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1. V A m e r i c e v y n a l e z l i plastickou hmotu 2 lumitu. která dokonale
nahradí

sklo a j a k obrázek

srbských i e t n i k ú generál

d o k a z u j e je nerozbítná.

2. Velitel

M i h a j l o v i č odsouzen k smrti. 5. Mše

pod í i r ý m nebem v troskách chrámu St- Mary-le Bow v Londýně.
4. Letní i a t y z organdi, které v z b u d i l y v e l k o u pozornost na dostizích v Longchamps.
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Před mírovou konferenci
Podle dohody tri zahraničních ministrů v Moskvě v prosinci 1915 zúčastní se mírové konference těchto
21 států: Sovětský svaz, Spojeně státy americké, Velká Britanie, Prámcle, Čína, Austrálie, Belgie, Běloruská. SSR, Brazílie, Holandsko, Řecko,
Indie, Kanada, N o v ý Zéland, Polsko,
Ukrajinská SSR, Československo, HnbeS, Jugoslávie, Jihoafrická Unie a
Norsko. Účastníkům mírové konference byly zaslány pozvánky a pravidla postupu při jednáni. Ježto konference bude v Paříži, bylo rozhodnuto, aby pozvání účastníkům bylft
zaslána francouzskou vládou, která
v tomto případě bude jednat jménem
Rady ministrů zahraničních věcí, jež
musela text pozváni napřed schválit.

Staré a nové směry
v mezinárodní politice
V 1. čísle » N o v o j e Vremju-, listu,
tlumočícího názory sovětského ministerstva zahraničí, byl uveřejn&n
úvodník, jehož obsah tvoří úva.lia
o minulé a přítomné mezinárodni politice. Z článku, charakteristického
pro nedůvěru, již Sověty pociťují
k západu, citujeme:
»Mýlí se ten, kdo si myslí, že miliony prostých lidi, prožlvšlch léta
druhé světové války, chtějí zůstat
lhostejnými svědky toho, jak se vynořují na povrch politické hladiny nové nebezpečné zahraničnč-poiitícké
tendence mezinárodní reakce. Vždyť
tito prostí lidé nezapomněli, a ani nemohou zapomenout, do jaké propasti
přivedly svět staré kliky reakčni
vnější politiky některých velkých
států.«
>Je nepochybné, že hitlerismus byl
výplodem německého imperialismu,
avšak nebezpečím pro sousední země
a porušitelem vSeobecného míru se
tento dravec mohl stát jedině za pomoci mezinárodní reakce. Povzbuzována povolností vládnoucích kruhů
v Anglii a ve Francii a vyzbrojlváí
se až po zuby za podpory mezinárodních trustů, hitlerovská vláda si
představovala, že bude moci vnutit
svoji vůli jakémukoli národu; rozhodla se zlikvidovat jeden stát za
druhým, seskupila kolem sebe blok
útočných států a dala se na pochod
za světovládou. Světovou agresi fašistického Německa bylo možno zažehnat nebo odrazit, kdyby byly bývaly mocnosti, stojící v čele L i g y národů, chtěly uskutečňovat politiku
kolektivní bezpečnosti. Avšak to především předpokládalo, že by byly
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musely bránit věc míru jedinou frontou se Sovětským svar,cm.
Takové cesty se Anglie a Francie
zřekly. Reakční vlády těchto m n i u
sllovaly naopak o utvořeml společné
fronty s Německem a llalli proil Sovětskému svazu. A výsledek toho byl,
jak známo, mnichovská dohodu s fašistickými útočníky; bylo to ve slut
tečnosli ulvořcní jediné fronty mezinárodni reakce.
Tato fronta se vSálc brzy rozpadla,
Spiknuti válečných provokatérů jen
urychlilo rozpoutáni ¡¡větové války.
Teprve po francouzské katastrofě a
smrtelném nebezpečí, které hrozilo
britským ostrovům, rozhodly ne vládnouc! anglické kruhy k npohiipráel HO
Sovětským svazem,
»Tato spolupráce se neomezovala
Jenom na jednotný postup ve válečných jednáních, nýhrft tloftlo k bar
monlcké politické spolupráci pil refieni řady jiných otázek. Válku, která měla antlfnálsUcký, osvobozující
charakter, měla svoji logiku: měla
předevfiíui znarný vliv na polil litu
Anglie a Spojených slátů, UHUIMIŮU
jic
anglo-rimko-umerloké
koalici
snadnčjůi dosaženi společných demokratických řešeni. Ovflem, Ze ne také
naráželo na vážné překážky, jak válečnč-strateglcké (na pí', stanoveni
lhůty zahájeni druhé fronty v IOvropč), tak i politické povahy (na j)ř.
v polské otázce), avšak podařilo se
je vždycky vyřeSít uspokojivě, protože společný zájem boje proti fašistickým útočníkům nutil anglickou
a americkou vládu k určitému chápáni spravedlivých požadavků Sovětského svazu.
Takovým způsobem vňceh.ny konference představitelů Sovětského svazu, Spojených států a Velké Britanie
končily řeěením v duchu naprosté
demokratické shody. V politice Velké
Britanie a Spojených států amerických tato pokroková odchylka od tradiční linie jejich mezinárodní politiky
byla úplnou novinkou. A celá otázka
tkvěla v torri, budou-11 se také v poválečné době přidržovat této nové linie, či nikoliv.«

Sledují U S A reakční politiku?
»Přestala existovat logika protifašistické války a. na světlo ae derou
jiné hybné sily — úzce koříabnlcké
zájmy a choutky. Jejich nositelé, nejlačnějáí a nejpanovačnéjóí re akcionáři, nejsou ochotní se spokojit s plody, které jim slibuje užití method
demokratické mezinárodní politiky.
Žádají mnohem více: blouzní o možnosti dostat věechno, čeho si jen pře-

ji, jest 11?,o jenom hlavní sily mezinárodni reakce «o dohodnou na jednotném postupu při ivíu\ul světových 0tár.ek.
.lak vidno, rýsují ne zřetelně rysy
starého, mďt&nlho ústil, směřujícího
k světové hegemonii, A.vňivlt zltnňonosllv, dějin je dokiUňmo, í,c tuková
snaha, nepřál elská prvotním zájmům
lidstva, nemůí.e iutt únpěchu v mezi
národní politice, a Um měně v při"
toňme době, Jenom upřímná ((větová politika, respektujíc! nezávislost a
rovnoprávnost ostatních národů, mů
í,e dojili podpory a uwniVnl svobodymilovných národů,.
Reakčni úsilí a nároky v aréně
mezinárodni politiky JMOU zhoubné v
tom smyslu, i»,u mohou podťýt dosud
Jeňtě nepovinou vzrůstající základnu
budované filavby mini a be/jpečnonU
národů,
V ka?,ilém případě jedno Je ja.'»né:
SovělMký svaz je neochvějný ve rivě
politice míru a bezpečnosti! politi™
rovnoprávnosti a pfá/teMvl vrtech jtť>'
rodů na zemi, Sovětská země půjde
l v budoucnost 1 v předních řad lícili
v zápase za trvalý jnfr.<

Americké stanovisko
k možnosti nové války
Enuieouzský
l,e Monda.* přinesl
článek svého dopisovatele z N e w
Yorku Vvwi Oázy, který naznačuje
rozdíl mezi evropskou a auierlakou
mentalitou, pokud jde o eventualitu
nové války a poměr k Rusie,u. Američtí pozorovatelé, kteří HO vracejí
z Evropy, shoduji se, v tom, Že národové cvropňt! n Jejich vlády pokládají za nevyhnutelné vypuknutí třeli
svétové války. Soudí, že vlnu na tom
má jednak snaha velkých mocností
o Individuální bezpečnost a jejich, politické zasahování do života malých,
států, jednak obchodní systém amerických zpravodajských agentur, které zaplavují Evropu nedosti promyšlenými informacemi, Jež m v Evropé
Spatné vykládají.
Tento psychologický stav Evropy
neodpovídá americkému. N e »nad
proto, že by Američané byli naklonění k shovívavosti k Rusům, Sovětské neznámo a diplomatické rnethody Stalinových zástupeft vyvolávají
naopak nejprudél kritiky v americkém tisku a rozhlasu, Leč průměrný
Američan nechce připustit!, že by
pouze válka mohla, rozřefiltí problémy míru.
Průměrný, optimistický a realistický Američan se vňak bojí války pro
její hosnodářské důsledky a ztráty
na lidech. Proto instinktivně oddaluje
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její možnost a v8ří více v moc blahobytu než v moc zbraní. Strach před
Rutíkcm, kterého bylo co nejvíce v y užito, aby byla vytvořena atmosféra
pro odhlasování vojenských opatření,
žádaných generálními étáby, nepřímé! Kongres k tomu, aby je o db laso vaL Zákon o odvodech. je kompromisem hledícím k závazkům, jež by
Washington mohl v budoucnu učinili, Také pokusy v Blklní rozvíří více
masy evropské než americké, na
nejvýfie. budou některé liberální hlasy
protestovat proti tomu, aby jediná
velmoc byla v držení alomíckého tajeimfltvf.
Prudkost proti»ov6t«ké vlny ne
zmírní, čím. více budou známy opravdové úmysly velmocí. Boj anglo-«)
věWkýůh zájmů v N&mecJtu a v<Středomoří nabude umel /.mobtílHOVttt
veřejné mínéní pro preventivní válku proti Rusku. K tornu by bylo třeba, aby Rturtců pilino ohrožovalo
pásmo bezpečrtOBtl Spojených států,
jehož vymezeni! »taví proti sobě ve
Wtuíhlingtonu nacionál Isty a llberály

Proti rozdělení světa
Potřoba bezipečnOBtl přesvědčila AmBrlfcainy o nutnosti /.ahraniční politiky, Cití-ll se na tomto poli dédleí
oclpovódnoHtl Velké Britanie, dívají
ne TKL toto dftdlotví n jistou obavou,
vxhlcdcm k Ji-ho ImperlallHtlcké poVftasc.
Pdkud Jde o komplikace mezi třemi velimoceml, je v amerických Um¡«ich tarwlmcu bojoval proti rozdílení světu mi. dva nepřátelské bloky,
iMočfcl na řitíbo, aby uhájily H V O U
bezpečnost.
Spojeným »tátům jde hlavně o tyto body: X. zdůraznili přesnými závntflcy, které by nenechávaly žádnou
txxshybnottt o úmyslech Washingtonu, strategickou živoLu l nutnost renglowwkého apojonl a určití Jeho meze; 2. nabldnoutl Sovětském usv&zu
bco; smlouváni a v rámci určujícím
přeiHiié americké zájmy, plán koriHtrudctlvní ¡spolupráce, který by umožoll oběma cívlllsaclm, západní 1
východní, aby ne sblížily ve vzájemné ťlcté; 3. projednávali mírové problémy v duchu Spojených národů, totiž tak, aby malým národům bylo
dáno co nejvíce demokratické bezpečnoetl úctou k jejich politickému
vývoji a hvélu kolektivní vojenská
beJopečiHxst
mezinárodni
kontrolou
atomleké energie.

I tam originální cestou k úspěchu.
Atomové centrály nejsou nic jiného než »atomové mfiíře« nebo r-atornové pece", jak podrobně o nich v y kládá kniha »Uvolněné a t o m y ; (nakladatelství Za svobodu). Dr Santholzer, autor spfaju, vénuje atomovým
pecím celou kapitolu. Jsou to obrovské krychle ínebo kulovité útvary),
sestavené z cihel tuhových a uranových. Uran musí být ve formě kovové, neobyčejně čistý. Cihel z uranu
je mnohem méně než z tuhy a mezi
tuhovými cihlpmi jsou rozmístěny
podle, přesného plánu tak, že tvoří
t. z v. mřížoví. Tím je míněno uspořádání, které umožňuje vznik řetězové reakce. Když pec při stavbě dosáhne určitých rozměrů, začne se
sama od sebe zahřívat. (Proto se
užívá názvu . pec nebo milíř , které jsou obrazné.) To je znamení, že
začíná samovolné ňtépení atomů. Nějaký neutron (třeba z kosmického
záření) pec
zapálí', t. j. rozátčpí
jeden uranový atom. Jádro atomu
uranu se přitom rozletí na dva kusy, které vymráti dva až tři neutrony. T y mohou Štěpit okolní atomy
uranu, které opět vyrnrétl neutrony.
Tak vznikne lavina rozštěpených atomů a tudíž také lavina energie. Odňtépky mají poněkud menSÍ hmotu
než původní uranové jádro. Hmota
se nemůže ztratit, místo ní se objeví
energie. Geniální matematický fysik
Albert Einstein již roku 1905 doplnil
princip zachování energie prtoclnem
rovnocennosti hmoty a energie. Hmota se může měnit v enerj?li a naopak
enerple ve hmotu, To vňe je podrotně
vyloženo v -Uvolněných atomech .

Když by se atomová pec stavěla
dále, nad -kritickou velikost-,, pak
by stoupala ustavičně výkonnost pece a pec by se na konec vlastním
tepleni rozžhavila a roztavila. Pec se
rnual proto chladit — ale to by nestačilo. Je nutno část neutronů pohlcovat jinak, aby se nemohly uplatnit při Štěpení.
Proč se používá tuhových cihel?
Proč právě tuha? O tom se v >Uvolnéných atomech dočítáme, že by se
právě tuk dobře, a vlastně jeátS výhodněji, mohlo použít také těžké vody. Němot jl ve válce vyráběli v Norsku a proto se Spojenci obávali, že
budou v tomto olxíru předstiženi
Němci však nedokázali vyrobit ani
čistý uran, ani plutonium, takže neměli atomovou tfaskavlnu. Tulia nelni těžká voda jsou t. zv. moderátory,
t. j. brzdící látky, jež patřičně sniAtomové centrály v Americe
žuji rychlost neutronů. Štěpení uraPodle nojnovějáích r,práv je v USA nu je totiž působeno pouze neutrony
v provozu nyni několik pokusných malých rychlosti.
sutomovýeh
centrál , vyrábějících
teplo, jeho?, .10 již využívá k výrobě
páry a pohonu turbin. Výroba elek- Naše zahraniční politika
trtciké raievglo tímto způsobem pro- od zdi ke zdi?
zatím nedosahuje stupni hospodárčeskoslovenská vláda v době, kdy
nosti hydroeontrál, ale význam po- byla ještě ve stavu demise, poklákusů je epochální, Ponejprv v ději- dala za nutno poslat do Paříže, na
nách lidstva pohání atomová ener- konferenci Čtyř, EvláStní pamětní
gie stroj! Také ve SSSR jsou v otáz- spis. v němž žádá, aby rozhodně
ce praktického zužitkování atomové Terst nebyl r.meartnárodnSo, nýbrž
energie již hodné daleko. Jméno ge- postaven pod jugoslávskou svrchoniálního profesora Petra. Kapie.v. jenž vanost. Kdyby se v Československa
řídl pokusy, je zárukou, Se v ý v o j jde dělal plcblscit, jistě by lid, marxistic-

k ý f nemarxístieký hlasoval pro to,
aby Terst připadl Jugoslávii. Je však
otázka, zda bylo vhodné, aby československá vláda v předvečer kcrnpiomisu ve věci Terstu šla do předem
jasné diplomatické porážky.
Obzory již před šesti nedělemi upozornily na to, že SS3R. patrně zastane
až do poslední chvíle neústupným
ve věci Terstu. Zprávy o možnosti
kompromisního řešení, t. j. zmezinárodněnf Terstu byly zajisté též přístupny naši vládě. Lze si tedy klást
otázku, proč v e chvíli, kdy náš veliký a hlavní spojenec. Sovětský svaz,
byl ochoten přistoupit na zmeziná- ..
rodné.ií Terstu, Československo pokládalo za. nutné vystoupit v rozporu
se stanoviskem SSSR se zvláštní notou proti zmezínárodnění. Tuto otázku je třeba si klást tím spíáe, že
československé veřejnosti není znám
žádný obdobný případ protislužby se
strany Jugoslávie. Naopak se zdá,
že v otázce Těšínská a Kladska diplomaté maráála Tita se staví spíše
na íitianu Varšavy než Praky. Tato naáe otázka nemění nic na naíeru
zásadně kladném postoji k jugoslávskému požadavku stran Terstu. Jde
však o to, že Československo, jehož
zahraniční situace není zrovna nejit r»éi a které samo chce. předložit
mírové konferenci vážný účet, si tu
připravilo zbytečnou diplomatickou
porážku v otázce, která nebyla Jeho.
id i P a ř í ž )

K

situaci v Rakousku

Po neúspěchu rakouské zahraniční
politiky v otázce jižních Tyrol, k h rý je .spíže morální porážkou níž materiální ztrátou, vzbudila nová dohodu o kontrole, podepsaná 2C. VI. ve
Vídni, jistý optimismus a uspokojeni.
Rakouský lid opět nahyl naděje a rakouská vláda kvituje toto rozhodnutí
spojenců jako prvý větší úspěch od
svého ustaveni. Konkrétně znamená
nová smlí-uva, žs byl fakticky obnoven hospodářský celek Rakouska a
pro parlame.it do jisté míry volnost
činu. Spojenci dokázali novou dohodou, že ped podmínkou, že Rakousko
tomu přispěje svou upřímnou demokratickou politikou, jsou ochotní, podle moskevské dohody a pudle londýnské deklarace, postupně vybudovat samostatný rakouský stát. Dosud
byla rakouská vláda pouze výkonným orgánem spojenecké rady. teď
se však stane spojenecká konvse
kontrolním aparátem nad rakouskou
vládou, která bude paním nad rakouskými státnimí občany. Je zřejmé. že spojenci si ponechávají rozhodující slovo v otázkách, týkajíuch
se jejich přiniých zájmů. Př. devším
so budou spojenecké orgány nadlle
starat o demilitarisaci. zajištěni spojeneckého majetku, otáaky cizinců a
kontrolu nad očistou od faš ! stů Provedeni těchto usneseni bude sice jeStě otáskou času. rozhodně však jsou
obavy a skepticismus se střeny určitých rakouských kruhů neodpcdst&tněné a je jisté, že rozšíření pravomoci dává rakouské vládě možnost dokázat světu, že to mysii vážně s yy-
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budováním demokracie, bez vít vři na- průmyslové oblasti byly stále bomcistů a s potíráním velkonëmeckého bardovány, byl průmysl kolem Vidducha vůbec.
ně vybudován a anoviu-.ahájen provoss
V otázce Jižních Tyrol se snaží teď v podnicích, jež ležely 10 lot ladem.
vláda přednést tento problém před Ačkoliv byly sem přestěhovány stroširším forem, čemuž nasvědčuje žá- je s: Německa, nutno konstatovat!, ř.o
dost, kterou poslala Rakouská liga podstatu výrobního «aříseni tvořil býgenerálnímu tajemníku OSN T r y g v e valý rakouský průmysl.
Dnos vypadá situace asi tak, že KuLiemu pro Spojeně národy a spolkov ý kancléř Fígl mírové konferenci, sové trvají na liteře postupimského
aby bylo provedeno lidové hlasováni rozhodnuti a požaduji jako německé
na tomto území. Realisticky uvažují- reparace veškerá Mři/,oni, jož byla
cí politické kruhy přesto jasné vědí ke konci války právnicky v rukou
a vidí, že se nedá po Čítat se změnou Němců, Rakouská vláda, podporovastanoviska velmocí a že vyhlídky Ra- ná západními spojenci, so bráni Um,
kouska na mírové konferencí jsou že podstatu těchto němeokých Tvktlv,
malé. V ý v o j v Rakousku samotném tvoří bývalé rakouské vlastnictví, a
je pomalejší, než v ostatních státech postuplmským rozhodnutím, jeř, .stastřední Evropy. Mrtvý bod ještě není noví, žo Rakousko má býtt samostatpřekonán a Rakousko je stále Ještě ným a životaschopným .státem, což
odkázáno na pomoc ze zahraničí. Pře- bez průmyslového zařízení by bylo no
konat stagnaci zvýšením produkce, myslitelné.
výkonu a pracovní morálky patři
Podle posledních zpráv, zasáhl sám
právě tak k nejdůležítějším úkolům president Truman do tohoto sporu,
vlády, jako zajištění potravin hlado- zříkaje se pro Spojené státy vítech
vějícímu rakouskému lidu. Podle u- nároků na německá aktiva v Rakous
jíštění spolkového kancléře ing. Fígla ku, a I Sověty ssmfinlly své stanovisko.
jsou nynější přiděly (1.200 kalorii Nechtějí již průmyslová zařízeni dedenně i zaj'Stëny až do nové úrody a montovat a poslat I do Sovětského
pomocí U N R R Y má být tato dávka svazu, nýbrž ony podniky provozovat
základem zásobování ! pro zimu na místě, pod vlastním vedením, ale
1946/47.
Vyživovací situace bude, podle rakouských zákonů, a rakouspodle slov spolkového kancléře, nor- kými zaměstnanci a odváděli rakousnmllsovánn až za tři až čtyři roky. kému stálil řádné daně, Ncnl to po
Na poli soclallsace nebylo dosaženo po prvé, žo Svaz socialistických revalného pokroku. Návrhy na zestát- publik používá kapitalistických monění klíčového průmyslu jsou stálo thori, aby sl zajistil v olzl zemi stálý
ještě pouze předmětem jednání. Skut- vliv.
1-'N. (Vldc.m
ky v této věci se ještě nedají očekávat, ačkoliv není sporu o tom, žo i rakouští politici a odpovědni hospodář Německý majetek v Rakousku
ští ë'nftelé uznávají plně že sociální
Britská vláda požádala své politicreformy jsou nutné, chce ii Rakousko ké zástupce ve Vídni o podrobné vybýt uznáváno za pokrokový stát v .svétilení ruského rozkazu vydaného
Evropě.
v sobotu minulého týdne, jimž se za
bavuje na účet reparací pro Rusko
všechen bývalý německý průmyslový
O osud rakouského průmyslu
majetek ve východním Rakousku,
N a postupimské konferenci bylo
Podle tiskových zpráv požádal arozhodnuto, že německá aktiva ve vý- merlcký vrchní volilo) v Rakousku
chodním Rakousku připadnou Sovět- generál Mac Clark písemně ruského
skému svazu a německé vlastnictví v vrchního velitele o přesnou definici
západních oblastech západním spo- pojmu »německý majetek« a prohlájencům jako reparace. Pro množství sil, že vláda Spojených států by nenaléhavých úkolu a pro omezený čas mohla souhlasit s ruským zabavením
zůstalo v Postupimi jen při vytyčeni průmyslového majetku, na nějž maji
zásad, kdežto výklady těchto zásad zákonitý nárok rakouská vláda, nebo
se čím dále tím více od sebe liší. rakouští státní příslušnici.
Proto je i osud rakouského průmyslu
Britská vláda, než učiní podobný
předmětem diskusí mezi spojenci a krok, hodlá vyčkat oficiální Zprávy
rakouskou vládou i mezi spojenci sa- z Vídně, avšak londýnští komentátoři
motnými.
mají za to, že britská vláda v záeadě
Ve Vídni a po celém dolním Rakousku vznikl již za Rakousko-TJherské monarchie značný kovodělný a
elektrotechnický průmysl, který zásoboval Videň a země monarchie. P o
první světové válce musel tento průmysl těžko bojovat o svou existenci
a jen jeho vskutku hodnotná část
přečkala krlsi let třicátých. Přišel
>Anschlusi a s ním velký zájem německého kapitálu a vládních činitelů
o rakouský průmysl, což skončilo převzetím jeho největši části německými polostátním: koncerny. 90% rakouského průmyslu se stalo německým vlastnictvím.
Když
vypukla válka a německé

O B Z O R Y

podporuje stanovisko generála Mac
Clarka.
V Postupimi bylo ujednáno, že
Rusko obdrží jako část svého podílu
na německých reparacích
vSechcn
¿•německý zahraniční majetek v Bulharsku, Finsku, Maďarsku, Rumunsku a východním Rakousku--. Velké
Britanií, Spojeným státům a Francii
byl přiznán obdobný nárok na německý majetek v jejich okupačních pásmech Rakouska.
Ruský rozkaz, kterým se zabavuj':
všechen německý majetek ve východ
nírn Rakousku, je sice formálně
správný, záleží však na praktickém
výkladu pojmu ¿německý" majetek.

Podlé britského a .amerického n;V
zoru hlavni věci jo KÍskat autoritativní definici pojmu s-něnwoký majetek)
na rakouském území. Taková doflnl
co měla by být dohodnuta nejen mez
čtyřmi okupačními volmooeml, nýhví
také se všemi mocnostmi, Jež maji
nárok na německé reparace. Dokuti
nebude vypracována takováto aulo.
rltatlvnl definice, neměly by být podnikány ř.ádné kroky k provedeni postupimského ív.',bodnuti, JoC, ,so týká
německého majetku v Rakousku,
Sovětská vláda, Jak so udá, sáhla
k jednostrannému výkladu pojmu
měmoeký mojotelu a na tomto podkladu učinila své rozhodnuli, a to bez
předchozího oznámeni aul třem oku
pněním velmocím, ani rakouské vládě, Rakouská vláda trvá na stanovíš
ku, žo vňeehno, co bylo v Rakousku
rakouským majetkem před mkoui
I ono, má být ponecháno Rakousku,

Hospodářská obnova
v sovětském pásmu Německa
Sovětské okupační pásmo v Němec
ku se ponenáhlu proměňuje v hospodářsky vyváženou Jednotku, 1'růmys
lová produkce, plánovaná německými
ministry za pomoci sovětské centrální správy, ělnl ohromné pokroky, Obchody v sovětském pásmu, nu rozdíl
od prázdných výkladních skříní v
ostatních pásmech, maji npěl; ria skladě pfodmlUy běžné potřeby, ba dokonce I textilie, ačkoliv tylo no vydávají
Jen ohělnm nacismu.
Od minulého záři, kdy insnlál
kov dul německému průmyslu pod jeho uprá-vou k dt»poalcií fiumvluy iim čtyři mésloo, oo)é hospodářství v sovětském pásmu jo řízeno přesným plánem. Využitím každého zachovalého
stroje, auta, vagonu, čl sobemonfll zásoby surovin, sovětské správě HO POdařilo přivést průmyslovou produkci
ve svém pásmu na 'M% předválečného stavu, Ministerstvo průmyslu očekává, že během IH měsíců výroba dosáhne maxima dovoleného postuplniskou konferencí,
Výroba v sovětském pásmu ;Je plň.
nována vždy na tři měsíce dopředu.
V prvním období 11)40 byl plán splněn
na !)l% a bylo vyrobeno zboží v hod notě 2 rrilMard marek. Přirozeně velká
část vyrobeného zboží Jo určena pro
SSSR na účet reparaci, Ale 1 tak
Němci v sovětském pásmu dostanou
více zboží než ělnl celková výroba v
pásmu britském, americkém a francouzském dohromady. Výroby, zboží
na reparace zaměstnává továrny na
100%, takže rirjzar/xÍHtnanoflt, která
panuje v ostatních pásmech Je zde neznáma.
Německý ministr i>r('itnyti]\i řekl
pří svém rozhovoru s novináři, že nejvétňím činitelem v zotavení Německa
pod sovětskou správou Je ruský genius a zkušenost v plánování.
Všeobecně řečeno, obchod, průmysl
a zemědělství v sovětském pásmu
jrioij nejméně 0 měsíců před ostatními
pásmy. Zatím co sovětská »práva
provedla pozemkovou reformu vč^s,
tak aby noví držitele půdy mohli do-
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tické koncepcí a iniciativě.
V tore •Jablonecký průmysl se stěhuje
smyslu bylo také jrty3:sováino příslušs Němci
né prohlášeni, jež o tomto aktu bylo
Reuterův dopisovatel v Berlíně pív Moskvé a Buenos Aires vydáno.
še, ža jedněmi z přistěhovalců, kteří
se nyní objevili podél hraníc dřívější
Argentinští komunisté:
-•Velkoněmecké l íše-, jsoa dovední řetanec mezi vejci
meslní ci-umč-Ici, kteří byli vytrženi
Diplomatické gesto ovřtsko-argen- ze svého kraje, kde po 250 let proslatinské zr,amf;ná ovšem neobyčejné po- vovali malé městečko v Čechách - v
sil ní Perónový vlády nejen ve směru bývalých Sudetech - Jablonec. UslyJeště Argentina
její pol tiky vůči Spojeným státům Äel-li v Evropě nebo v Americe kdoa Sovětský svaz
americkým a Ve!!;«' Britanií, nýbrž koli jméno Jablonec , ihned si vzpomněl na nejdovedněji provedené a
Nedávné navázání diplomatických předevóírn také v jejím postavení vůnejkrásněji! z modrrníeh Šperků styků mezi Sovětským «vazem a Re- či ostatním republikám latinské Amepřezky, prsteny, náhrdelníky, sk'eněpublikou argeat nnkou a jemu před riky. Nehledé k tomu, že Argentina
né a křišťálové ornamenty - které běcházojíef ho«porlářnká jednání sovét- má nyní podob; é jako oba ostatní
hem let prosluly jako > jablonecká bioké delegace v Buenos Alrrs vyvolala státy J-honmer ckého bloku ABC, težuterie«. Jablonečtí umělci jsou nyaí
lí;',
Brazílie
a
Chile,
přímé
styky
se
v unglo amerických hospodářských a
nuceni použiti
zpáteční jízdenky«
politických kruzích odezvu, jež daleko Sovětským svazem, získává Perónosvých předků, kteří před 250 lety na
předčila váochno očekávání a Již mož- vá vláda dalfil mezinárodně pol tické
tento lLftek sem přišli se svými rodino téméf označit za projev politické výhody v torri, že zlomila hrot časnami a svými nástroji z Duryůských
tým
a
nepříjemným
útokům,
jež
poda. hospodářské žárlivosti, i/ argentinpahorků. N a jejich zem a domovy si
ské veřejnosti lze ovfierri právě proto nikaly levicové oposlční strany Jihonyni dělají nárok Ceši a jím nezbývá
pozorovat neobyčejné uapokujeni nud amerických států proti Argentině
než ae .pozvolna, po skupinách, vracenovou zahraň Ičné-pollllekoti orientací právě pro její dfívějfií zaměření prot! do Duryřtska, kde maji býtl usídpr< fildenta argentinské republiky ge- ti Sovětskému svazu a .sympatie
lení v nových domovech pod ochranerála Juana Domlnga Peróna, Jaké k státům bývalé osy. Mexický komunou Rusů, kteří spravují toto pásmo
byly okolnosti u úvahy, jež přiměly nistický vůdce a mluvčí jihoamerickéNěmecka. S těmito umělci jde průvlády sovětskou A argentinskou, aby ho dělnVtva. Tolednno, který dlí prámysl, který, jak bylo v Jablonci zvypo li) lotech znovu navázaly normální vě v Moskvě a byl až dosud jedním
kem. byl
průmyslem domáckým«.
z
největfiieh
odpůrců
Perónových,
vystyky hospodářské a politické?
Tento průmysl byl téměř výhradně v
Jo nepochybné, že se Sovětský svaz jádřil se o Jfho nové zahraniční orien- rukou německého živlu.
Duryň^kíl
tímto diplomatickým aktem zařazuje tacl co nejpříznivěji, komunistický vláda vytvořila zvláitní komisi, ktetisk
chilský
a
brazilský
zahájil
vůči
aktlvrié do konkurenčního boje obou
rá má pečovali o jablonecké obyvaa<ngloíi»8kýoh mocnost.! <i Jlboauierle- argentinské vládě tentýž příznivý telstvo a usídlili je v nej vhodně 'Sich
způsob
psaní
a
brazilský
komunisticl<ý, zejmé a vfiak argentinský trh.
oblnstech. kde mohou opět začlti se
Jenž Jo právě pro neobyčejné vývozní ký mluvů! Preatcs, jenž Jeňtě nedávno svojí prací. Zájrm duryfiské vlády
ptohlásil
o
Perónoví
že
není
íafilsta.
možnosti Argentiny velmi důležitý,
není výlučně altruistický. Před válJestliže vflak na jedné strané Peróno- ale reakeionář v pravém slova smys- kou se vyváželo jabloneckého zboží lu.
zaslal
mu
nyní
u
příležitosti
navává vláda markovala velmi opatrné
styků
sovětsko-argentinských šperků, náramku, prstenů, přezek,
svou vůli, zjednali nabídku diplonm- zání
korálů atd. - za 88 až 200 mil. zlatých
llekých a hospodářských styků se So- blahopřejný telegram, Také komu- marek. Sklo a barevné kovy z Duryftnistický
tisk
argentinský,
který
ještě
větHlcýuh svazem protiváhu ve svém
ska budou základním matei^álem v
postavení oproti
Spojeným státům za nedávného volebního boje Perón a tomto průmyslu, který našel nový dopotíral,
staví
se
nyní
jednoznačně
za
americkým u Velké Britanii; vyjadřumov, vlastně domov původní. Zatím
je tuto skutečnost. soviStaký tisk na jeho novou zahranlčnč-políMckou ori- lze používat! jen duryňského materientaci
druhé straně naprosto bez obalu. Tak
álu, avšak sovětské úřady slíbily vešětoino v úvodníku časopisu
IzvěstlTímto způsobem si upevňuje argen- kerou pomne, aby tento průmysl mohl
Ja+, tflsně před rozhodným krokem tinský president svou vnitřní posici, opět začít vyrábět'. Několik firem j'ž
argentinské a sovětské vlády, že di- která ostatně byla pro něho a jeho otevřelo své obchody a některé ručně
plomatické přátelství mezi Argenti- přívržence po výsledku voleb stejně vyrobené předměty pe již objevily za
nou a Sovětským svazem přivodí an- velmi stíná. A zkoumáme 11 blíže jeho výklady, ačkoliv je stále jeStě neglosaskému Impuriallfímu v Jižní Ame- státnický projev, v němž ohlásil svůj dostatek strojů.
rice novou a významnou protiváhu.
vládni program, je nutno opravdu mlt
Krotí argentinské vlády k navázá- za to, že jeho vláda přinese zemi mnoNedostatek pracovních sil
ni styků se Sovétokým svazem neni ho užitku.
Budoucnost ovšem teprve ukáže, v pohraničí a jeho řešení
výhradným gestem vlády Perónový.
Jo známo, že zahraniční ministr dří- jak dalece se splní naděje, které oba
Jedním ze známých středisek naševější vlády Far re 1 lovy Dv Cooke při- nejrověj.M diplomatičtí partneři, So ho vlnařského průmyslu je Krnov,
pustil Jiň v březnu a dubnu tohoto větský svaz a Argentina kladou ve jehož vlněné látky byly v i d y předroku, kdy se očekával příjezd sovět - vi&Jemné navázáni svých hospodář- mětem čilého vývozu. Jako v mnoha
První jiných průmyslových oborech v poské hospodářské mla.se do Buenos ských a politických styků
Aires, že předmětem jednání se so- praktický předpoklad pro rozvoj vět- hraničí byl tento průmysl od vo:: n
větskou misi nebudou pouze otásiky 5tí výměny zboží, totiž dostatek lod- také ze staré řemeslné tradice kraje
řásu hospodářského, nýbrž navá. Ani ního prostoru prozatím chybí. Zdá se a jeho převážně německých obyvatel.
normálních diplomatických stylu! vů- vsak. že nabklkv Sovětského svazu Protože poválečný v ý v o j vedl k čásbee. jestliže vSak ůynSját argentin- na export laciných pohonných hmot tečnému odsunu německého dělnicský president generái^ Perón navázal všeho druhu, jakož i celých továrních tva, za něž nebylo v tuzemsku dosti
vo svém nedávném" programovém zařízeni pro Argentinu, naproti tomu a rovnocenné náhrady, byla část texprojevu pokud se týká vnitřní poeti- pak jeho zájem o argentinské přebyt- tilních továren přestěhována do Brna
k y na nesěotné hospodářské, finanční ky vlny, kůží. olejů a cvikru tvoří a část na Slovensko. Demontáž sloa sociální reformy, začaté dřivě jSt dostatek reálného podkladu, aby vzá- žitých a drahých textilních strojů,
vládou Farrollovou a výslovně také jemné hospodářské styky, o nichž se jejich doprava a skládáni na místě,
poukázal na spoluodpovědnost této při diplomatickém gestu sovřtsko- je kapitolou pro sebe, která nám po
vlády na jednotlivých reformách, zdá argentinském mluvilo prlniérně ne- hospodářské-stránce zrovna neslouží
se, že navázání diplomatických styků zůstaly pouEe na papíře, nýbrž deSly ke cti. když část nákladně přestěhose Sovětským svazem hodlá přlčístl ve prospěch obou partnerů co nejdří- vaných strojů je nyní k nepotřebě.
Dr O K.
výhradně své vlastni zahranič nepoli- ve realtsaee.
N a misto odsunutých německých d ä končití podzimní osev, v americkém
a britském pásmu donutí tvoří výbory, které mají studovat možností provedení reformy, V sovStakém pásmu
odborové organlaace se zúčastní na
plánování produkce a rozhodují y pracovních otázkách, v ostatních pásnu oh odbory neznamenají mnohem
více než jméno,
TP.
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níků a ř!?lnic byli dovezeni slovanšti
dělnici. Zkuáenosti s nimi nejsou,
alespoň na Krnovsku, nejlepši, a také mnoho jich práci brzy opustilo.
Nyní. když se přiliv českého živlu
v pohraničí vyčerpává, hlavně obsazováním statku, živností a obchodů
a jeví se zájem nejvýše jen o správcovská a úřednická místa v průmyslu, je zase nedostatku pracovních
sil čeleno dovozem cikánil ze Slovenska. Nevíme, kdo odpovídá za tuto
posilu jednoho z uejvýxuačnějšich
průmyslů v pohraničí, ale zkušenosti
s těmito pracovníky nejsou zrovna
povzbudivé. Vadí tu jednak nedostatečná inteligence, uálo malé nadšení
pro práci, a zejména dochvilnost v ni,
o kvalitě práce samotné ani nemluvě. Myslíme, že za dobu více než jednoho roku mohl být i pro průmysl
s německým kvalifikovaným dSlnietvem vybrán vhodný lidský materiál
a zapracován. Jak se dosud ukázalo,
jsou česká a zejména slovenská děvčata se svoji poměrnou inteligencí
a nejméně narušenou pracovní morálkou ještě nejtvárnějším materiálem pro budoucí průmyslové dělnietvo
v pohraničí. Ali tímto žádoucím materiálem nejsou zubožení zemědělci,
si hnaní z východních oblastí Slovinska, postižených válkou, dále koňští
handlil i, vyklad íčky karet a jiní povalečt z řad cikánského obyvatelstva, kterým práce nikdy nepřirostla
k srdci. Nesmíme pří tom zapomínat, že krnovský textilní průmysl, podobně jako většina severomoravských
podniků toho druhu, je průmysl
vývozní, který se musí jakosti í
cenou měřit s nejvyspělejšlml průmyslovými zeměmi světa. Proto může býtl po odchodu německých odborníků obsazen jmi nejkvaliflkovanějšíml silami českými a nejvýše pak
slovenskými. Poslední pak představují velmi různorodou surovinu. Obesílání pohraničí tímto netříděným
lidským materiálem, kde je velký
rozdíl mezi Slovákem dobré vůle, slovenským děvčetem se skutečnými
vlohami k průmyslové prácí, a negramotným clkánem, postrádajícím
obého, není zrovna moudrým činem.
Průmysl nejsou jen stroje a budovy,
ale něco vice, protože je neméně tvořen kádry pracovníků platově diferencovanýma podle jejich práce a odpovědnosti! A na tuto hlavní věc se,
bohužel, rádo zapomíná. Proto je náš
pohraniční průmysl textilní s jeho
staletou dobrou tradicí místy ve vážném nebezpečí, že jeho kvalifikované
dosavadní síly nebude možno ve stejném rozsahu nahradit
domácími,
čímž klesne jeho výkon a tím i význam pro stát. Dosavadní neuvážený
postup obesílání
tohoto průmyslu
často nevhodnými silami toto nebezpečí ještě zvyšuje. Pečlivý výběr sil
pro tento průmysl je nutností, nernáli býtí jeho prosperita, jakmile opadne hlad po zboží, trvale dotčena.'
F. K .

okupace, pokud jde o naSe příslušníky, a jednak následkem politického
rozhodnutí zbavit se Němců a Maďarů. Náhradou za tento úbytek kvalifikovaných a dokonce i vysoce kvalifikovaných sil tk nimž nutno přlčisti i naše příslušníky ve vtusbě a
z podniků a úřadů vypuzené odborníky), jo vlastně jen' hivstka reemigrantů, a níž jen část můžeme označit za rovnocennou vysoce kvalifikovaným silám, jež jsme pozbyli za
okupace a po ni. N á h r a d a
volíc é li o
úb y t k u
p raoo v nio h
sil j o tudíž
nedost a teč aA
j a k v m n o ž s t v í. t ¡v k í a ojména
v
jakosti.
Náhrada
pvvotíidnich pracovníků, popravený cli
a zapuzených, druhoradýmt z řad
někdejších nezanvěst muiýeh musela
se tudíž projevili velkým poklesem
výkonnosti, jehož jsme v našem hon
podářslvl svědky. Problém ne;,nměst
nanosil byl tím alce na dlouhou do
bu vyřešen, ale /.a cenu nížili životní
úrovně celku.

8 t t r a t o b e e n é li o b 1 a h o b ýt u. T e n t o y y v o j J e u e o n r Kn 1 čoný
a.
j eho
m o ž n o s t, i
j s o u o p r a v d u n e s 111 i r ,n é.
Jedním h ncjspolehllvějšich měřítolv jc tu počet hodinových koůslcých
sil, pi loudajících na jednoho pracovníka 1'ívd válkou otmááolo toto číslo
u ntus asi 10, v Anglii 20 a v U S A
íiO UP, Životni urovoů ve jmenovaných zvaních odpovídala také poměru
1:2:3. Dnes jo touto poměr korigován ještě p r o w i i í morálkou, jež jo
.,e jmenovaných zenit u nás nepochybně. nojnlžíU. Proto niáme mnoho
co doháněl Jen pokud jde o dosažení
před válečné výkonnosti, při čemž
jsme citelné tn zděni nejen o c h a b il u t i in
v z iV j e uv ni ó
ao utěž e
p o d nIk ů
postát.něuini
větíHny
a nich, ale 1 n e p ř í z n i v o u
po1 o h o u z e ni 0 p 1 ¡i ¡n o u, vzdálenou
od avětovych moři, dále n o d o ti t; n-

i e 0 li ý m v ý z k u ni u i ci I v i m, a.
konce, konců n o U ci p o k o j 1, v ý m
a t a v e m v c ť e j n é u p v á v y.
Odpomoc je tu možná ani ne tak
Nepříznivý vliv ochabnutí noiítěžo
vyšším pracovním fial Um ilcteré od mezi podniky mrtiioino npaliovat v
osazenstev podniku následkem pro- loni, že pirtuí apol Millolů není zdustoupení nevýkonnými
pracovníky leku tak dbáno jako df Ivo, ba žo íie
nelze dobré žádat), Jako tiplňo v e nikdy vůbec pi ohlíží, coi', má za niV
védo ek é m
ř i r i< .11 I m
p r á c e, (dedek, že no pak mnoho výrobků
k t e r é při
s t i> j n é n á m a z e zbytečně nkliulujo, a Jiných no opět
H k ý t á v y fl â ! v ý k o n .
nedostává, Také mírová jaikoal jc
ílnlc Jeftlě npíiV výjimkou než praTechnické vymoženosti
vidlem,
do průmyslu
Vzdálenou! od mořn zatěžuje znač
Vědecké řízení práce Hpoěívá v lom. náfi dovoz u vývoz výrobků vysokými
že používá všech známých výzkumů dopravními náklady po vnllrozem
a poznalkfi vědy, pokud Jitou výhodné akých. řekách ii žolOMOl, a výzkum
s hlediska dosažení vyflfll výkonnosti, nlelví se v některých oborech dokonjakož i všech vymožeností techniky ce zvrhá, v přehlíženi technického poza stejným účelem. V, věd, které zde kroku vůbce, N a r t o v ý d a j o na
mohou působit, jsou to předcvňlm v ý z k u m n. I o t v í j a o u z o v f l o o li
fyslologle, biologii», fysika a chemie p r ů m y II I o v ý c h H t á L ů n v 6 I; a
a z techniky strojnlctví a elektro- z a r u č e n ě n o j n I ž ň í, a, n a j>)' o technika. Účast védy a techniky v t í t; o m u n a. ň e fl p r á v n í v ý"
organlsacl práce spočívá v použití d a j e Jun ii n e p o c h y b n ě
něj
v č d e c k ý e h rn e t h od, předevřllm v y ň řl I v ů b o e, a ě, k o 11 v u p r
pak v s o u s t a v n o s t i
p r á c e , m y m 1 o v é h o u t; á t u b y I; o m ěpodřízené vytčenému účelu n dále 1 o b ý t: 1 v I II, m t n ě n a o p a It. Již
v
přenosu é m
h o d ri o c e n í před válkou patřil níi/i ulát k zcimím
v š e c h č i n i t e l ů mísLo dřivěJfllch ii velmi drahou veřejnou aprávou,
odhadů, jakož 1 v náhradě opakované která přen nepopiratelnou kvalitu úlidské práce m e c h a n i s m y . Ná- řednletva byla vlněna z nepochopení
sledek toho je zdokonalení a zhos- zhowpodár/jovacíoh snah a ze zhoršepodárnění práce, takže při vynalo- né soutěživosti miňlch výrobků v cižení stejné námahy pracovníka či zině. Co vrták, říci dno«, kdy samostroje se zvýňí výkon a'sníží náklad; »práva, která nu octla ve vážné f i v každém směru se pak dosáhne nanční krlsl, domáhá m sanace zvýv y ôňí účinnosti
p r i i c e, což ftemím některých daní a poplatků,
je vlastním účelem jejího vědeckého což jl při iiejmonfíím usvědčuje
neřízení. Ukázkou vědeckých rnethod je pochopení doby, kdy ne volá po »nív ý z k u m p r á e e, směřu jící k to- žení drahoty? D r a h á a n o v ýmu, aby práce byla lépe přizpůsobe- k o TI N ÚL v e ř e j TI á « p r á v a z v yna přirozeným nebo nabytým schop- fi u j o
r i;'/. i 1 TI e p r o d u k t i v n í
nostem pracovníků. Tak lze zjistit p o i o ž k o unií
ni a n 1 ž u j o a o vsoubory schopností požadovaných pro 16žI v o « t v ý r o b y
vyBfiímI
určitý úkon. Psychotechníkou lze c e n a m i , J e ž v e f o r m ě r o z ř e měřit pracovní schopnosti a rozhodo- ri ě a í k u p n í a U y, m e z d a p 1 avat o vhodnějším zařazení pracovní- t b p o s t i h u j í s k o r o v 6 e c h n y
ků, čímž se při stejném výkonu do- o b č a n y.
sáhne snížení námahy nebo pří stejné námaze vyááiho výkonu. P o u ž i - ' Proto, márne-li doaálmout úspěchu,
tím vědeckých
a t c c b n i c- v poválečné výstavbě, neobejdeme se
k ý ch vymožeností
d o s a h u - bez rozsáhlého j>oužití vědeckého říj
e
m
e
h
o
s
p
o
d
á
ř
s
k
é
h
o
p o - zení práce, a U> př«devňím tam, kde
Drahá veřejná správa
k r o k u , k t e r ý s e p a k v p r a x í je nejrcaléhavéjííl, t j. v e v e ř ejn 6
Naše poválečná výstavba je ve j e v í b u ď v e s n í ž e n í n á m a - s p r á v é a v z e e t á tri 6 n ý c h
znamení podstatného úbytku pracov- h y a e b o v e z v ý š e n í v ý r o b y p o d n i c í c h , jísž svými vy/íokýml
výrobními náklady, provozníxrd schodních sil, jednak následkem ztrát za
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k y a nepatrnou poplatností představují vlastně nejvážnějňí překážku na
cestě k obnově blahobytu našeho pracujícího lidu.
F. K.

Hospodářská politika
a výkonnost
Podle »Statistického zpravodaje*
6!s. 5, z května t. r. činil index životních nákladů dělnické rodiny v Praze v březnu 310 6 oproti 100 z března 1930, u úřednické rodiny pak '¿'62A.
Index velkoobchodních cen v březnu
t. r. činil 274.8 oproti 100 z března
1030. T ý ž pramen obsahuje dále srovnání životních nákladu v různých
státech, ze kterého je patrno, že u
nás Index v lednu t. r. činil 300, zatím co na př, ve Velké Britanii 132,
Norsku 158, Švédsku 148, Švýcarsku
152. /< evropských zemi výfle stoji
Finsko HO 405, Bulharsko » 540.
Dále, je zdo uveřejněna tabulka
státních příjmů podle závěrky z 1037
a podle rozpočtu na rok 1940. Index
rádných příjmů na r. 1040 činí 274.7
oproti roku 1937. Ncjvyfiňl Index ze
vSceli příjmů vykazuje daň důchodová, a to 578.3 a výdělkové 533.9. Důchodová daň v roce 1,037 činila 9.0%
z řádných příjmů, podle rozpočtu na
rok 1940 ělnl vflalt 20,0%. Z toho Je
patrno, jidt důležitým pramenem se
stal důchod a důchodová daň pro náň
rozpočet a jak se změnila funkce dů
chodové daně v naflom rozpočtovém
hospodářství. Souvisí to s konstrukci
daně důchodové, zejména JoJíml sazbami, které se Jeví vzhledem na ducání poměry nepřiměřenými u brzdi
svou ostrou propagaci snahu po vyšších výkonech. V důsledku vzestupu
hospodářských čísel jest progrese (ianě důchodové zvláňlě citelná. Kdežto
dříve postihovala zpravidla jen příjemce skutečně
vyšších důchodů,
dnes v důsledku zvýšených hospodářských ělsol postihuje I příjemce platů, ktePI za idžsMch ělsel byli považováni za, slabili poplatníky, K tomu přistupuje pak Ještě daň z vyššího služného, pro kterou hranice, od které
nastupuje povinnost platili daň, ne
byla zvalorlaována. Tímto zdaňováním se reálný důchod příjemců platů
podstatně snižuje, zvláště uváži -II se,
že u platů I mezd vyšších kategorii
nedošlo k plné valorlsaal. A tak poplatníci, zvláfttě středních vrstev, jsou
postihováni několikráte; Jednak zvýšením cen, jednak ostrou daňovou
progresi při no plně y,valorizovaných
důchodech. A tu jde většinou o práci
kvalifikovanou. Nedivme se pak, že
upadá zájem o vyítšt příjmy a ovšem
i vyŠŠl výkony. Zdá se. že nejsme zde
na správné cestě.
Ba.

opačný z úst dnes značně významných. Nové zvolený pražský primátor
dr. Vacek neváhal hned při svém
prvém veřejném vystoupení v nové
funkci pří oslavách M. J. Husa na
Staroměstském náměstí prohlásit, že
í dále »chceme pokračovat v znárodňování«, pří čemž naprosto nelze pochybovat o torn, kdo byl míněn při
užiti prvé osoby čísla množného. Uvážlrne-lí. že strana komunistická má
velrnl značný vliv na ROH a že její
zástupci bylí tedy za zmíněné pro
hlášeni Ústřední rady odborů plně
spoluodpovédni, pik slova primátora
dr. Vacka jsou při nojrrienšírn zajímavá. Naskýtá se tu jediné dvojí vysvětlení. Buď se názor páně primátorův tak velmi liší od názoru předsedy Ú N S a Ú R O A. Zápotockého, a
pak by si komunističtí činitelé měli
této názorové nejednotnosti v zásadních otázkách politiky své strany více vftlmat, místo aby plnili drahocenné stránky svého »Rudého práva«
pracné konstruovanými kombinacemi
0 rozporech ve stranách jiných. Nenl-ll tomu tak a je-lí KSČ v této věci
naprosto Jednotná, pak lze jen pochybovali o upřímnosti Jejich zástupců buď v prvém nebo druhém prohlášení. V žádném případě se v Sak
takto »právní jistota a klid v soukromém podnikáni neposiluje,
k.

Co s veřejnou správou?

Váeoboeně se dnes pociťuje, že veřejná administrativa Jest u nás předlmensována. Vznikly a vznikají nové úřady, nové Instituce, jichž činnost
se kříži, zvláště při nevyjasněné kompetenci. To ztěžuje nejen rychlost a
pružnost veřejné správy, ale působí
to obtíže i v životě občanů, kteří ztrácejí přehled a jsou často desorlentováni. Nové úřady a Instituce vyžadují
1 v úseku soukromého hospodářství
zvětšováni počtu administrativních
sil, jež by zdolávaly další přírůstek
oběžníků, dotazníků, pokynů a jiných
směrnic. A tak místo, abychom se
vraceli do poměrů normálních, do poměrů trochu jednodušších, zabředáme stále vlec a více do větSl složitosti
a vázanosti. Bude věcí nového Národního shromáždění, aby zde iniciativně
zasáhlo. Naskýtá se otázka, zda by
nebylo možno zřfditi zvláštní parlementnl výbor nebo komisi pro revisi
naši veřejné správy. Úkolem výboru
nebo komise by především bylo prozkoumat l, zda bychom nemohli vystačit! s menším počtem ústředních
úřadů, do jaké míry odpovídá vnitřní organlsace ústředních úřadů faktickým potřebám, zda nebyly organisovány za jiných předpokladů, jak
vyřešitl na zásadě demokracie a účelné dělby práce poměr správy veřejné
Primátor
a ROH
k naši samosprávě politické a hospoJeště ani řádně neoschla tiskařská dářské a pod.
Bs.
ěerň článku »Organlsaco živnostenského hospodářství« v 27. čísle »Obzorů«, v němž se s uspokojením kvi- Rané brambory hledají odbyt
tuje stanovisko presidia Ústřední raNaši pěstitelé raných brambor jsou
dy odborů proti dalšímu rosšiřování nemile překvapeni, že se nepočítalo
procesu znárodňovacího a pro právní se řádným odběrem a So se vlastně
jistotu a klid v soukromém podniká- jejich práce spojená s nakličovánim
ní, když jsme uslyšeli hlas naprosto brambor stala marnou.
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Nyní, kdy je čas rané brambory
vybírati, došel ze Svazu pro brambor y a škrob zákaz k jejich odebíráni a
dokonce musely bytí brambory vyloženy z vagonů, ježto nebylo pro ně
místo určeni.
Což nebylo možno předvídati tuto
nabídku a včas postarati se o vývoz
raných brambor?
Jednat: o vývoz v době, kdy hospodář má čas k vybírání brambor, jest
snad poněkud pozdě. A raditi někomu, aby tyto brambory vybral o
žních, když prši, jest zase příliš
moudrá rada.
Mnoho nadějí hospodářů, že uvidí
za své produkty nové peníze, a mnoho
naději těch, kdož od hospodářů peníze očekávají, se zatím hroutí.
Kdo je vinen?
J. Z.

Náleží samozřejmost do názvu?
Ukázalo se, že pro velmi mnoho lidí je nesmírně těžké zachovat vkus
v názvech. Patrně i v tom působily
nacistické vzory, které zabíhaly do
zřejmé anekdotičnosti. Takový menší nacista musel mít aspoň šestidílný
titul: S(chutz) S(taffel)-Untersturmbannftlhrer. Větší pán měl titul pětldílný: SS Ob rgruppenftihrer. A čím
větší zvíře, tlm jednodušší titul: SSHauptfuhrcr nebo už Jen Relchsflihrer. Nejvyššl byl prostě pouhý
FUhrer. Jak nakládáme a názvy a tituly po osvobození ze směšné prušácké systematičností? Po vzoru NOŮZ,
N S D A P atd. máme zkratky, jež vše
chny nyní přetrumfl Svaz mládeže
vytvořením ÚMCSR. A máme tituly
připomínající hořejší rozbor: Ačkoli
každý odedávna mluví jen o Svazu
průmyslu, nejen jsme akceptovali
»Ústřední svaz průmyslu« jako vzorné dílo německé důkladnosti, nýbrž
rozšíříme to v revolučním duchu v
název Národní ústřední svaz průmyslu! Nenadchlo nás, že němečtí n a č i tě měli všechno Nationalsozialistisch
až po spolek králikářů, a fašisté Italští
všechno nazionale fasclsta - ale u nás
musí mít kdeco název národní, antlfašistický nebo alespoň demokratický, ne-li revoluční. Nebude to za několik let vypadat jako ztrnulý ultrakonservativní přežitek?
bp

Sovětské zdravotnictví
V Moskvě byla zahájena porada
vedoucích
pracovníků
sovětského
zdravotnictví. Mezí účastníky porady
jsou ministři zdravotnictví svazových
a autonomních republik, vědečtí pracovníci lékařských ústavů, šéflékaři
nemocnic, ředitelé poliklinik. Podle
pětiletého plánu zdravotnictví mají
být v Sovětském svazu provedena
rozsáhlá opatření na ochranu zdraví
matek a dětí. Do roku 1950 stoupne
počet lůžek v městských porodnicích
o 509c, na venkově o 100rc-

Poznámka administrace
Upozorňujeme všechny předplatitele, že v minulém čisle byla přiložena
složenka na vyrovnání předplatného.
Administrace.

OBZORY

Hlas nové Francie
Dlouho trvalo Francii než se z propasti Mnichova a vojenské porážky v létě 1940 dostala
na poslední čtyři příčky hierarchického žebříku
demokratických národů. Co chvíli byla i během
uplynulého roku stavěna Francie před hotový
fakt, smluvený nebo vytvořený dohodou Velké
Trojky. Francie byla často jen na papíře čtvrtou
velmocí, v praxi však mnohdy popelkou nevrle
odstrkovanou.
Tento stav byl vysvětlitelný, i když ne správný. Francie porážkou v roce 1040. dlouholetým
obsazením a hospodářským vysílením je dnes
daleko slabší než Amerika, Rusko neb Anglie.
Při uplatňování svých názoru a vlivu nemůže s >
Francie opírat ani o počet obyvatel nebo
čtverečních kilometrů, který by se dal srovnávat s ruským, ani o rozsáhlost a bohatství koloniální říše, která by se dala srovnávat s britskou. ani konečně o mohutný a myderní průmysl nebo o atomovou pumu. Nicméně Francie
je natolik důležitá jako nejsilnější soused Německa a jako velmoc, jejíž břehy omývá jak
Středozemní moře, tak Atlantik a která jak
v Asii, tak v A f r i c e je všude sousedem Velké
Britanie, že bez tohoto silného, třeba ještě ne
plně regenerovaného článku nelze si představit
řetěz bezpečnosti, kterým má být navždy s1 uutána německá válečná fúrie. »Francie
jak by
byl svět bez Tebe chudý« — říkalo se kdysi a
myslilo se spíše na kulturní vyzařování Francie. »Francie — jak by vypadal mír bez Tebe*:
— může se s obměnou říkat nyní, kdy se právě
v Paříži tak bolestně a těžce rodí struktura nového míru.
Od chvíle, kdy se v Paříži začali scházet zahraniční ministři čtyř velmocí, lze pozorovat
jistou změnu v nazírání na Francii. Přestává
být nevrle odstrkovanou popelkou. Jejímu hlasu je stále pozorněji nasloucháno. Neboť Francie přináší do silné Čtyřky to, čeho nejvíce potřebuje: ducha smířlivé, e v r o p s k é
synt h e s y.
Pařížská konference Čtyř, kterou předcházely nejvážnější obavy, se nevyvinula v katastrofu — v rozpůlení světa na dva bloky, které by
se nakonec musily střetnout — nýbrž vyústila
v pěknou řádku smířlivých kompromisů. Poměr
mezi Sovětským svazem a anglosaskými demokraciemi zůstává přirozeně stále napjat. Nkméně opravňuje k určitým nadějím' do budoucna
skutečnost, že k smířlivému rozřešení nejspornější a nejpalčivější otázky dne, Terstu, mohlo
dojít právě ve chvíli, kdy americký pokus o zdokonalení atomové pumy pro účely námořní války nemohl být jistě považován za příspěvek
k uklidnění mezíspojeneckého napětí.
A právě v této souvislosti je dobře si povšimnout. že to byla právě Francie — jako několikrát už předtím v průběhu pařížské ko. fs-
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Dr I v o Ducháček
renee — která přinesla návrh na spásonosný
kompromis.
Francie a její zahraniční ministr Bidault maji
dnes pověst, že se nezaleknou sebehlubši propasti mezi ;:ápudem a východem. V průběhu pařížské konference, ať už šlo o italské reparace,
o rozděleni italského loďstva, o Podekanes,s,
o italské kolonie, skoro Vždy to byl Bidault,
francouzský ministr zahraničních věcí, který in
extremis jako hostitel zasáhl mezi rozvaděné
hosty: Francie nabídla smířlivou formuli, kterou po zaváháni jak Byrnes, tak Molotov nakonec přijali ~- N a jelo se dál. Byly to často formulky, které sice znamenaly pro obě strany
stejnou míru neuspokojení
- nicméně, jak vidět, i rovnoměrnost v nespokojenosti může být
někdy východiskem k spolupráci. Nelze sice říci. že Francie je mostem mezi Západem a V ý chodem, ale o průběhu pařížské konference dá
se přece jen říci, že se Bidaultovl podařilo přen
leckterou propast mezi Západem a Východem
postavit schůdné mosty. Nebyly a. nejsou ani
z betonu, ani ze železa, ale dá ho po nich přecházet, když se člověk opatrně drží oběma ru
kania lana.
Za takový visutý most nad propastí lze zajisté považoval Bidaultcm navržený kompromis
na zmezinárodnění Terstu na deset let., to ji1 na
vytvoření tak zv. svobodné oblasti terstské pod
odpovědností Spojených národů,
Přijel jsem do Paříže právě v den, kdy Terst
znovu hrozil rozbitím celé mírové přípravné
konference čtyř,
Odpoledne však francouzský zástupce Bidault
požádal ostatní tři velmoci, aby odložily jednání
o Terstu na příští den. Neřekl ani víc ani méně.
Ale pověst, která teď provází Bidaulta co »stavitele mostů", je tak silná, že celá diplomatická
Paříž věděla, že příštího dne Bidault přijde asi
s novým kompromisem v otázce Terstu.
Zmezinárodnění Terstu, které pak Bidault
příštího dne navrhl, bylo po krátké rozpravě
přijato jako základ k rozpravě jak americkým
zástupcem Byrnesem, tak sovětským zástupcem
Molotovem.
Touto cestou pilné práce a diplomatické hbitosti svého zástupce získala a získává Francie
na poradách silné Čtyřky daleko větší vli v, než
j a k ý by jí — ryze mocensky -— příslušel.
Od tohoto návratu Francie do popředí světové diplomacie nelze si ovšem odmyslit osobnost
francouzského předsedy vlády, ministra zahraničních v ě d Georges Bidaulta.
Dík jeho rozhledu a diplomatickému umu pařížská konference v mnohých svých fázích
aspoň neztroskotala, nemůžeme-li říci, že měla
úspěch. Tuto Bídaultovu úlohu je dobře mít na
pamětí v předvečer mírové konference 21 národů, které :-;e rovněž zúčastní Československo,
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Vzrůst mezinárodního prestiže Bidaultova je
tím hodnější podivu, že Bidault není profesionální diplomat. Je to profesor, který dobře zná
historií své zemé a Evropy a jemuž křesťanské
a francouzské školení poskytuje základ k syntbetickému, klidnému pojetí pořádku světa, jeho proudu a protiproudů.
Před druhou světovou válkou byl Bidault novinářem, který komentoval v orgánu francouzských demokratických lidovců zahraniční politiku. Už jeho předválečné komentáře získaly mu
povést osobností, která v umělých mlhovinách
evropských intrik dovede dobře rozeznávat, na
které straně barikády má být místo francouzské pokrokové a křesťanské demokracie.
Už v roce 1936, kdy se generál Franco vylodil na jihoňpanělském pobřeží, aby s pomocí,
mohamedánských Maurů zachraňoval »křesťanskou« civilisací Španělska a kdy za svým cílem
neváhal Franco jít přes mrtvoly katolických
Baslcň, tento předák lidové strany francouzské,
horlivý katolík Bidault, zaujal jasné stanovisko
proti Francovi a za demokracii. Bídaultúv kategoricky odmítavý postoj 1c Daladierově a
Chamberlainově politice smiřovaček s Hitlerem
je v naší zemi «dostatek znám. Méně snad znám
je článek, kterým Bidault komentoval německý

Proč právě studenti?
Kdyby se počítala jména různých stavů a
zjišťovalo HO, kolikrát se o nich v uplynulém roce
promluvilo v českých novinách, studenti by rozhodně nevyšli na posledním místě. Ale ještě zajímavější by bylo zjištění souvislostí, v jakých
se o nich mluvilo. O studentech v posluchárnách
a v laboratořích — o těch byla, pravda, také
řeč. Ale nejčastěji se, tuším, hovořilo o studentech na ulici, o studentech v dolech, o studentech v továrnách a o studentech kdoví kde ještě.
Stali se s.iuul studenti živlem stčhovavým? Nemůže se snad bez nich žádná událost a žádná
živnost ve státě obejit? Či stali se z nich nespokojenci, kteří jako nojoi tlivě jší tlakoměr ukazují pravý stav věcí ve společnosti, která je obklopuje? Pletou se do všuho, či jsou do všeho
zaplétáni proti své vlastní vůli? Takové a jiné
otázky by si asi položil cizí sociolog, který by
zjistil jejich popularitu v českém tisku. Ale podobné otázky mí musí položit také domácí pozorovatel, poněvadž ani on si nemůže předstírat,
že by takový zájem novinářů o studentstvo plynul jen z nadměrné lásky k němu.
Srdečný zájem o studentské věci tu ovšem
ledaskdo předstíral a stále ještě předstírá.
Vzpomínám si na jednoho řečníka z předvolební
kampaně, který hřímal — bylo to na kterési
škole — do studentských řad: »Naše strana to
byla, která o vás nejvíce pečuje. Naše strana to
byla, která prostřednictvím svého ministra vybudovala novou universitu v Plzni, novou universitu v Hradci. Králové, novou universitu v'
Olomouci a zamýšlí ještě vybudovat mnoho ji-
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útok na Polsko. V záplavě sentimentálních výlevů západního tisku nad osudem zákeřně napadaného Polska Bidault neváhal v září 1939 napsat: Polsko tu platí a pyká za mnichovskou
politiku Beekovu,. za Téšín!
Takový je v hrubých rysech zahraničně politický profil tohoto francouzského lidovce, který stál v čele celého podzemního hnutí Francie
a který z podzemí, illegality, úkrytů a přestrojení takřka rovnýma nohama přešel do historických salonů a úřadoven francouzského ministerstva zahraničních věcí, Quaí ďOrsay. Po
prvních zaváháních a po první nepříliš šťastné
řeči, kterou se Bidault jako ministr představil
prozatímnímu Národnímu shromáždění, vzestupná dráha francouzského zahraničního ministra je mimo veškerou pochybnost. Je to dráha, kde stupeň po stupni roste, čemu se říká:
v e l k ý zahraniční ministr.
Je dobře si povšimnout, že tuto osobnost smířlivé synthesy poválečně rozeštvanému světu
dává ono francouzské politické hnutí, které se
opírá o křesťanské pojetí úcty člověka k člověku, národa k národu. Zkrátka o křesťanskou
demokracii v národě a mezi národy.
(Paříž, červenec.)
Bohdan

Chudoba

ných vysokých škol. A. neuplynulo ani pět minut a týž řečník ještě zvýšil hlas a pravil: A
naše strana to byla, která varovala, bojovala,
budovala, ale především varovala a varuje český
národ, aby si rozmyslel dříve než bude pozdě,
co si počne s přebytečnou inteligencí, nechá-li
dostudovat všechny ty, kteří se dnes hrnou na
vysoké školy!«
To je tak, když se někdo žene za snem v době, kdy již nebude žádného státu a lidé se promění v nadlidi. Aby se mu takový sen vyplnil,
je ochoten podrobit své bližní diktatuře zfanatisovaného davu. A aby uskutečnil tuto diktaturu, je ochoten zejména před volbami hiásat
cokoli — i když si to navzájem podráží nohy —
jen aby získal hlasy. Ale v myšlení takového
člověka a jeho přívrženců je bohužel také klícko všem těm podivným zájmům o českého studenta. Klič docela prostý: fanatičtí vyznavači
přeludů — jakým je právě marxistický sen o
bezstátní společnosti — nemají rádi lidí. kteří
ještě dovedou přemýšlet. Právě sama podftata
studia je marxistům nejvíce proti mysli. Všimněme si. že všude, kde maji určitý vliv, studium
degeneruje. Jednotné školy využívají k tomu,
aby gymnasia převedli na úroveň měšťanek —
a nikoli naopak — a jejich lékaři již nejsou ca
příklad aspoň odborníci chirurgové, nýbrž jen
špatní odborníci v úzce vymezených chirurgických specialisaeich, jimž chybí jak rozhled, tak
inteligence. Marxismus protézuje výuku na úkor
výchovy; to jest: poskytne sice mladému člověku výcvik v určitém úzkém oboru, ale zabráni
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mu, aby pojímal své studium opravdu lidsky,
aby rostl sám tou měrou, jakou rostou jeho vědomosti. aby byl podnětný a podnikavý.
A nelze se tedy divit, že se studentům ve
státě s marxistickými sklony vyčte každý haléř, který se jim věnuje, a že by je rozhodující
činitelé takového státu rádi viděli všude jinde,
jen ne u studia. Je snad nedostatek papíru? Pak
se jistě budou tisknout na příklad portréty
všech ministrů s jejich životopisy na křídovém
papíře, ale nikoli nejnutnější učebnice. Je nedostatek dělnictva v továrnách? Pošlete tam studenty. Není nikoho, kdo by kopal uhlí? Studenti
vytvoří uhelné brigády. A nebylo by snad vůbec
záhodno povolit studentům vstup do škol teprve
po několikaleté jiné práci? „
Pravda, studenti stoji stát určité peníze. Jsou
však stavovské skupiny, které vyžadují mnohem většího nákladu. Vzpomeňme si, že jen ministerstvo vnitra má v rozpočtu dvě miliardy na
osobní výdaje a ministerstvo národní obrany
více než dvě miliardy rovněž na osobní výdaje.
Co znamenají proti těmto závratným číslicím
výdaje na studentstvo? A přece ještě nikdo
z nás neslyšel, že by do té neb oné továrny byly
nasazeni páni osvětoví důstojníci, nebo že by
některá uhelná brigáda byla vytvořena z příslušnictva SNB, o které máme nejnověji i soudně potvrzeno, že postrádá zákonitého podkladu.
Co chvíle se setkáte se starým známým, který
býval na příklad výborný automechanik, a když
se ho zeptáte, kde pracuje nebo zda si již zařídil vlastní závod, podívá se na vás udiveně,
poněvadž s ničím takovým nemá již dávno nic
společného: plní teď mnohem užitečnější poslání, procházeje se jako policista po ulicích a občas prováděje podle pokřiku představeného
vpravo i vlevo vbok. Ale na skutečnou práci ho
nikoho nenapadne poslat. Na tu jsou dobří pouze studenti. Ti studenti, kteří ztratili svá léta
okupace a pustili se teď do houževnaté práce,
zatím co pan osvětový důstojník, který se za
okupace dobře vyučil pekařem nebo strojníkern,
tráví dnes čas tím, že mladým lidem vychvaluje
Karla Marxe, Němce, který nejvíce ze všech nenáviděl všechno slovanské. To všechno stát snese. A do dolů nepůjdou ani osvětoví důstojníci,
ani příslušníci SNB, kteří by se tam obojí konečně užitečně zaměstnali, nýbrž studenti, aby
se nemohli věnovat vlastní účelné práci, a především, aby nemohli skládat válkou opožděné
zkoušky. Nebudou-li studenti stačit, pak hned
za nimi přijdou na řadu učitelé, pak lékaři a tak
d á l e . . . Docela nakonec zbude policie, neboť to
je naděje i raison d'être všeho marxismu.
Ale český student si nasazování již zvykl za
cizí nadvlády a nakope tedy po případě i uhlí,
u něhož se budou hřát osvětoví důstojníci a policejní agenti příští zimu. Co se ho však mnohem tíže dotýká, jsou ony řeči o přebytečné
inteligenci. Promluvme si o tom trochu. Nechrne
výtek na jiné strany — a bylo by jich dosti a
oprávněných — a podívejme se na věc hospo-
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dářsky. Je pravda, že se
'skytly znárodněné
podniky, které před rokem 1938 mely ze sta zaměstnanou 75 dělníků a 25 sil admnťstrativmoh
a organisačnieh, kdežto dnes maji ze sta 47 dělníků a 53 sil administrativních. Je pravda, že
jo to na újmu hospodárného provozu a že to
zatěžuje především dělnicivo sumo, které o to
méně vydělává, oim více úřadujících lidí n usi
živit — zejména tam, kde nynější režim směřuje k centralismu správy, takže oigauisá'oři
podniku již nejsou v továrně, nýbrž v ústřední
swrávě, která sídlí jinde než podnik. Ale je st jno pravda, že nejméně vhodný recept, na tuto
potíž by bylo obnovení pracovních úřadů, k.oré
by ony »papírové« sily honily zpět do dílen, Jo
pravda, že jsou u nás velké podniky, v nichž
dříve jedna organisační sila připadala na osm
dělníků, a dnes připadá na čtyři děuiky. Ale
je rovněž pravda, že jsou velmi prosperující
podniky na přiklad ve Švýcarsku, které se pří»
rao chlubí tím, že u nich jedna technická a organisační síla připadá na pouhé dva děhťky.
V čem je tu rozdíl? A v čem je háček celé potíže? V tom, že inženýr nebo ¿rodník českého
podniku právě jen úřaduje • a, ledabyle úřaduje • kdežto inženýr a úředník švýcarského
podniku skutečně budují, A to je věc ze všech
nejzávažnějňí.
Je-li tu již jednou vědecký a technický pokrok
~ hromadění nových poznatků • jo třeba n .ním
počítat. Právě tak jako nedoiilalok pracovnici!
sil v zemědělství no nevyřeší násilným uháněním
kdekoho na venkov, nýbrž zaopatřením vhodných a cenově dostupných strojů a zejména také vybudováním potravinářského průmyslu, tak
také převahu inženýrů nad dělníky není možno
diktátem rušit, nýbrž je jí nutno využít. Právě'
tak jako ideálem české pedagogiky není degradace všech gymnasií na měšťanky, nýbrž spíše
povýšení všech ttlSSťtyick na, gymnasia, neroň-'«
ani být naším úmyslem udělat z inženýrů dělníky, nýbrž spíše z dělníků inženýry. Co dříve vyrábělo deset dělníků a jeden stroj, mohou dnes
pomalu vyrobit dva stroje a jeden dělník. Jo
konečně také hospodářská nutnost, abychom si
to uvědomili, poněvadž bez moderní, výroby nedosáhneme jakostních výrobků a bez jakostních
výrobků se neumístíme na světových trzích.
Nejen tedy, že je třeba nechat organisační
a technické síly na jejich místech a přimět je
ke konstruktivní práci, nýbrž především je nutno k takové prácí vést studenty kvalitním - a
nikoli odbývaným a přerušovaným -- studiem.
Naše budoucnost není v marxistickém úřadování, nýbrž v opravdu svobodném podnikání —
v podnikání svobodném a podnětném i v národních podnicích a v nich především. 'Nechuť ke
studentstvu musí přestat. Je-li jaká nechuť na
místě, je to nechuť vůči vrstvám, které opravdu
nic nevytvářejí a v ničem svým bližním neslouží. A to nejsou studenti, nýbrž ti, na něž dnes
ve státním rozpočtu připadají největší miliardy.
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Slovensko je československé
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Och

toto pozná 7. jednoročného viadáreoia komunistov
v MNV, ONV, v róznvch umele vytvořených odborových orgariizáeiách, hospodářských a soeiálnych inštitúciach, ktoré maly napomáhat ích pcrzíciam vo vor,bách a mííiy upevňovat vládnu moc, kíorá bola v ich
Soclallstlcko-lavíčlarske strany v Cechách nevedla .a
rukách. Slovensko odmietlo túto demokraciu a túto
amlcriť s porážkou leh politických partnerov na Sloslobodu a volilo demokraticky: otvorane a nekomprovensku, Velké nádeje na víťazstvo a « tým spojené
misně, atobodne a politicky vyapele. Tento slobodný
finančné investlclc do předvolebního boja a výslovpřejav sa dnes Slovensku s českej strany vytýká, prených korteňačlek skončily s neúspwhorn a flaskom tato je dnes DS biragovaná ako reakcionárska, fašistická,
kého měřítka, ktoré si nik ani vo ¡ne nepředstavoval.
zradoovř>ká, preto ju chce ktosi preverovať, podrobil'
Je pravda, že k on ze rva t í v n e jfi I e křidlo v samotnej Ko- státně apoiahlívej skúške, ba dokonca naáieJ sa a j
munistickcj straně Slovenska (KSS ) nepočítalo s triůmtaký politický analfabet, ktorý ju chcel rozpustit, ii-n
ÍUjÚcliTi víťuzst vom a výslodkom tuk vel'kého rozměru,
aby sa mohlo dokázat, že Státotvorní sú jedine slooko ;il to v novinách dali od prlsluhujiícich jedaktoiov
venskí komunisti, ktori v pasledných volbách horkonapJsal.', ísiovnaj .Pravdu':
Len fiplné viťa/,:itvo koťaZko dostali 30% hlasov. Pýtám sa: A čo s oetatnými
rriuinlfltov zatučujc pokojný blahobyt Slovákov* , alebo
70 r ; ? Masu týchto rudí třeba dať utopiť v Dunaji,
zas takto:
Bez vlťazstva komunisto v na Slovensku
Váhu, Hrone, připadne niečo príniesť a j do Moravy ?
nicl: demokracie* Atd.), ale že rozdlel v leh neprospěch
Na vfleťky rozhořčené výčitky, plné hnevu, nenábude tak ve.Tký, I « slovenskí komunisti neéakall.
visti, politickej závisti troba dnes odpovedať pokojné,
Vyvodzujíic z toho důsledky neostávalo by pre KSS
kťudnc a vyrovnané. Proti hysterickým výkrikom slonié Iné, íba sa nad výsledkom zamyslil i', veta vecí v lovenřfltých kďmunistov, proti ích udavačstvu z •protine strany sl přiznat' a změnil' ceiťi politiku: pře jsi' z reStátnej činnosti třeba postavit' faktá, skutečnost, podvolué.ného deÄtruktlvIzmu ku konňtiuktlvnej politik«', a
ioženú čfelíoamí a věrným zobrazením života na SloUi Iii-/; nie lha na řečnických tribunách, kde tej budovensku
vaiteVskej horlivosti bylo už prlvel'a, ale v skutočnom
Nájprv malý pohfad do politickej minulosti Slopolltlckoin živote zmenlť spósoby, aby sa vi'denle KSS
venska1.
přiblížilo k Jaiku slovenského národa Lebo přiznat' si
Slovensko tiž svojhn položením, samostatným výviomyl, chybu, nodostatok, to vedla len ve|kí rudla, to
nem hospodářským, politickým, náboženským, sociálvedla len politici ftlrokých ro/.hfadov a nie tl, ktori aj
nyrn atď.
silné odUSovalo od historických zemí. Táto
v budúenowtl chceli na Slavrtnsku tak jednostranné
rozdielnoať je starého dáta, pramení dakde v 18., alebo
vládnut', ako ty v novinách už před voflxuru hlásali.
19 storofií. Na Slovensku se dosloT nevytvořily prie(>Komuiii»tl doslal' pracovali, v hudúcnoirll budú a j
myselné střed láká, ktoré by boly vedely vytvořit' mavládnuť.- i Prtííly voleboé výsledky: opak nádejl
sy robolnikov. stínej to baSty komunistov, komunizmu
vefké politické sklamunla, Nie len pre vedenle KSS, ale aj
vóbee. ktorý ako avotonázor právě na roboLnickyeh
pre tých íttmnnlkov, kl.orí NVOJ hlas tejto straně odovrstvách národa sa vedel najlopšie rozvinut'. Preto sa
vKdall. Aby sa po vážku zai eluftovala, aby Ha prflii na
komunizmus na Slovensku dostal" nikde neudomácnll
rtu nepoukazovalo, trúba sl vybrat' vlťaznů politickií
To boly vždy ion ojedinělé ostrovy, kde komunisti
stranu za. der, aby sa nu nej mohlo poukázat' na vSetky
získávali hlasy, kde mail svojich straníkov. Skutočúdajné nečestnosti, politické hnznrdérstva, aby sa
nosťou
je i to, ie komunizmus nemá hlboké kořene
mohla zdliskvulJfUkoVttl', potupit', len aby sl komunisti
v slovenakom národe a po získaní jednoročných skú
nu Slovensku nemuseli prlznať svoje medozlenne chyby
senosti a vojnových událostí ani mať nebude Náboženu nedoshiilllty v polltlckom vládnutí, ktoré ho výsledky
sky sline podložený život slovenského človeka to proste
/in ukázaly v projave slovenského národa, že pre bunedovoluje, aby sa dai zvábiť na ty cesty, ktoré kodúenosť lak spontánně odmletol vládu tejto Ideologie.
munismus hlásal a hlásá i dnes v trochu zmenenej
A In je kameň úrazu jak pre KSS. ako aj pre OS.
lorme. Je isté, že slovenšti komunisti, ani keby přiSlovenskí
komunisti sa blamovull .1 W i e t e l , klorí s pojali kn*ťansku a najma katolioku ideologiu do svojho
litikou KSS nesť\hluslll to mus lu,, ticho a pokorné odUčenla tako nutné zlo!) ani vtody by nenaáli odozvv
nlesť,
v radoch slovenskéj pospolitosti
Preto sa tak rvehlo »tilnnuovula nie km slovenská,
Vo volbách v roku 1935 dostali komunisti iba 13'.'
domáca socialistická tlač, ale boj proti demokracii přez celkového počtu voličov. čo je mizivé percento v celvzala aj tlač česká, lUorá dnes znovu musí pomáhat'
kovom porovnaní s inýnti politickými stranami. A mumludňlemu. ubitému a porazenému bratovi a súdrusíme si uvědomit", že v tomto počte je započítaných a j
hovl. Nloöo sa muai robit', musí sn voda kallť. musí su
veta voličov namačkej a maďarskej národnosti, čo
nurúŘuť tak krásné nu roy.vyjujûei poměr medzt Cech;
dnes odpadá Toto je skutečnost, na ktorej sa nemůže
ml a Slovákml, musta sa do nebo vnáš.iť ruálvé m>
nič numlť a nech by z rečníckej tribuny sa ktokorvek
menty, aby nezodpovědné Žlvlv mohly X toho fotit
proti tomu ohrodeoval, suchu Cislicu nezapne. Alebo
nu úkor politického protivníka, dnes vlťnrn votteb na
aj v tedy už pracovala fašistická propaganda, ktorá im
Slovensku, Musla sa vyťahovnt staré chyby a hriochy,
netíopriala viac hlasov?
ktoré by boly v případe vlťnz.stva komualstov na SloTeda: á7', národa sa vyslovilo proti programu kovensku saspaly tak. uko sú všetky tle veol staré a přemunistov a tito percentá si rozdělili oslatné politické
konané, (Posledným takým objnvom českej lavUMarstrany, z ktorých 30' r získal vtedy autonomistický
skej politiky vočl Slovensku .je ukýsl proU£tátn,\ příbk>k Prečo tofko hiasov vtedy táto politická strana
pad profesora Krülnka. ktorv mul organizoval' tlupy
získala, o tom bude dost" času si povedaC vias v bupiet i partyzánem, sbierať materiál o vládnyeh činldúonosti.
tefoch (Uď. ¡Hstilo sa, že celv případ bol e k e v deP r e i l r o k -o m
cemtul roku 1915 skončeny. profesor Krldak pivpustený, nukoFko te víc t ko neroiípnvoďalo pi-avde. i
Po oslobodení Slovenska dostala sa komunistická
Ake je to vSetko srolořue. ako groteskně por.eiajťi
strana vio popredia a tak přebrala rozhodujúcu moc
na toto vyskakovanie ravičiarskych novin Široké sloa vplyv nad správou celého oslobodeněho Slovenska
v é n k o vrstvy! Nik to neberie vážné, nik tomu noven
Sicvi-tóký naiod. ubitý a vyčerpaný vojnovými a tesne
právě tak, ako nevedl nik predvolebuyiu heslům a ngipovojílovými udaJosťami. netrpezhvo čakal na nové.
tečuýťn manévrem slovenských komunistov, že bez ich
slobodně č.isy. keď si bude rnócť vydýchmit z plných
( k miunistického I vtťaísfcv* nebude na Slovenska blapTuc a keď sa bude mócť znovu oddat' pokojnej a
hobyt, spokotnosť. istota. A predsu! Co \ set ko sloven- tvořívej budovatelské; práci Po ničom inom netiž;;
skí komunisti srubovali! Slovensko odmietlo tuto ich
slovenský člověk tak siine, ako po pokoj:, aby v óom
ponuknuli istotu n blahobyt. Parmo je: St-ovensko vèeîko
niotaol opravit' v§etko zničené, pobúrané, vypálené a
Slovenské události Jsou dosud středem zájmu.
Uveřejňujeme tentokrát názor mladého demokratického Slováka, a vítáme dalSÍ pf-íspévky
k diskusí,
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rozbité. Nestaral sa o to. kto je u moci. kto vládne,
len nech je pokoj, nech dajú každému člověkovi možnost1 práce, nech sa vytvoří skutočné demokratické
ovzdušie pracovného elánu a istoty, bezpečnosti, aby
mohol bezpečne pracovat ta tej práce je na Slovensku
dosť!) a mohol si zarobdť. A b y přestaly osobné spory,
vyrovnáváme osobných účtov a nedorozumění. A b y
zavládol duch demokracie tak, ako to komunisti zjxičiatku tak sebavedome hlásali a programovali. Lebo
znovu ostává skutečnosťou, že slovenský roFnlk, sedliak, úradnik, živnostník. obchodník, podnikatel' atď.
atď. přežil vojnové roky pokojné. O politiku — ako
on hovoří — >pánské huneútstvo sa nestral.
Po pobočných nevšímavých dá och, ked' musel sa
spoléhat' sám na seba, lebo každý mal so sel.X)U dosť
práce a tak a j politické sekretariáty malý lne práce,
ako sa úprimne a so záujmom opýtať. éo tomu člověkovi chýba, éo by potřeboval, začal sa komunistická
strana nápadné o všetko starat', takže slovenský pracujúci člověk stal sa stredobodom pozornosti. Začali
mu nahovárať veci, ktorým v mnohom nerozuměl,
chceli ho donútiť, oby veel, ktoré ešte včera boly biele,
boly dnes čierne a naopak. Komunisti začali na slovenskom videku pracovat', chceli si slovenských sedllakov získat'. Srubovali, dávali
ale lmed' a j pýtali,
alebo závazné sl'uby brali! Slovenský seclllak bol noílóverčivý. To už má v krvi, zděděné. Vidci, že tu
niekto príchádza, kto jeho plán ruší. On chcel pokojné pracovat' a tu mu ukazujú a vábla ho na lne
cesty, ukazujú mu nové, slovenským človekom nevyskúšané cestičky. Slovenský člověk a sedllnk neverí.
Jeho nedóvcra spočívá v tom, že sa behom storočl už
torkokrát sklamal, už • toťkokrát podliihol politickým
slubom, že dnes už je tvrdý, odoťný.
Slovensko je po stránko náboženskej skoro celé katolické a potom evanjelícke. Má Iba 13'., nekřesťanského živlu. Komunisti začali s katollolzmom experimentovat' (ale to tiež na řečnických tribunách!). Připodobňovali skutečný komunizmus k prvým kiesťanom a takto chceli si, získat' a j klérus do svojloh politických sletí. N a jednej straně hovořili o slovenských
kňazoch ako o predbojovníkov socializmu, na druhej
straně leh hanili a vyhlašovali za fašlstov, za rušivý
element, ktorý *ncdovol'uje dedlnčanom, aby sa vol'ne
rozhodol pre politický směr, ale leh ovplyvňuje, radl
im, straší, hřeší, tresty srubuje- . Ked' to videi slovenský národ, ako sa mu siahá na to najcitlivejšle ml es to
jeho života, vtedy odvrátil svoju pozornost' od týchto
nepravých hesiel a vábivýc-h slov, ktoré ako novodobá
pravdu chceli mu novodobí slovenskl .vodcovla
nanútiť.
Komunisti jednostranné vládli v M N V , všade presadzovali len svoje požiadavky, nehTadeli na požladavk y širokých vrstlev, uspokojovali len svojloh stranlkov, a ostatok, na tom im nc-zálcžalo. N a vedúce mlefíta
přišli neraz osoby nezodpovědné, trestané, nesprávné.
Tito potom neanali autority, vážnosti, nevěděli sl ju
získat', lebo leh mravná, osobná a společenská uspósobilosť bola narušená, poškodená a poftkvrnená.
Demokratická strana si svoj politický program nevystavila na nenávisti, na revolučnej reorganlzáeíi
myslenia a cltenia širokých vrstiev národa, ktoré boly
— prečo nepřiznat' — v mnohou v bludných politických dogrnách vedené a vychovávané. Táto strana níe
s automatom a s korbáčom chcela chyby a nedostatky
naprávať, níe s krikom a jedovatými vytirážkamí zastrašovať v podstatě nevinné obete omylov vyšší-j politiky. Demokratická strana c frčela níe re z ať, ale llečlť
mysel' a citenie slovenského člověka. A každý sa
dobrovolné podrobí tejto operácii ducha, myslenia a
cítenia. Veď slovenský národ je už natofko politicky
vyspělý, aby vedel pochopit' dějinné obraty vo vývine
nie len nároaov ako takých, ale a j fudstva a často
celých generáeií .
Jedno si nedal tento člověk: vytrhnut' tíeto choré
čiastky takým brutálnyrn a nevyberavýrn spósobom,
ako to chceli previesť slovenskí komunisti. Lebo neraz
sa stalo, že za chorobný z j a v sa považovalo náboženstvo v tom drobnom prejave >reorganíz&eáe« du-
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chovného života slovenského člověka, tnokedy to bola"
:,as hospodářská Struktura, potom sociálno vymoženosti, ktoré bill do očú slovenským komu.rilstom a
chceli sllou-moeou ssmo.niť porladok v o d a revolučně
ho nahradit' silnými improvU-.ovn.nýnvl vymoženostmi
/inakadlal'.
Do tohoto du.HiuSho ovwlušUi přišly potom vofby
a tu sa rozhodlo. Slovenský volič vo viičňlne sa
od komunismu odvrátil. Slovenský volič nebol vy*
počitavy,
nebol
protlštát.ny,
reakolouárslcy,
Jedno
chcel: mať zabezpečený p o k o j , Svoj hla.s nlo proto
mxHlovy.dal tejto st ea.ne, že by s ňou v mlornyoh apósoboc.h nosúhlasll, ř,e by sa mu v IdoiUnoni poňatl nepáčil, že by s nim nosúhlasll. ale dtu\s každý Slovák,
ktorý svoj nový domov vidi jedlno v sllnoj republiko,
ktorá jo pre noho ochromou, chce žit!, obce sl plno
i.abe/.pěčlť b n d ťte n o s ť. Nenávidí polil leků taktiku,
rň»no maehlnaele. Obce žlť v právmoj Istole a z toho
vyplývojúeom porladku národnom a eeloštáitinom, a loto slovenskí komunisti
Bohu žluť
v loj praxi,
kloní jeden rok nu Slovensku prevádzall, m\začujú
a nezubosqpeéujú,
Toto je zas skutoč.nosť. Naiplsaná a. povodaná, upřímným vyznáním ktoréliokoťyek člověka. ,le Isté: dnes je
' š t e v myšleni voťft chyb, ale lie sa mimin llečlť n. postupné odstraňovat'. Postupoval' nlo revolučiue, ale ovolučně, lebo ak nlo, vlčily prvý i-pOsob vyvolá reskelu
proti lu-mukolM k Druhý spčnob přijme každý rodu
vorný Slovák, věrný republiko: le.ulo spósob' nesnilo
slnvať len na denMiKO|'.b'kých slovách a hodláoli, musí
byť podložený dťVkazml u spravedlivou mlerou.
Opakujeme: KSS nepronikla medzl 1'ud, lebo m po«
/.nula skutočné požloduvky, boleni 1 n choroby tuhlo
1'udu. Chcela ho mltilo loho pilvlesť na mýlilo n no/odpovědné česly politického žlvolll. A že sloveiii.-Mtl kolektiv skoro a rycblo vypo.vna) mVii i nhy, noilul sa zvi bT,
pieto má byť dnes vyhlašovaný za rosItolonáisky V
Nie Jo loto obvlnenlr duos nnielé a. nebezpečné V Nezahrává ss lu uleklo j; ohfiom 7 Nechce uleklo lili o
roakclu slovenskému národu vinillť, ne<'hco ho linu
piivlesť? Komunistická strana pro svoj )inlei-ns<ioiiálny propraní nevytvorllu sl 11a Slovensku ami jednu osobu, alebo lepšíc povedu,né osobnost', Ictorá by pileirnernóniu Slovákovi zaručovala, že ak dá svoj hluš tejto
straně, všetko sa splní tuk, ako lo vo volobnej lion's ko
nasl'ubovala, Komunistická stru'im má vo svojoni lomí
I na vedúclch mlcfituch 1'udl, kLorl národu iieVozumla
a klorých ani národ nepochopil propodlviný apósob ročl,
jire rozdlelnosť modzl si'uboin a, wkulkom, Mnolil novodobí % vodcovla, r slovenských komimlfltov nepreiuHOI
k jádru slovemííkého národa, nevyšil z noho z takej
hl'bky, ako by to bolo pol/rebné.
R e a k c i o n á ř s k éS l o v e n s k o ?
Hovořit' o reak-clI na Slovensku možno Idii v JodMom
případe: v nckompromlsnom boji proti uzurpálórským
Hpósobom komunlMtov, aké Jeden rok svojvol'ne pVevádzall a na ktoré nu a j v budúcmost! chystali. Proti
tiomuto jednof.tivMwiftmu vládnul lu nu. nU>vmnUý národ
postavil. Vedel, čo by bolo pi hměrného slovenw-kého
člověka čakalo ví/-dy, keby na Slovwniíku boll tak zvíťazlll, ako clwxdl, (Z piedvolefrnej hjčsí politického
řečníka: j-Po voRjách vypálíme váeťko, kde by boly
Jen náznaky reakde.' j leh povolebný plik) nu reformy
bol by sa hlboko dotkol duše slovenského národa a
toto nechcel národ dopustit'. Postavil IM proti tomu <1O
p6zy r'»xk/:le, Preto nedal ani na ztwmimiú t»Jkt.l!:u
v tesne předvolel/nej horúčke, ked' sa tak cynlcki llákalí bývalým 1'ud'ákorn a boll ochotni Im a j nlečfj odpustit', zabudnúť, len aby — hoel a j « leh pomocou
vyhráli voVby. (Případ ^červených 1'ud'ákov^, ktorý':h
>Východoslov«n«ká pravda^ tak nadíene vítala v lone
K&S'.f Je vňeobeone známe, že túovtauM kwnwiisti bolí
by vlá/lli tak, ako kedysí tlež ;/d(írn</kratiokí" páni
z okolža Tíaavaj vlády pwístall, S tým Im rozdlelorn,
že pod ínýrní h a l a m i a v inarn odůvodnění.
Dne«, k e ď už rea. leh prehre m. nedá nič merdť, keď
eklarrialí a j 1'uďáoi, a j k/iazl, a j rol'mloi a zemcdelcl,
začínajú aloven»kí ;kormimistl — a, čeekí jrn v tom

459

súdmhovski pomáhajů — vynááať na světlo také veci,
moc českých komunlstov nezorganízujů zničené hospoktoré sa na Slovensku neodehrály, ktoré v predvolebdárstvo. Třeba práce a zas len prá^e a ve Fa rúk!
xiých politických bojoch nik nepovedal a nevyslovil,
Slovensko chce pracovat': každého vďačne přijímá, kro
ktoré okrem horlivého zpravodajeu-kornunlstu nik nemu v prácí chce pomáhat, radiť. Odmieta krikJúňov a
počni. Dnes hťadajú slovenskí komunisti nový program:
škodoradostnýeh kritikov, ktorý chcú mentorsky naaby do tej doby rrialy čo ích strannícke časopisy písať,
XJOmáhať. Toto odmieta právě tak, ako odmietaSo cetak zaplňajú noviny takýmíto rozprávkami. A b y pri
lých Seat rokov Nemcov, ktorí tiež maii v e l a starostí
tom rriall sami ruky čisté, tak si povolávají! na Sloo slovenského člověka a tiež chceli z neho urobiť nlečo
vensko komísic a pozorova.cíe výbory, ktoré rnajú poiné, aký je. Slovensko chce byť neodvislé a chce ukádat' zprávu o priebehu volleb na Slovensku. Pýtáme sa:
zat' právě v práci, že si spoločný šťát s Cechmi předdozvle sa slovenský a český čitatel' a j o príebehu vostavuje ínak, ako věčné osočovanie a upodozrievanie.
lleb v Čechách? Dozvíe sa nlečo o predvolebných korPovýéenecké kritiky odmieta. Chce tvořivú prácu a
tcáačkách pána min. Duriáa, ktorý tak náhle rozdával
podia tejto posudzuje a j pomoc, ktorá sa dnes v tak
půdu, topá/riky, příděly atď, atď. český rohiíkom, len
výdatnej miere Slovensku poskytuje.
aby si leh získal? Kto bolí tí ¿povolaní odbornici«,
O reakcil hovořit' na Slovensku by sa dalo len vtedy,
ktorí dnes vydávajů svedectvá o v ď b á c h na Slovenkeby obe strany boly dostaly asi přibližný počet persku? A že tlcto kornlsle vyslali právě tle mtnlsterstvá
clet a keby 40%, alebo a j viac nebok> volila, alebo
u pověřenictva, ktoré majů v moci komunisti, to je
volilo bíelymi iístkami. Ano, vtedy by tu pracovalo
len náhoda, za ktorú nik nemůže . . . A. bota by táto
podzemie, ktoré by negáciou a mlčaním dalo na vedokomiula. 1 v tedy předložila ,důkazový' materiál, keby
rnie svoj nesúhlas. ( A k o krásné sa tu zachovalo Franna Sloverifíku boll zvlťazlli komunisti?
t cůzako za nemeckcj okupácie!) A l e že volilo tak. ako
je všeobecné známe, dokázalo, že je politicky overa
Ako
pozerá
Slovensko
na
tieto
zjavy.
vyspelejšle, ako si to kto namýšTal a predpokladal.
Ze sa to niekornu nepáčl a nad výsledkom zalamuje
Slovensko «1 po volfbách oddychlo. Splnilo svoju porukaml, volá o pomoc, za to Slovensko ako jednotná
vinnost', volilo demokraticky. Slovtínsko chce byť Státodemokraticky srnýšlajúca jednotka nemóže. Všetci tí,
tvorné, chce mať společný domov s Cech ml, ale chce
ktorí nle sú spokojní, mali by sa snažiť zmeniť svoj
sl svoje v o d spravovat' samostatné. Stav la sa proti
politický program, snažiť sa svoje chyby napravit, neiwneilému premááanlu Ideologii a hospodárwkych spósosprávných l'udí z vlastných rodov odstrániť. Hovořili
bov, ktoré inu nwvyhovujů, ktory by ho snížily a stlasme o programe: přiblížit' ho k cíteniu a myslenlu
čily. Svoje veel ni bude spravovat' samostatné a zo
alovenkého člověka, s týmto človc-kom nenarábať ako
Vi*;ci;kýcíh sil sa snažiť vyrovnávat' hospodářsko a soso strojom, ktorý len mechanicky všetko přijímá a zas
ciálně rozdlelnostl dotlal', kým sa oba národy nezladia
vydává. Slovenský člověk je dnes citlivý. leh terajSí
na jeden společný, správný tůn a život.
politický program a predovšebkým jeho uskutočňovaNa k.rlky a zúialé volanle českých komunlstov a na
nie dokonale «klamalo. To vidi každý — len právě slopodozrlevnmlo z ronkelonánHtva oilpovedá Slovensko
ventíkl komunisti nle a preto nech sa v budúcnosti
prácou a pokojom. Už sa nedá vyprovokoval.'. Ročl a
nedivla, že leh prehra bude právě tak ve Tká, aká bola
rozhorčeiné k.rlky demagogov novyatavia mosty, zl>odnes — ak nle vačíHa.
rené domy, nčopravla Školy, ani zúfalé volanle o po-

Z dopisů redakci.

Vážená
redakce!
.í,Povolební dny dávají příležitost ke kritikám vlastnlch řad«, napsal vo svém posledním článku Bohdan
Chudoba, uveřejněném v 2(1. čísle »Obzorů«. Chtěl bych
proto použit příležitosti a vyjádřit jen několika větami své míněn! k posledním událostem ve straně.
Nevím, budn-ll redakce tak blahovolná a uveřejni mou
kritiku, jež by se snad mohla státl podkladem k další
výměně názorů mezi přlsluňniky naši strany. Není však
účelem těchto řádků rozvířit hladinu mysli, sotva poněkud uklidněných, a proto, I když ;nebudou uveřejněny, doufám, že přece jen splní svůj účel, budou-ll přečteny ve Vaši rodakel. Považuji totiž pány redaktory
•.•Obzorů za velmi schopné representanty mladé genemcc, která se nesžlla a nesžlje nikdy s politickým Intrikánstvím a která má rádu upřímnost nade vše.
A proto in médias resl Každý z článku B. Chudoby
pochopil, že lu šlo autoru o to, aby vysvětlil postup
strany ve věci dr. Holeny Koželuhové. Je jen litovat,
že dr. Chudoba, když už se ujal tak delikátní věci a
poslal »slovo do vlastních řad , se neodvážil nebo mu
nebylo dovoleno, aniž lim porušil »stranickou kázeň- .
nazvat věci pravými jmény. Proč, týká-U se článek
opravdu případu dr. Koželuhové, nenapsal přímo, . o
paní Helena Koželuhová žádala, aby se strana lidová
vzdala svého křesťanského programu a sociálního zaměřeni, a že z těchto důvodů byla ze strany vyloučena ?
Je vůbec nám, prostým členům lidově strany, kteří nevidíme do zákulisí Výstředního výkonného výboru (přáli
bychom sl, aby zákulisí vůbec u nás neexistovalo 1 velmi
podivné, že jsme o případě dr. Heleny Koželuhové nebvll našim stranickým tiskem, až na několik lakonických řádků, vůbec informování. Všechny ostatní noviny přinášely o věci sensačně unravené články, jimž
jsme původně nevěřili. Teprve záhadné mlčení našeho
tisku budilo v nás nodezřeni, že přece jen není něco
v pořádku: - A v pořádku to nebylo!
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Mám za to, že veden! strany byly názory dr. Koželuhové, která byla redakční spolupracovnicí »Obzorů
i Lidové demokracie« zajisté velmi dobře známy dávno
před volbami. Proč tedy byla dr. Koželuhová vůbec
kandidována, když se její názory odchylovaly od celkové linie strany tak, že po volbách muselo dojit lc jejímu vyloučeni? Cl máme v tom vidět, vzhledem k popularitě, již se těžila dr. Koželuhová, přece jen unfair
politickou hru?
Nechci se více o věci rozepisovat, ale doufám, že
jsem vyjádřil těmito několika řádky přáni mnoha příslušníků strany, aby to »slovo do vlastnich řadí bylo
posláno opravdu upřímné a jasné. Pravdivost a přímost prestiži strany neuškodí, ba naopak získá ji jen
ještě více důvěry členstva, které nebude odkázáno na
různé klepy a třeba i záměrně Siřené pomluvy. Dosud
stále ještě nevíme, co se vlastně přihodilo!
A ž budeme vědět na čem jsme, pak teprve budeme
moci zaujat stanovisko k událostem, jež se sběhly v našem »hlavním stanu« těsně po prvých volbách. Cl
1 v naši straně musíme bez odporu a svobodné kritiky
spolknout všechno, co se »nahoře« upeče? Doufám a
věřím, že když všude jinde ano. tedy u nás ne!
JUC J. Hruban. Rýmařov, Havlíčkova 17.
•
Dr Bohdan Chudoba píše k tomuto dopisu i k listu
J. P. v minulém ěisle ' Obzorů : Nepokládal jsem a
nepokládám za vhodné, aby se v listu, který má informační a ideové poslaní, řešily organisační nebo osobní
otázky. Jsem přesvědčen, že strana má dost příležitosti
tyto věci řešit jinde, a že mínění každého jejího člena,
oplrá-li se o širší souhlas, dojde odezvy i v praktické
politice. Ovšem musí se tak stát právě příslušnou cestou — nikoli palácovou revolucí nebo resoiucemi, obsahujícími nadávky. Je-li členstvo skutečně toho míněni, že na př. výkonný výbor jednal nesprávně, lze
věc napravit podle směrnic, daných organizačním řáO B Z O R Y

dem. Považoval jsem však za velmi potřebné —• jak
na základě schůze pražského K L A , tak na základě
rozhovorů s jednotlivci — upozornit, že r a i s o n
ď ě t ř e celé strany je nad všemi organisačnimi a osobními neshodami Kromě toho pokládám politickou situaci za tak vážnou, že nehodlám ztrácet ěas řešením
sporů, které řešit nemohu, poněvadž pro to nemám ani
kompetence, ani dostatečných Informací. Stala-ll se
křivda pí dr. H. Koželuhové, je především její místní
organisace příslušná, aby zjednávala nápravu, která
pak proběhne příslušnou instaněhí cestou. Nevím, zda
ee tak stalo. Byl jsem určitý čas ochoten o věc se
v tomto smyslu zajímat. Jakmile jsem však ve sněmovně zjistil, že byla vyhledávána pomoc stran druhých, nemohl jsem než varovat před dobrodružstvím.
Budiž ml tedy i nadále dovoleno, abych trval na demokratickém názoru, že každá věc má svou právní
cestu,«
Vážená
redakce!
Četl jsem Váš článek Americký film n ministerstvo
informací
Je velmi chvalitebné, že alespoň jeden časopis přináší svým čtenářům pravdu o včel, která jest
ostudou našeho filmového odděleni ministerstva informací. Za svého pobytu ve Velké Britanii za války, viděl
jsem vynikající filmová díla, o kterých zatím neaí u nás
ani potuchy. Ze je tato věc zdržována úmyslně, jest
víc než jisté. Filmy, které jsou k nám dováženy, Jsou
v Anglií hrány v dvojitém programu jako druhé, neboli
filmy B , tedy druhořadé. Ve většině případů se jedná
však o filmy, které u nás byly hrány již před válkou.
Jestliže je možné, dostat! ruské filmové premiéry, anebo francouzské, jistě by toto bylo možné také u filmů

amerických To by asi ale musel být americký f i l m
v rukou komunistů .jako je tomu na příklad vc Francii. Neboť finanční překážky jsou zde velmi mule, uvážime-lt, ř.e za jiné filmy platíme daleko více neň Jak
jsou vysoké tak zvané americké nesplnitelné podmínky
finanční. Pokud se týká dopravy, to asi také nebude
vadit, při dnešní letecké dopravě Praha- New Y o r k ku
23 hodin
Nejzajlinavější ovšem jest fakt, že americký film
jest dnes hrán v celé lfivropě, nevyjímaje .Sovětský svaz,
takže jest velmi pochybné, í,o by se tím, že omezuji
americký film u nás naši odbornici Sovětskému svazi
zavděčili. Komu tnu udělají nanejvýš radost, bude asi
bývalý filmový zmocněnou u říšského protektora, který bude nadšen, jak jest v Jeho započatém díle v lot ocl
válečných slibně pokračováno,
Celá akce byla podniknuta Jen na .nátlak stálých
Intervenci přátel amerického filmu, a vyhovuje NO Ji,
aby se neřeklo, při čemž Jest již dnes jisté, žo HO jedná
o průhledný pokus, zoškltvtt nám a.uicrlcký l'Uni, Kulim se nám zoňkllvlit filmoví odbornici v min. Informaci,
Dále, prosím, upozorněte na chudobu nuftleh týdeníků, zejména pokud se týkají reportáži z olalny. Vzpomeňte jen na předválečnou uktimlll.ii, na pestrost anlm
ků z celého světa Ovšem, bylo nJUto snímků z amerických týdeníků, Dnodnt ijtýden ve filmu« Jest velmi
chudobný v tomto směru.
Bylo by záhodno, aby politická zaujatost proslula
být i činitelem ve filmovém dovozu, a bylo přihlíženo
k uměleckým stránkám, protože divák v kině chce au
za své peníze pobavit a nepřichází podporovat nějakou
politickou hicu.
Vladimír Dvořan, Olomouc, Mnaiii ykovo náině/ill,
i

K U L T U R A V E S V Ě T Ě I U NÁS
Svět kouzel a podobenství
Jednou z krásných knížek, které
mohly spatřlti světlo světa až po
osvobození, ačkoli byly sepsány daleko dříve a zamýšleny tvůrcem jako
duchovní pesila ve chvílích baznaděje,
je také drobná práce K. J. B e n e š c,
nesoucí nevinný název >P o h á d k a
o zakleté písnii
(Mclantrich).
Osvědčený romanopisec a zpylovatel lidské duše nesáhl tu nadarmo po
tvaru pohádky, v jejíž podobě se domníval moci říci i před očima utlačovatelů slova odsuzující kritiky i hesla
povzbuzení, právě tak jako použiti
pohádkových zákonů, ovládaných zákonem konečného vítězství pravdy a
dobra nad mocnostmi zla a klamu.
Básnická síla vidění, touha prospěti vlastnímu lidu a neodolatelné nutkání vyslovili to, co cítily podvědomě
nejširší lidové vrstvy, daly vznik kouzelnému příběhu z nešťastné žerné,
krutě ovládané Černohřívou paní, proti jejímuž násilí se zvedají prostí lidé,
kteří ve svobodě vidí ideál pravdivého
života. Mocným povzbuzením je jim
působení báječného pěvce buřičských
písní, legendárního Jana z Hvězdy,
za jehož hlasem jsou zástupy odhodlány jít, kamkoli budou vedeny, protože cítí. ž í budou vedeny dobře. Jeho
cenu velmi dobře zná Černohřívá pani, jejímž zajatcem se pěvec stává,
statečně odolávaje jejím
svodům,
když ukrutná vladařka vzplane k nému velikou láskou, jejíž odmítnutí
může ovšem vystřídati ta nejkrutější
nenávist. N a radu zlého kouzelníka,
jenž zaklel hlas pěvcův do skřínky,
svrhne tuto do propasti, aby navždy
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luiHlovoimko-aniorleké styky, nazvu •
nebo lAmorhílté llaly*. Oaiinpla budu
vycházel dvakrát měsíčně. Vedle obrázkové či\stl a zpráv o životě amerických krajanů olwnluije tolo člnlo
nepřHT dobře přeloženou povídku
velkého amerického autora felheřwoou
da Andersena, a. krátkou povídku llox
Weuebc, celkem slabé úrovně. Onnoplu
je graficky pěkně vypraven, llňt.ěn na
dobrém papíře. Alo je II jeho tlnriyw*
lem skutečné si znamovui. československou veřejnost a životem' kulturou a technikou velké americké deTento pohádkový příběh, zasazený mokracie, je třeba říci, že HO bude
do Šerého dávnověku, naplnil básník muset hodné zlepflit.
podmanivým ovzduším tajemná, v
němž vyšší a nadpřirozené síly určují
osudy lidí i země, ovládány zásadou Státní výpomoc nemajetným
odvěké spravedlnosti. Z jeho řádek o anglickým studentům
dobách poroby přímo dýSe tíseň doBritské ministerstvo výchovy oznáby, ve které příběh vznikl, tíseň přetavená silnou básnickou obrazností milo, že poCínajíc letošním říjnem obv symbolické střetnutí, při kterém drží vfi'chnl vysokoůkolStí studenti a
dočasně zlo zvítězilo nad dobrem a. studentky v Anglii u Walesu, kteří
pravdou. K vyslovení příběhu použil získají universitní stipendium, také
Beneš krásně utvářené, řeči se znaky vládní finanční výpomoc, jestliže ročarchaismu, které dal oživit! bouřně ní příjem rodičů je merifií než 1.000
plynoucí tok pravé epiky, připomína- liber ročně. Je-li roční příjem rodičů
jící báji ze starých hrdinských dob. menši než (500 Uber, státní výpomoc
SJičnost pozorně vydané knížky ještě bude tak velká, že uhradí náklady na
stupňují přiléhavé kresby malířky studium í výživu. A ž do příjmu 1.000
Toyen, která v několika hlavičkách liber bude výpomoc odstupňována.
s obvyklými květinovými doplňky doDosavadní stipendia nejdou větftlnou
kreslila půvab knížky, jejíž básnická
nad 100 Uber roční, ale náklady spocena neutrpěla tím, že nevyšla, v době,
kdy mohla býti spíše než věcí básnic- jené s universitním studiem činí 300
až; 400 liber. Proto museli stipendisté
kou výkřikem odvahy a víry. F . J.
často prosit o jinou výpomoc, nebo
vypůjčovat ni peníze a místních úřaAmerické listy
dů. A ž dosud poskytnuto jenom 360
státních stipendií, z toho asi polovičSvaz přátel U S A v Praze vydal
ka stipendistům universitním.
první číslo nového časopisu pro česodňala bouřícímu se lidu možrioal posily, ale působením kouzel dobrých,
pod jej ehž ochranou pěvce stoji, zní
nyní z propasti místo hukotu řitícino
se vodopádu ta nejbojovriějfll pěvcovu
píseň a okolí propasti stává se pak
shromaždištěm vzbouřenců. Mocnosti
debra také vnuknou pěvcově milující
Daniel odhodlání obětovat! vlastní H'~
vot z a vykoupeni jeho hlasu, jehož
navrácení se pak. stává signálem otevřené vzpoui-y a osvobození utlačované země.
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Rozhovor
se Samuelem Barberem
Umělec a hudebník Samuel Barber
vyjádřil v rozhovoru, mluvé o americké hudbě, tivé překvapení nad
tím, že byla u nás tak málo známa, Prohodil jsem, že důvod, proč se
setkává Evropa a americkou kulturou u zejména n hudbou s takovou
reservou, tkví pravděpodobně v tom,
že Evropané považují americké výstřednosti, jako podání Bachovy fugy
jažzovým orchestrem za béžný zjev.
Jak on, tak i Jeho přítel, který ho
doprovází na cestě Evropou, a který
«0 také zúčastnil našeho rozhovoru,
m usmívá a ujišťuje, že se jedná o
ojedinělé zjevy a žo ¿kol/portáž'- umění ve Spojených státech je většinou
překonána. »Litují, že Evropa oproti
tomu přehlíží nesporné úspěchy, kterých během poalcdriích desítiletí do-

sáhla Četná filharmonická sdružení ve
všech vétáích městech. U S A v hudební výchově éíráích kruhů. Máme v
bostonském, fíiadelffíkém, novoyorkskéxn a jiných symfonických orchestrech soubory, které se naprosto
vyrovnají nejlepší evropské třídě.
Ale nejenom to. Nejalavnějši dirigenti,
rnezi nimi průkopník bostonský, Sergéj Kusevický, podporují dnešní mladou generaci. Ve spolupráci s dirigentem rná skladatel možnost proBtudovati své dilo zejména po technické stránce ještě před provedením
a případné opravit!. Nemluvě o tom,
že se naši mladí skutečné dostanou
k fílovu a nejsou znechuceni dlouhým čekáním na první provedení
svých dél,« A dále: ?Jsrnc si plné
vědomi, co vdéčlrne Evropě a jejim
umělcům, které k nám vyhnaly neutéfiitelné poměry. Pociťujeme někdy
proto l komplexy méněcennosti. Ale

Úvaha o pulcích
Autor patří k rnladál literární generaci britské,
flloHof, krltllc, výborný znatel soudobé britské
poesie. Pořadatel jedné z ricjlapšloli anthologlí ze
soudobé anglické poesie.

Kdyby bylo lze předpovědět běh literatury, nemělo by valnou cenu psát. Dobrá literatura je
neplecha: zarmucuje kritiky, dělá starost sociologům a politiky nutí k zívání. Špatná literatura
má často podobné výsledky, neboť dobré a špatné pronikají jako vetřelci do více méně spořádaného světa »existujících památek« a nutí k novému uspořádání a novému zhodnocení. Jenom
jeden druh psaní lze předpovědět, a to psaní
hodného, klidného a způsobného kleštěnce, který
vyjadřuje' názory svých čtenářů stylem, na nějž
jsou zvyklí.
Nemůžeme tedy předpovědět běh anglické literatury po válce. Zvlášť imaginativní písemnictví, poesii a některé druhy románu, nelze
vůbec předpovídat. Je však třeba provést jeden
nebo dva neimaginativní úkoly a stojí za to, promluvit o nich. Je nejvyšší čas, abychom produkovali trochu více spisovatelů, kteří rozumějí
rozdělovacím znaménkům, kteří trochu respektují fakta a kteří si uvědomují dílo svých
předchůdců (na př. Burkeho nebo Hookera a
Leslie Stephena). Krátce, potřebujeme několik
vzdělaných spisovatelů, kteří věří. že první povinností kritikovou je, udržovat ostří jazyka
břitkým.
Možná, že neimaginativní spisovatel se může
podejmouti některých jiných užitečných úkolů;
může učit detektiva nebo státníka jejich řemeslu, může reformovat blázince své vlasti nebo
upoutat světovou pozornost na hluboký psychologický význam zájmu o pulce, ale žádný z těchto
úkolů nemůže být přiměřeně proveden tupým
nástrojem. Spisovatel, který je obvyklo pompésní. neurčitý nebo ušmoitraný, je literárním
Quislingem.
Podle mého osobního názoru nedosáhl ještě
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přesto jsme přijali vSechny. aniž bychom kladli jakékoli podmínky a
nyní od nich nežádáme nic jiného,
než abychom se směli od. nich učit.
Myslím, že podmínky, aby vyrostla z
trosek minulostí synthesa mod. kultury, nebyly ještě nikdy tak přizr
nivé.
A co se týče naší mladé americké
generace, tu nechť posoudí Evropa
podle dirigenta Leonarda Bernsteina,
sama. zda-li bude schopna, pokračovati v díle, jehož základy u nás položili evropští umělci. A Bernstein
není sám, Je tady celá mladá generace, která mezi sebou a generací
starší spolupracuje — bez jakékoliv
závisti, a která je odhodlána, vytvořit! naši americkou hudbu, hudbu,
která navazuje na nejlepší tradice
americké a světové A doufám, že tato hudba najde cestu do světa, do
světa.

MichaelRoberts
obecný zájem o pulce takového rozsahu, aby
mohl vážné znepokojovat mladého spisovatele.
Ale jsou tu jiné časové náměty, které se dožadují pozornosti. »Každý člověk mladší třiceti let
je buď revolucionář nebo méněcenný,« řekl Shaw
v nestřeženém okamžiku — v nestřeženém okamžiku, poněvadž zapomněl, že můje být oboji.
Záleží to ovšem na tom, co si představujeme pod
pojmem revolucionář. Intelektuálním revolucionářům, jako Marxovi a Rousseauovi, se daří
změnit důraz v lidském myšlení, zvyšují váhu
citu, ukrytého za některými touhami, a způsobují, že se na jiné zapomene a vytvoří v lidských
myslích myšlenkový rámec, který usnadní propagandu snahám, jež jsou v převaze. Druhořadý
intelektuál a praktický politik zmobilisují takto
vvtvořené nové síly a cíle je dosaženo. Změní-li
se okolnosti od doby, kdy původní revolucionář
vydal svůj manifest, nebo odhadl-li špatně či
úmyslně podcenil některé důležité činitele, pak
je třeba nové intelektuální revoluce. Ale druhořadí intelektuálové, praktičtí politici a mnozí jiní
nickové se i nadále pokládají za ty pravé revolucionáře.
Jaká je situace dnes? Velká většina druhořadých intelektuálů a praktických politiků káže
dosud starou revoluci — revoluci myšlení, která
trvala na právech mas a důležitosti hmotného
majetku. Obyčejně jsou trochu popleteni, zda
následují Rousseaua nebo Marxe. Jsou trochu
směšní, neboť se bědně drží hezoučké, úpravné
materialistické metafysiky, vědy ze začátku devatenáctého století. Jsou trochu zlostní, poněvadž přes to. že se jim jejich systém myšlení zdá
pěkně celistvý a úpravný, na mnoho lidí nedělá
žádný dojem. Budí trochu soucit, poněvadž si
matně uvědomuji, že ačkoli lidé souhlasí s tím,
co říkají, dějiny a lidská povaha jsou v praxi
vlastně proti nim. A přece konají užitečnou práci. jejich pohnutky jsou často vznešené a jejich
mysli bývají v daném rámci často docela čilé. V e
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skutečnosti jím nic neschází až na to, že ignorují odpovědnost intelektuála. Vědomi své vlastní mravní upřímnosti a zahříváni miloučkou
atmosférou souhlasu ve svém vlastním kruhu,
neptají se na protiklady, vlastni schématu, které
přijímají, ani se neptají, jaké snahy a jaké
činitele přehlížejí.
Položme si nyní několik otázek. Co dává lidskému životu jeho důstojnost a jeho cenu ? Koupelna s horkou a studenou vodou nebo Beethoven? Záleží hodnocení Beethovena na tom, máme-Ii koupelnu a plný žaludek? Je na svétč dost
úrodné pudy, aby mohli mít všichni plný žaludek? A pokusíme-li se, poskytnout všem sdostatek potravy, budou se obyvatelé Indie, Cíny a
A f r i k y rozmnožovat stále stejně rychle jak
vzrůstají dodávky potravy? Jak rychle ničí
intensivní mechanisované obděláváni půdy úrodné oblasti Ameriky a Austrálie? Jak rychle se
ničí úrodnost půdy užíváním synthetických hnojiv jako dráždidei? Je mechanisace zemědělství
stejně škodlivá v Rusku jako v údolí Mississippi?
Jaký je nejvyšší stupeň, na němž lze udržet světovou produkci potravy, aniž. by se zničila půda
pro budoucnost? Jak veliký by byl odpovídající
počet stálého obyvatelstva? Je správné, že Švédové mají vymírat rychleji než američtí Indiáni
a Francouzi, zatím co počet Siamců stoupá? Co
odvodíme z faktu, že v roce 1960 bude počet
občanů vojenského věku ve Spojených státech
vyšší než počet Angličanů, Francouzů a Němců
stejného věku dohromady? Zvrátí postupné ničení amerického zemědělství tento v ý v o j ? Proč
americký průmyslový dělník vyrábí na osobu
dvakrát tolik než britský nebo francouzský průmyslový dělník? Věnujeme-li všechnu práci a
materiál na to, abychom zvýšili úroveň osobní
spotřeby a stavěli domy a biografy, jak u všech
čertů z v ý š í m e výrobu ? Nevykašle se vůbec
obyčejný občan v Britanií, Mexiku nebo Československu na všechny tyto problémy, neřekne-li
mu nikdo odpovědi? Má-li toto století být Stoletím Obyčejného Člověka, budou vůbec nějací lidé
v příštím století?
To vše jsou samozřejmé otázky a není pochyby o tom, že prvořadý intelektuál několika příslích let položí další, které budou méně samozřejmé, avšak stejně základní. Zatím se druhořadý
ntelektuál, jako já sám, muže pokusit odpovědět na některé nynější otázky a uveřejnit odpovědi. Není třeba trápit se s inserováním odpovědí na otázky, které vyvstaly před sto i více
lety: to je práce pro novináře z deníku a učitele
na obecné škole; a přece tento úkol pokládají
velmi mnozí spisovatelé za samozřejmý a nutný.
Před sto padesáti lety způsobil Malthus lidem
starosti s rychlým vzrůstem obyvatelstva v průmyslových zemích. O padesát let později John
Stuart Milí prohlásil za nemorální míti velikou
rodinu. Dnes pokračují romanopisci v dobrém
díle — nikoli otevřeně, tím, že by vysvětlovali, že
to s vámi špatně dopadne, budete-li mít dětí,
nýbrž jemněji, tím, že porod a rodičovství po-
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kládají za tabu. Kolik současných romanopisců
se o dětech vůbec jen zmiňuje ? Pole obscenity se
změnilo: když se jdou dva lidé spolu vyspat, je
to úplně správné a, patřičné; zbavuji se svých
potlačených impulsů. Má-li však žena dítě, jo to
poklesek na vysoké vážnosti, o němž se ve slušně vychovaném románu nepíše.
Nechci tvrdit, že za tímto omezením lit erár-,
niho pole je^iějaká uvážená politika, domnívám
se však, So to pochází z nekritického přijímání
předsudků zašlého veku. Jsou tyto předsudky
vhodné ještě dnes? Původnost nemá žádných
vrozených zásluh
originální spisovatel bývá
častěji blázen než genius
avšak kult původnosti slouží užitečnému účelu. Spisovatel, který
se pokusí odpoutat od přijatých kánonů zdravého rozumu a dobrého vkusu, m ů ž e učinit
skutečný a hodnotný objev. Chcete-li mluvit
o něčem, co má nezvyklý smysl, dobrý plán jo,
začít mluvit nesmysl. Dadaisté se o to pokusili
po minulé válce, ale pohříchu brzy rozvinuti
theorii: stali se .surrealisty, fotografujíce fantasie svého vlastního podvědomí, nebo vlastně,
lépe řečeno, konstruujíce, podle Proudových pravidel, obraz toho, o čem se domnívali, že by molo
být jejich podvědomí. Následkem toho neučinili
žádných originálních objevů, Shakespeare, před
třemi sty lety, pozoroval lidské srdce, pečlivěji
než Freuil (jo zajímavé všimnout ni, že psychoanalytici nakláda jí : Hamletem jako ne Hl<ut"č»
nyní, bezprostředním problémem a. nikoli jako
H projevem mysli Wifliama Shakespeara), a
vědecké theoríe o lidské přirozenosti jdou většinou založeny na hrubších pozorováních, než jsou
Itichardsonovo nebo Balzaeovo. Původní spisovatel bude užívat svých vlastních očí a neomezí
se na ilustrování theorii psychologů nebo politických ekonomů,
V letech "1918 až 1039 byla Kvropa plna spisovatelů, kteří se pokoušeli být originální. Jako
Angličan se domnívám, že nesmysl je .jednou
z hlavních silnic ke smyslu; a že není možno
určit úplná pravidla na produkci dobré literatury. Domnívám se však rovněž, že trocha rozumného odpoutání od současných předsudků
by nám pomohla odkrýt pulce, z nichž budou
překvapující žáby budoucnosti.
(Psáno pro ¿ O b z o r y . )

Film týdne
Silnější než smrt" (angl. film rc&. A. Ariqultha), —
»Ztracení
lidé«
(angl, film rež, J, Raywoaida), —
»Charopagne Charlie« (angl. film. rež, Cavalcaritlho).
- • »Londýnská ulička« (angl. film rež, S. Gl1.1 lata
v kinu Paísáž).
»Hrdé údolí« (angl. f i l m yež. V.
Termysona v kb)u Metro). - »Čtyři p&rm (angl. f i l m
rež. Z. Kordy v kinu A l f a ; .
*Traíítorl»tťUc (uov&t.
íllrn rež. I. F y r j e v a j . - • » L a v i n a « «Stský f i l m rež.
M. Cikána v kinu Motfkva a j j . — » U S A hovoří ohr.vz e m « <v kinu Blaník),
Proč byla zakoupena větáina anglických filmů, uvedených v pohlední týdnech, to člověk nedovede pochopí.t. cy, rnúže naSero« obecenstvu dát taková pitomoučká, odmluvená, detektivka ¡/Ztracení lidé«, která, postrádá i nejmenáí /stopy přitažlivosti a napřnavosti, tedy
toho minima, co múžísne po detektivce žádat? Nebo
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co nám může dát Asgulťhův krásnorornánový kýč 3.S11nájáí než smrt«? V ¡případě rež, Ausquítha bolí člověka
srdce dvojnásob, jestliže si uvědomí, že j e j natočil
autor filmu »Příběh jedné z nich.«, a vítězného, u nás
dosud neuvedeného ¿The W a y to the Stars«. Totéž se
dá říci o dalším anglickém filmu »Charnpagne Charlie'£,
jejž režíroval známý A . Cavaleantl a jenž by chtěl být
freskou ze života londýnských mualc-hallů minulého
století. Bohužel se mu to nedaří, zůstává pásmem
všelijakých. podivných odrhovaček, a tak má nakonec
co dělat, aby se s vypětím všech. «11 udržel před nedávným //hudebníma filmem ¿Vzpomenete na mou píseň-t. A kdo ten viděl, pochopí. Do této kategorie
patří 1 Tennyťfomův film >Hrdé údolí '. Pro nás je zajímavý tím, že se v riěrn shledáváme « nejednou nápadnou shodou s nedávno uvedeným >PrttIomern''. Otřelý nárn61: o tom, Jak si horníci pomáhali k otevření
dolů a zajl/jtění své práce, sl vypomáhá sborovým
zipóvem horníků, který je vkládán do děje tak často,
že rná člověk málem dojem, že horníci neumějí zpívat
jinak než sborem a nic jiného než všelijaké ušlechtilé
kantáty. A. Jelikož se tento zpěv opírá o hlas slavného
černocha P. EObesona, na nějž je zřejmé colý děj stavěn, máme výsledný dojwri kýče. Částečně se z okruhu
těchto pod- a průměrných filmů vymykají dva, - í/>ndýirwká uličku*, příběh válečného manželství, blízký
nám svým kdysi aktuálním prostředím krytů a zatemněni, ukazující zajímavou strůmku anglické mentality, které Jo tu takřka předkládán recept na zbíhání
z vojny,
»Ůtyřl pera«, nový film Z. Kordy, Je sice
jen >blg show*
velkou podívanou z Kltchenerova
šudaaiHkébo t mžení, jenž sl vňalc jistě dobude srdcí
vflodh diváků, mllovných dobrodružství. Už také tím,
žo jo to film ba,řevný, a to s barevnou stránkou zatím iriejdokomalcjííl, je velkou událostí letní sezóny. —
Nový sovůWký film ^Traklorlsté-: je příkladem tendotičinfho filmu v dobrém smyslu, Byl vyroben v roco
1088 pro povzbuzeni sovětského venkova Ico zdárnému
dokončeni pětiletky, Pro nás je tu zajímavý poznatek,
jak již v oné době se SSSR odhodlaně připravoval na
válku a nepokrytě dával najevo, s které strany útok
očekává, Skrovný děj jo ovšem prokládán četnými zpěvy a tanci a příjemní představitelé M. Lodynina a N.
Krjiiůkov pomáhají režiséru přes četná úskalí. Skoda,
žo jo u nás tcinlo film representován nemožně tmavou
Icopíí, je Již černé mraky vzbuzuj! v diváku trvalý dojem, Žo přijde bouřo. Přesto, žo nemá vyflělch estetických hodnot, zasluhuje zhlédnuti jako příklad dobrého
lidového 1'llmu, určeného především pro venkov. .-V posledních týdnech jsme se také dočkali další české
pl-amlůry. Tentokrát je to fltm, Jehož natáčení l>yk\zahájeno ještě ku protektorátu a Jenž pravděpodobné proto'byl innlslftn doprostřed letni sezóny. Je to Clkánova
*Luvlna«. Tesato film, jehož námětem je věčný problém zločinu a trestu, má vedle mnohých nedostatků
jeden klad: alespoň se snaží dosáhnout hlouběji. I když
schopnosti autorů na tento úkol nestačily, alespoň za
tuto dobrou vůli jim musíme hýli vděčni. Ledacos bv
so dalo vytknout: nedokreslenl postav, příliš libovolné
IleotiGG scenáristů, kteří mnoho předpokládají, dialogy,
působící mnohdy spiše legračně než opravdově, Spatné
uvádění postav do děje (viz příchod horala, ohlašujícího
zavalení chaty), komické scény v soudní síni, 1111 druhé straně značná siunoúčeluoat a chtěná fllmovost záběrů (rámcový pohled nu novoměstskou věž. převrhnutá váza v hotelu, odkapávání vody. k němuž je. namontován Spatný zvuk). Herecky dominuje J. Průcha
v roli Insp. Ptáčka, pevná je l postava finančníka
(E, Kohout) a také O. Korbeláf má několik okamžiků
čistého herectví. V ženských rolích nevyznlvá pravděpodobně postava Ireny (M, Gláarová). která působí
spíšo dojmem manekýnky. Vcelku: -»Lavina« není dobrým filmem, ukazuje však alespoň jisté podněty pro
dobrý český film v budoucnu.
V závěru je nutno
se zmínit o novém pásmu amerických dokumentárních
snímků, tenokráte pod názvem >USA hovoří obrazem;.
Velmi zajímavý "je tu barevný dokument -Muži
z A lont«, který diváka seznámí s prostředím, jež jsme
dosud ve filmu neviděli,
í. k.

m

Rozhlas týdne

František Spítzer: Tovaryš Martin. Rozhlasová hra.
Režie Miloslav Jareá.
Jméno Františka Spitzera, nadšeného divadelníka
a svazového režiséra dělnických divadel, který zemřel
loňského roku v koncentračním táboře v Mauthausenu,
není naší veřejnosti neznámé. Pod Spítzerovým vedením
byla hrána díla předních domácích i světových dramatiků, z nichž největšího úspěchu dosáhly inscenace
Tylových »Kutnohorských havířů
a hry »Měšťáci
od M. Gorkého. Frant. Spítzer však napsal i sám
několik divadelních her a není jistě bez zajímavosti,
ž< z jeho literární dílny vyšla i rozhlasová hra »Tovaryš Martini, za jejíž uvedení mažeme rozhlasovou
dramaturgii opravdu pochválit. Neboť je to dílo nepochybné závažnosti jak dramatické, tak i rozhlasové,
jemuž historický rámec není rozhodně levným koloritem pro příběh o člověku, který ve svém poctivém
a skoro 1 tvůrčím životním boji ztroskotává právě jen
0 lidskou samolibost a zlobu a jehož osud a s ním
1 osud jeho rodiny je nejen bolestnou obžalobou středověkého společenského řádu, nýbrž proniká svým ohlasem 1 do dnešních dob jako nesmlouvavé varování před
lidským kořlstnlctvím, sobectvím a zpátečnictvím.
Spítzerovo úsilí o některé nové formy rozhlasového
výrazu, který sice není ani tak zřejmý v celkové koncepci díla, jako spíše v nenápadných detailech a zkratkách, není bez zajímavosti, n. to, že autor soustředil
svou pozornost k nitru svých hrdinů a k účinné vnitřní
dějové gradací, vyhýbaje se vší pompésnosti, je další
plus hry, jíž bychom snad pouze vytkli poněkud zdlouhavé zakončení. O úspěch relace se ovšem dělil s autorem 1 režisér Miloslav Jareš, vhodně ladící hru do
přitlumených tónů, a také představitelé hlavních postav, zejména K, Houska v dobře rozvržené i rozvážené rolí titulní, vedle něhož umírněným projevem
vynikla 1 L. Stamboljeva jako Martinova žena. Z ostatních si zaslouží zmínky hlavně R. Deyl ml. a Vojta
Plachý Tůma.
Dr Karel Zajíček.

Tak se píše . . .
v »Rudém právu«: » P í ! tom jest nutno říci, že
nízký výkon není zaviněn lajdáctvim, nýbrž celou řadou objektivních příčin a celým smutným
technickým dědictvím po Němcích, jakož i přestárlostí dorostli.« (Zaslal dr. R. H., Smíchov.)
v ^Mladé frontě«: >Naše mládež není opravdu
zvědava na tnkové „vykupitele" jako je Tigrid,
který se domnívá, že je povolán k tomu, aby
vnesl světlo demokracie do našich zabedněných
hlav.« (Zaslal E. K „ Zlín.)
v »Našinci : »Díky Bohu, zase jeden z dokladů,
že so v osvobozené republice pracuje dobře a
rychle. Díky bohu za tento boj vyhlášený dětským
bojům s ručnicemi a praky! - Zemský spolek k
ochraně zvířat se sídlem v Olomoucí, t (Zaslal
J. H., Hodonín.)
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Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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OBZORY

N E J S T A R Š Í E L E M E N T Á R N Í P O J I Š Ť O V N A v ČSR
Založena
roku

| | f l i A M S I O S L E Z S I C á

1S26

POJI[Šf0¥MJÍ

i f l ®i4jeroní

BRNO-Námžstí svobody 6. 4. Telefon 11884 až 11887.
VÁS PLNĚ O B S L O U 2 Í

A VŠESTRANNĚ

USPOKOJÍ.

C I R K U S

IiJETNÁ
P r a h a V I I , L o l m u k č 11.,
n á r . s p r á v c e X. T r u b k u »
Vás zve k návhévé jediného stálého cirkusu jehož program se
ment každý mésíc. Přehlídka vrcholných výkonů domácích i
zahraničních artistů.
Ffeditavenl dennó v 10 30 hod., vettvrtek,v nobotu, v nudili n vnavMrk Ifl
v 16 b. - Předprodej u pokladen cirkusu, lei. 774-10,776-31,v ]>**. Prahu, VAclmkt 17 « v pu&ll Klan, VAclnvnkí n. 40. lil.371-15.

mm®

TELEFON:
P R A H A

II,

355-13

palác FENIX.

organisace podniků, psaci - počítači - rozmnožovací -

světlo

a ťotokoplrovací

přístroje,

ství a p o t ř e b y , v š e p r o m o d e r n í

veškoró

příslušen-

kancelář

uspořilo «1 t hodně n u ••
p ř 1J « rn n o s t í a d f I n y, když dálo » v é prádlo
v y p r a t k. nám. Plňte noho
tolofonujtol

V z o r k o v n a a s k l a d : P r a h a II, Žitné 18. - T e l e f o n 253-90.

D E S I J í F B K C E

Pfí/)MHfl\\

plynem
K O Ž E Š I N Y

budou

a amorlckými

před

moly

100°/o

přípravky.
chráněny

k d y ž nám je s v ě ř í t e na j e d i n ý d o n .

3AN K U R E L , PRAHA XI, Dvořákova ul. č. 31.
T e l e f o n 364-03

D O V O Z
do

-

celní

V Y

ciziny

V

-

O

provádí

265-29

-

(Racek

PRRHfl VIII. PFLC-TVROIKR 74MELRR8-170,RRB-317

532-43.

X
na vlastní

účet

V. J . V Š E T E Č K A , a k c . spol.
PRAHA

II, H A V L Í Č K O V O

NÁM. 12

Telefon 341-41/42 - Telegr. Importexport, Praho

PATENT 3 4.15 0
«

J

*

J Í L

NA

SZPÚSOBÚ

ObriftmJ ceaft
pealíffiB zdarma.

S T . L I 5 K A Budete mile
B R NO - K R . P O L E

Insertni objednávícy Tj-řlz^Je i n s e r t n í

pTekvapeai.

oddělení Praha I I , V á e l a n í m é n t i

éíolo 1». Telefon čÍHlo 431-41, 389-63.

BOIRE V P A L E S T Ř E
l . Obsazená

budova sídla í e w i s h

v Jerusaleměrozsáhlé

2. Britské v o j s k o

prohlídky

5. N a l e z e n é

Agericy
provedlo
zbraně.

4. Obrněné vozy a ostnatý drát v ulicích
Jerusaléma. Hlídka zabraňuje věficlmu

ži-

dovi v přístupu do synagogy za ostnatým
drátem. 5. Dr Chajim Woizman. vůdce palestinských i i d ú se svým sekretářem.

