidovou písní,
K,

Hudba

týdne

Koncert (Smetanova kvarteta n premiéru K. F. Ilurlanovy »Maryftl«,
Smetanovo kvarteto, tvořené konscrvulorlsly Rybenrikým, Kosteclcým, Noumnnnum a Kolioutom, které no
Již několikrát vhodně uplatnilo při různých kulturních událostech, přistoupilo k samostatnému celovečernímu koncertu. Pro mladistvý zápal, provázený dobrou
technickou vyspělosti, pro svědomitou přípravu, pevně
skloubenou hru, vypllovanost každého taktu, výrazné
frázováni a temperamentní agoglku můžeme mladé
umělce směle označit za Jedno z nojlupfllch nnSleh kvartetních sdružení a za velkou naději české hudby komorní. V jejich životném provedení byl hrán Ruvelův
kvartet F-dur, vystižený v celé své prchavé měnlvostl,
Janáčkův II. kvartál il.lsly důvěrné« s celou jeho váňnlvostl a důrazem, položeným na stavbu vertikální a
nakonec Mozartův J-Dlsonaniní« kvartet C-dur. Zde sluHl so připomenout, že klasická čistota a jodnoduchoflt
byla pomílona příllflným akcentováním a násilnými odstíny dynamickými 1 rytmickými. Byl to Mozart v pojetí modornlutlokém, Jež so ovfiem nesrovnává s podstatou jeho hudby, llspěch zasloužený.
VfloHtrunuě nadaný umělec 10. F. Burian přistoupil
v době našeho velkého pokořeni r. :tl)íii) k úkolu, jeho*
so zaleklo mnoho Jiných: k zhudobnění slavného vesnického dramatu bratři Mrňtlků
MarySI. Přistoupil
k němu vyvbixíjon monfií skladu! elskou rutinou (I když
má za sebou JIŽ několik oper), ale zato s velikým
vnitřním přetlakem spontánní tvořivosti. Jež chtěla
píchl ti Alt tragický kontrapunkt událostí pollllckýuh a
zároveň vyzpívat, celou jeho lásku k nejprostSImu a
nojčoatójřilnui lidu
• k lidu venkovskému, Zachovat
sl originalitu v konkurenci tuk těžké, jakou znamenají
jména Smetana, Dvořák, Janáček čl Foerster, kteří již
před mnoha lety s nopřodstlžltelnou dokonalosti čerpali náměty z tohoto prostředí, bylo úkolem téměř
nadlidským. Je nutno potvrdit, Sta se to K. F. Burianovi
z valné části podařilo a Že svého úkolu so zhostil čestně. Nejednalo so i-.de tolik o absolutní souinůřltelnost
jeho clUft H díly Jmenovaných mistrů, nýbrž o to, aby
jim nepodlehl ani jednotlivé ani ekletieky. Jen místy
ztisleuhnemo přlznávky janáčkovské. Burianův orchestr
představuje složku bezvýhradné podřízenou dramatické
llnll, ber. samostatné čl dokonce samoúčelné funkce,
zjednodušenou na nejvyšši míru, avšak v pro&lředelch
nojúčlnnějšt, Za hudební nedostatek však pociťuji to,
že dílo nemá ani předehry celkové, ani lc jednotlivým
aktům čl obrazům. Na druhé straně podbarvení dramatického děje na jevišti, k němuž 'Burian má Intimní
vztahy, jo provedeno s důslednosti, jako v žádné opeře
před nim, V Instrunventael převládají nástroje bicí a
dechové, k vystiženi několika lyrických nálad sólové
nástroje smyčcové. Dramatické dění rafinovaně pak
stupňují četně pausy, ostlnata a vířivé chvění nástrojů
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1 vojcálnfi je vfie zaměřeno k účinu dramatickému, Burian, který ae přesně drží textové předlohy, pouz«
místy seSkrtané, úzkostlivě s* vyhýbá áriím, jen několik arioa zaslechneme, jinak reeltativy, parlanda, rychlá
se -střídající dialog a tím zpěv co nejvíce připodobněný
řeči mluvené. Je zajímavé, že přes podřízení vSech složek jednotícímu prvku dramatickému přece jen toto
operní provedení Maryňi nedosahuje právě dramatického účinu představeni divadelního. Plyne z toho poučení,
že c/peru nelze považovat za umělecké dílo charakteru
po výtce dramatického, nýbrž že zřetele hudebně estetické musí a hudebně dramatickými zachovávat rovnováhu, n.erná-11 vzniknout nebezpečí ztráty operního charakteru. A. jefitě něco považuji za nutné vytknoutl.
Pokud Je ml znárno, Mrštíkové vypracovali pro MarySu
2 závěry: jeden, při němž Maryša Vávru náhodou zastřelí, a druhý, v němž MarySa Vávru úkladně otráví
způsobem psychologicky sotva pravděpodobným. Považuji prvý za správnější, protože Je logičtější, dramatičtější a vůbec přijatelnější s hlediska estetického
1 katharse mravní. Je Skoda, že jej Burian nezvolil, neboť 3 jednáni v zhude.bněném pojetí stává se v opero
dramatickou slabinou jeětě názornější. Spád se přílift zvolni a přechází v těžkopádné retardující doznívání, jež sám skladatel považoval za nutné zaplnit
neorganickým chórem za scénou. MarySa byla provedena s úspěchem nejprve v Brně a krátce po té
v Moravské Ostravě. Zatčení Burianovo znemožnilo její
dřivěJSÍ provedení v Praze, takže Jsme so ho dočkali
teprve nyní, kdy so MarySa stala prvou původní novinkou, hranou po revoluci v Národním divadle. Vynlkajlcl pěvecké obsazení přispělo svým dílem k jejímu
úspěchu 1 zde. Červinková jako MarySa, Bednář Jako
Francek a Jedenácllk (herecky ne příliš sympatický) se
uplatnili znamenitě. Po dosud slabých výkonech překvapil Votava v Lízalovl. DalSÍ postavy dobře ztělesnili:
Krásová, Hořáková, I-Ianzalíková, Veselá, Kovář a
Vojta. Režie p. Mandauso byla solidní, Jar. Kromhole
vedl orchestr bezpečně a precisně, výtvarník Hossman
vyřeňll 1. obraz účelně, ale nestylově. Sbory na zcela
bezvadné. Autor byl vyvolán a srdečně zdraven.
IG.

Tak se píše . . .
v Kinorevul«: » P o úspěchu své „Rukavičky" odjel režJsér J. A. Holman na svůj statek v Týnci
n. Luh, aby tu pokračoval v orání.« — (Zaslala
M. Z.)
vo »Svobodném slověv: »Trlstan Tzara se nedávno vrátil po čtyřletém vyhnanatvl v Toulouse
do Paříže, aby připravil vydání svých děl, které
vznikly za jeho nepřítomnosti v Paříží.« — (Zaslala B. H „ Praha.)
v * Národní obroděc: sObě zeměkoule a Evropa
zvláStě postavily se způsobem naprosto rozhodným proti této tyranské moci temna.« — (Zaslnl A. B., Brno.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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SANATORU
IM pro choroby nervové vPraze-BubeiĚi
zahájilo činnost v celém ústavu a léčí nyní jak nemoci nervové, tak i duševní ve zvláštních odděleních. Bliiší
podá správa ústavu. Telefon

70/-S9.

informace

VeÓOUCl lókařHUDrlIligO Pokoillý.

30 let Vám věrně slouží,
osladit Vám život touží
pečivem jak ze zlata,

Kynefin . Počata

které se nyní tak snadno kazí • Pro vývo| |e vjak
důležité udriet zuby zdravé • Dohlédnétě proto
tlm spfJe, aby sl Va!e dřtl pravidelné člsdly zuby
sklovlnu neporu5u|lclml zubními přípravky

KALO DO NT
Železná

kolečka

pro stavební a Jiné ůřely. Jsou prakticky neznlíltelnd. Vyrdblme Jo ve dvou velikostech: 70 a 100
litrů obsah nddoby.
Ddlc doddvdmo: vozíky na pytle a bedny, odkladní, tabulové, zvedací vozíky a ploílny a dvoukolové
kdry. ^
Dotazy a nabídky
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prodc| t o v d r n y j
Potřeby pro průmysl a řemesla
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PORADA
VELKÉ ČTYŘKY
I. SnlonvLuU«bv»f«Mmp»lAclJo ptlpravovAn pro ptvnl poi «du i(yf zahraničních
ml(\l«trů o/mliových «mlouvAch » vanaly
Ndmocka' {» lt«HI, Mníf»Ktkem, Rumun«kom a Fln«k«nÍČ-: 1- PcflWj^>[ia tchodlllů
v lucémbimMm palAijl, kWtýtiyl vyiiavor» -pro Mořil M<idlctH»Vou o* počAtku
1?4 •t«l»V< «. *«hr»dy luc«mbnrfk;ůiio
palAco. 4. Britský mljllMř lahinnlínlch
vftcl po pfllolu do Patli*, i. Americký
mililitr i»liranl4nlch v*cl Byni«V P° pMlotu i W«»hlnatc|j^^pivuli> |»mrPjatU.

