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/co SE DĚJE VE SVĚTĚ
Smlouva s Polskem
Je v zájmu evropská bezpečnosti a
míru, aby všichni sousedé Německa žili
v nejtěsnější spolupráci, aby si rozuměli,
vzájemně se doplňovali a uvědomovali
»1, že sousedství se 70milionovým náro
dem německým předurčuje společnost
jejich osudů. Ze všech sousedů Německa
je nám s tohoto hlediska přirozeně nejbližší Polsko, náš severní soused, jejž
nevyléčené Německo sráží osudově
s námi do jednoho šiku. Zrada Polska
na protiněmecké politice v roce 1938
znamenala okleštění Československa. Ob
sazení Československa znamenalo zkázu
Polska do půl roku po obsazení Prahy.
Dávná i nedávná minulost nás jasně
přesvědčuje o spojitosti osudů obou slo
vanských sousedů Německa.
Nebyl to nedostatek dobré vůle na
naší straně, že tyto skutečnosti ne
byly už dříve vyjádřeny spojeneckou a
přátelskou smlouvou. Ačkoli za války a
po válce nastaly v Polsku hluboké změ
ny sociální a politické, v mnohém se,
bohužel, postoj poválečné Varšavy k nám
nelišil od postupu kolaborantského Pol
ska éry Beckovy. Spiš, Orava, Kladsko,
Ratibořsko, Hlubčicko — mohly by být
názvy jednotlivých kapitol, které by byly
plny rekriminací vůči novému Polsku,
kdybychom nyní |>o podpisu polskočeskoslovenské aliance nehledali nové
cesty k dorozumění. Přirozeně polskočeskoslovenská smlouva neřeší ani jednu
Z těchto sporných otázek. Podpisem spo
jenecké smlouvy v pondělí 10. března se
nic nemění na našich oprávněných po
žadavcích na území, odňaté nám Prus
kem a držené dnes polskou správou. Do
dvou let (podle znění smlouvy) má se
Varšava a Praha o těchto sporných
otázkách dohodnout. Je zřejmě koncepcí
čs. vlády, která smlouvu jednomyslně
schválila, že alianční smlouva vytvoří
takové ovzduší mezi Varšavou a Prahou,
že dosavadní obtíže (které nepřicházely
« naší strany) při řešení &i>orných otá
zek hraničních, hospodářských a doprav
ních budou snáze překonatelný.
Spojenecká smlouva bývá obyčejně
vyvrcholením jinak už předem srdeč
ných vztahů. V případě-československopolské smlouvy je podepsaná aliance
výrazem pevné naděje, že spojitost na
šich osudů a dobrá vůle na obou stra
nách teprve vytvoří živou a trvalou
skutečnost důvěrně přátelských vztahů.
Je při rozeno, že o Těšínsku, jež bylo
a vždy zůstane naším, v této souvislosti
nemůže být řeči. Těšínsko prostě ne
patří na pořad budoucích polsko-československých jednání.
Dvouletá lhůta, daná k rozřešení všech
sporných polsko-československých otá
zek, naznačuje, že v duchu přání, vyslo
vených v Národním shromáždění zá
stupci jak strany lidové, tak stran ji
ných, bude vedeno polsko-čéskoslověnské jednání souběžně s jednáním
o Německu. Naše plná podpora polské
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hranice na Odře a Nise pří jednání o Ně
mecku je samozřejmým naším zájmem
ä povinností, která — jak vidné ze
smlouvy — nejenom nevylučuje, nýbrž
naopak doporučuje souběžné jednání
o hraničním uklidnění mezi Polskem a
Československem. Ostatně může se ještě
ukázat velmi účinnou podporou slovan
ské hranice na Odře a Nise, jestliže
o území n» východ od Odry a Nisy pro
jeví zájem ne jeden, ale dva slovanské
národy, které tolik utrpěly pod výboji
pangermanismu,

Pravda nestranná a nestranícka
Dobrý důkaz o tom, žo svobodný tisíc
může být cenným pomocníkem zástup
cům lidu (a naopak), podává usneseni
klubu sociálnědernolcratických poslanců,
požádat ministerstvo národní obrany a
ministerstvo vnitra o informace o pří
padu bílinském, o němž referovaly v před
minulém čísle »Obzory«. Jistě nelze po
dezírat sociální demokracii ze zvláštní
něžnosti k týdeníku -Obzory« (dokonce
»Právo lidu« pokládalo minulou neděli
za nutno náš týdeník nevhodné napad
nout), a přece naše vylíčení poměrů
v okresu bílinském stalo se předmětem
úvahy i usnesení klubu soc. dem. po
slanců. Dvojí věc je na tomto usnesení
hodna pozoru: 1. že ukazuje cenu a vý
znam svobodného, 'v zájmu veřejnosti
prováděného zpravodajství; 2. že stále
větší počet lidí posuzuje význam zpráv
.především podle pravdivosti a závaž
nosti a méně podle pramene nebo stra
nické legitimace zpravodajovy.

Maďaři a my
Minulý týden přijela do Prahy oficiál
ní maďarská delegace projednat s čs.
vládními místy konečné provedení do
hody o výměně obyvatelstva. Byla při
jata s velkými nadějemi i dobrou vůlí.
Doufalo se, že s ohledem na jasné dob
rou vůli 8 naší strany maďarská dele
gace nebude chtít převzít odpovědnost
za neúspěch celého čs.-maďarského jed
náni před čtyřmi velmoeeini (k nimž 81
pro rozsouzení nakonec budou muset
Maďarsko a Československo přijít, nedohodnou-11 se). Po pěti dnech jednání
museli jsme přerušit jednání. Vina je
očividně na straně maďarské.
• Zdá se být promyšlenou a správnou
zahraniěně-polltickoti koncepcí státního
tajemníka dr. Clementise, soustředit na
ši bezpečnostní ochrannou politiku za
hraniční na otázku Německa a v této
politice opírat se nejenom o základ naší
bezpečnostní politiky, daný aliancí sovět.-česko31ovenskou, doplňovanou spo
jenectvím s ostatními sousedy Německa,
ale také o aspoň korektní, ne-li přátel
ské vztahy s ostatními našimi sousedy.
V přátelském duchu právě zahajované
jednáni o malé hraniční úpravy s Ra
kouskem patří zajisté do této kategorie
Clementisových snah. Je vskutku v na-

Březen 1939 a březen 1947
Už osm let od Hitlerovy noci na
Hradčanech. Třetí říše tehdy žila a mo
hutněla z rozpolcenosti Evropy a z je
jich nesrovnalostí. Kdyby byl v Mni
chově Hitler a Mussolini nerozpůlill
obratným manévrem Evropu na západ
a východ, nemuselo to znamenat ani ko
nec Československa, ani začátek nové
světové války.
Na to vše v rychlém sledu události
myslíme, když se v Moskvě otevírá vel
mocenská konference o budoucích osu
dech Německa. Tuto konferenci před
cházel pravý mumraj spojeneckých
smluv. Francie a Československo; Pol
sko a Československo; Francie a An
glie; Belgie a Československo — smlou
vy se vzájemně proplétající, o nichž
všichni věříme, že jsou namířeny pře
devším proti Německu a ne k posile ni
jednotlivých zájmových skupin. Bude-li
západ a východ, poučen událostmi z let
1938 a 1939, spolupracovat a bude-li
Německo obepnuto vzájemné se pro
plétajícími spojeneckými smlouvami,
jdoucími od západu k východu a od
východu k západu, pak i my, na tomto
nejvystavenějším místě Evropy, může
me klidně pracovat a budovat bez oba
vy z nového Mnichova a 15. března.
Nebol dobře víme, že na vstupu němec
kých vojsk do Prahy dne 15. března
neměla jen podíl síla a chytrost
německé politiky, nýbrž stejnou měrou
slab ost a chyby velmocenské poli
tiky vůči Německu.
šem zájmu, aby se neopakoval nikdy už
Mnichov nejen v poměru k Německu,
ale také v poměru k sousedům (mni
chovská jsolace uprostřed nepřátelských
sousedů s výjimkou Rumunska). Nelze
pochybovat o tom, že dr. Clementis pří
posledním pražském Jednání s Maďary
měl také tento obecný zájem na mysli»
K uklidnění v Podunají bylo by potřebí,
aby napětí mezi Peští a Prahou bylo de
finitivně odklizeno. Bez rozřešení otázky
maďarské menšiny u nás a slovenské
menšiny v Maďarsku nemůže toto na
pětí přirozeně nijak povolit. Státní ta
jemník dr. Clementis jistě šel při jedná
ní s maďarskou delegací <— jako politik
a Slovák — na krajní mez ústupků.
A přece to nenapravitelné maďarské po
litice nestačilo. Po zdánlivě úspěšných
prvních dnech jednání přišla maďarská
delegace nakonec « návrhy, které, sta
vějíce požadavek navrácení mobilisovaných maďarských pracovních sil na pů
vodní bydliště, znamenaly prakticky zá
sah do vnitřních věcí našich. Jednání
a maďarskou delegací bylo proto přeru
šeno. Gongyosi se vrátil do Pešti, Cle
mentis do Černínského paláce. Z Čer
nínského paláce bude se jistě dále mlu
vit o dobré vůli a demokratickém uspo
řádání střední Evropy — a bude se to
tak také myslit. A z Pešti se sice bude
rovněž mluvit o demokracii (a o boji
proti české a slovenské reakci) — ale
ve skutečnosti se bude myslit na boj
proti české a slovenské demokracii ve
jménu svatoštěpá.nskélio reakčního revisionismu.

Americké sdružení pro zahraniční
politiku o CSR
Americké sdružení pro zahraniční po
litiku uveřejnilo v New-York Times zprá
vu o Československu. Autorkou zprávy
je paní Winnlfred Hataellbvá, spolupra
covnice této soukromé, ale významné
americké Instituce. Je přesvědčena, že
ČSR potřebuje hospodářské pomoci jak
z východu, tak ze západu. Obnovy podle
jejího názoru nelze docílit pouhým spo
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léháním se sna těsné svazky se Sovět
ským svazem. Splnění dvouletého plánu
nezbytně vyžaduje dodávky surovin a
strojů ze Spojených států a jiných zá
padních zemí. Nacionalisaee průmyslu
sama ještě nerozřešuje hospodářské
problémy a o jejím praktickém úspěchu
dosud není rozhodnuto. Většina znárod
něných průmyslových odvětví pracuje
spíše se ztrátou než se zisky. V někte
rých případech jsou ztráty způsobeny
tím, že se investuje a doufá, že tyto in
vestice přinesou v budoucnosti zisky.
V jiných případech byly způsobeny zvý
šením mezd průmyslových dělníků. Na
děje, že toto zvýšení přinese lepší pra
covní morálku a lepší výrobu, se však
nesplnily. Výkonnost dělníků na konci
roku 1946 se rovnala 70% předválečné.
Příčinou tohoto stavu jest nedostatek
potravin a konsumního zboží. Výroba
trpěla také nedostatkem soutěže za no
vého hospodářského režimu. Hledajíc
náhražku za podněty, které za volného
podnikání přináší soutěž, zavedla vláda
soutěžení dělníků zvýšenými prémiemi.
Žádná z těchto soutěži však, jak se zdá,
nezvýšila obecnou produktivitu práce.
K ztrátám zvláště přispívá neschopnost
t. zv. politických ředitelů závodů. Autor
ka tvrdí, že politická svoboda je od kon
ce války v Československu značně ome
zena. Tak zvané pravicové strany byly
zakázány a pouze levice nebo střed mo
hou vydávat noviny a stavět kandidáty
v místních a celostátních volbách. Zdů
razňujíc, že ČSR potřebuje hospodář
skou spolupráci s východem i západem,
praví autorka, že taková spolupráce bu
de do značné míry závislá na tom, zda
se podaří ČSR a její vládě přesvědčit
západní mocnosti, že cesta k socialismu,
kterou si ČSR zvolila, je spíše výsled
kem vlastních československých tradic,
než napodobováním ruských vzorů.
K. H.

Sovětská kritika britské politiky
Sovětská »Pravda« objasňuje v člán
ku B. Ponomarěva své stanovisko k sou
časné politice vedoucích kruhů britské
Labour Party. x-Organisované spojení
dělnické třídy na správné ideové základ
ně dostává dnes rozhodující význam.
Převážná většina českých, bulharských,
jugoslávských a rumunských sociálních
demokratů navázala těsné styky s ko
munistickými stranami. V opačném tá
boře jsou rozkoLníci jednoty proletár
skych sil. Zvláštní znepokojení vzbu
zuje postavení vedoucích labouristické
strany v Anglii. Labouristická strana,
ze své moci jako vládní strana jed
noho z nejsilnějších států kapitalis
tického světa, by mohla nemálo přispěti
k sjednocení pracujících tříd. Avšak po
zornost, síly a prostředky labouristické
strany jsou obráceny jinam. Představi
telé výkonného výboru strany a její me
zinárodní sekce projezdili za posledního
půl druhého roku evropské země, aby
navázali bezprostřední styk s vedením
socialistických stran, všude propagujíce
svou linii ve stycích s druhými politic
kými stranami a organisacemi. Při všech
těchto setkáních vystupují labouristé
v roli mentorů a jejich »hlavní« směrni
ce jsou namířeny k rozkolu dělnického
hnutí a k dosažení takového politického
kursu za vedení sociální demokracie,
který by ve všech evropských zemích
zabezpečil politický a hospodářský vliv
Anglie. Zvláštní úsilí labouristické stra
ny směřovalo k Francii. Laskl trval na
tom, aby francouzská socialistická stra
na nepřestávala být stranou »individuál
ní« a aby v žádném případě nepřistoupi
la na »sjednocení nebo konfederaci«
■ komunisty, V článku, uveřejněném
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v českých »Svobodných novinách«, vy
nášel Laski posici Bluma, jehož návrat
znamenal ostrý obrat francouzských so
cialistů. Ve svém poměru k Itálii použí
vali zástupci labouristického vedení
značně mnoho úsilí, aby postavili jednu
politickou stranou proti druhé. V dopise,
nadepsaném »Má rada seňoru Nennimu«, Laski psal: »V autoritativních kru
zích se prohlašuje, že Nenni přesvědčil
většinu národnj rady italské socialistic
ké strany, aby souhlasila se spojením
socialistické a komunistické strany ...
Z celého srdce doufám, že tyto zprávy
neodpovídají pravdě. Bude tragické,
když přátelé Nenniho nebudou schopni
ho neprodleně -přesvědčiti, aby se zřekl
této linie, pro něho osudné.« Když v Ně
mecku byla zaležena jednotná socialis
tická strana, bylo ostře kritisováno 27
labouristických členů parlamentu, kteří
vítali tento krok. Jednou ze sociálně-demokratických stran, kterou si labouristé
oblíbili, je rakouská. Do Rakouska míří
celý proud delegací a zástupců z Lon
dýna. A výsledky toho jsou zjevné: ra
kouští sociální demokraté usilovně bojují
proti komunistické straně. Českosloven
ští socialisté na konferenci 8. listopadu
1945 v Eournemoutliu byli obviňováni ze
spolupráce s komunisty. Sociálně demo
kratickým stranám, které v řadě zemí
vystupují ve společné frontě s komunis
tickými stranami, odborovými a jinými
organisacemi, byla určena zvláštní vý
zva jednoho z čelných vůdců labouris
tického hnutí, Morrisona. »Nepřijímejte
zdánlivý princip jednotné volební kandi
dátní listiny,« zaklínal Morrison sociální
demokraty v předvečer 1. května 1946,
doporučuje jim, aby stále vystupovali
odděleně. Vedení labouristické strany se
neomezuje naváděním k rozkolnictví a
k svazku sociálně demokratických stran
Evropy s občanskými stranami, ale usi
luje též o zřízení mezinárodního středis
ka, které by bylo podněcovatelem tako
vé činnosti v mezinárodním dělnickém
hnutí. Podle myšlenky iniciátorů má to
to středisko vystřídati definitivně shni
lou druhou internacionálu. Za poslední
dva roky se v Anglii konaly za tímto
účelem čtyři konference; jejich účastní
ky byli většinou staří pracovníci v dru
hé internacionále.«
- irs -

Dunajsko-oderský průplav
Dziennik Zachodni uveřejňuje článek
o významu dunajsko-oderského průpla
vu. V článku se mezi jiným praví: Ně
mecko již od pradávna připisovalo vel
kou důležitost evropským splavným ře
kám, které byly znamenitou cestou pro
jeho politickou a hospodářskou expansi.
Typickým potvrzením této these byl boj
o ústí Visly, který byl také jednou z pří
čin vypuknutí poslední světové války.
Není žádných pochybností o tom, že by
se Polsko bylo dostalo do naprostého
politického a hospodářského otroctví,
kdyby bylo odstoupilo Německu tak zv.
»koridor«. Ještě než Hitler vkročil do
Vídně, byl již Dunaj cestou ohromné
hospodářské expanse Německa. Duna
jem bylo dopravováno německé zboží,
zaplavující Balkán. Současně se zbožím
šli také »kulturtrégři«, kteří se snažili
získat na Balkáně sympatie pro Třetí
říši. Průběh válečného dění prokázal ne
zvratně, jakou důležitost připisovalo Ně
mecko Balkánu, odkud vede přímá a ne
daleká cesta na Blízký a Střední Vý
chod. Dnes se situace důkladně změnila.
Tváří v tvář věčnému německému ne
bezpečí uskutečnilo se sjednocení slovan
ských národů. Hlavním pilířem dorozu
mění mělo by se stát vybudování du
najsko-oderského průplavu. Vedle ohrom

ného významu politického tohoto plánu,
jehož realisace by uzavřela cestu ně
mecké hospodářské expansi na východ,
rýsuji se obrovské hospodářské výhody
a zisky pro Polsko. Vybudováním prů
plavu Dunaj—Odra, získalo by Polsko
přímé vodní spojení s ČSR, Rakouskem,
Maďarskem, Jugoslávii, Bulharskem a
Rumunskem. Není třeba přesvědčovat,
že dopravné vodní cestou je mnohem
levnější než železnicí. Při vhodném při
způsobení průplavu bude obchodní vý
měna zboží prospěšná pro všechny zú
častněné kontrahenty. Spojení Baltické
ho moře s Černým mořem bude nejen
znamenitou obchodní cestou pro Polsko.
Zájemníky se stanou státy, ležící u Du
naje nebo blízko této řeky. O průplav
Dunaj-Odra zajímá se velmi živě Česko
slovensko, známé svou velkou obratnosti
a průmyslovou podnikavostí. Již dnes se
tento stát zajímá vážně o Odru a usi
luje o vývoz svého zboží na skandináv
ské trhy touto cestou a naopak o dovoz
rudy ze severských zemi. Je pochopi
telné, že největší zájem o vybudování
průplavu má Polsko, které má ve svých
rukou Odru. Problém stavby průplavu
dunajsko-oderského je v přítomné době
v stadiu projektování. Není ještě známo,
zda se utvoří mezinárodní konsorcium,
které se ujme tohoto problému, nebo zda
každý ínteresovaný stát, t. j. Polsko a
Československo, provede vlastní úsek
stavby. Provedení tohoto gigantického
díla závisí nepochybně na definitibní
úpravě hranic a poměrů v poválečné
Evropě. Úzká obchodní spolupráce slo
vanských států utužuje automaticky
vztahy politickéfe jejichž oživení znemož
ní jednou provždy expansi Německa. Pro
Polsko je vedle výhod hospodářských
tento poslední argument nejsilnější a
nejvíce povzbuzující.
K. H.

Stavební ruch v Anglii
Německé útoky letadly I zbraněmi
VI a V 2 připravily Anglii o 2 miliony
domů, při čemž schodek ve stavebním
ruchu, který za války zcela ustal, se od
haduje na nejméně 1 milion domů, tak
že je třeba 3 milionů novostaveb, má-Ii
býti odpomoženo bytové nouzi v An
glii. Přitom předválečný výkon anglic
kého stavebnictví 200.000 novostaveb
zdaleka nestačí, aby kryl tuto velikou
potřebu bytů. Řešení montovanými
stavbami se tam považuje jen za pře
chodnou výpomoc z nouze, což je také
patrno z toho, že se nepočítá s jejich
delším trváním než 10 roků, takže tě
žiště stavebního ruchu je v trvanlivých
stavbách. Labouristická vláda snaží se
rozřešit bytový problém, ale její dosa
vadní zásahy nejsou považovány za pří
liš šťastné. Jednak většina montova
ných domů neuspokojila, a to ani poč
tem, ani jakostí a mimo to pohlcují pří
liš velká kvanta plechu, hliníku a ji
ných průmyslových surovin. Mnoho ne
vole vzbudilo nedávné nařízení ministra
Bevana, kterým se nařídilo obcím,
aby povolovaly novostavby jen ve čtvr
tině rozsahu staveb obecních. Tím chtěl
Bevan čelit tradiční touze Angličana
po vlastním rodinném domku a přimět
jej, aby bydlel v obecních činžácích.
Tradice se však ukázala silnější než la
bouristický ministr a toto nařízení není
většinou obcí respektováno, pokud se
tam staví, pakli se tam staví vůbec?
Tam, kde totiž se obec neodhodlala ke
stavbě, nesměl by podle nařízení nikdo
stavět. Také se přitom ukázalo, že no
vostavby obcí jsou jak výkonem, tak
časem daleko pozadu za soukromými
stavebníky. Proto se vzmáhá ostrá kri
tika Bevanových opatření a není poma-
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Iu dne, aby jeho usilování o řešení by
tové nouze, odporující tradičním, demo
kratickým a individualistickým záli
bám Angličanů, nebylo zesměšňováno.
Zrychlená výstavba montovaných domů
ukázala také jejich nevýhody, jako vět
ší náročnost na prostor a tím 1 další
ztížení dopravních problémů anglických,
měst a zdražení instalací vody, plynu,
elektřiny a kanalisace. Mimo to nároč
nost těchto staveb na ocelový plech
měla za následek, že příděl plechu pro
automobily byl snížen o 15%, což za
vdalo podnět k nejostřejším protestům
z řad průmyslu, který poukazuje na
to, že velký anglický export automobi
lů, který loni překonal dokonce i vý
voz automobilů ze Spojených států a
přinesl zemi větší množství devis, než
kterékoliv jiné odvětví, je vážně ohro
žen ve svém slibném rozvoji. Anglická
veřejnost touží totiž po nových automo
bilech právě tak jako po vlastních do
mech a jakékoliv oddálení splnění této
touhy naráží rovněž na prudký odpor
veřejnosti jako automobilového prů
myslu. Stavba trvalých domů je pak
vážně ohrožována dalekosáhlými poža
davky dělnictva, jako je pětidenní pra
covní týden o 8 hodinách a s 10 procent
ním generálním zvýšením mezd, takže
labouristická vláda se ocitá v jedné ze
svých nejvážnějších soutěsek.

Belgický krok na východ
Belgie, malá země pracovitých Šetr
ných lidí s průmyslovým potenciálem
téměř velmocenským.
Podobně Československo.
Belgie, soused Německa, který pod tí
hou německé hrubé síly a fysické pře
vahy zažil v posledním čtvrtstoletí dva
krát teror německých uniforem.
Podobně Československo.
Belgie, přičinlivá země, stát, tvořený
dvěma národy, které, přes všechny
neshody a rozpory, jež mezi nimi občas
jsou, shodují se nakonec ve společném
úsilí o jednotný pevný stát.
Podobně Československo.
Belgie, malá země velkých universit.
Podobně Československo.
Belgie, malá země velkého poslání,
protože i tam si stále zřetelněji razí
cestu do politiky křesťansky pojímaná
demokracie.
Podobně Československo.
Belgie, jež se v bezpečnostní politice
své opírá především o západní velmoci
Francii a Anglii, ale která nechápe ten
to svůj základ bezpečnosti výlučně a
hledá proto i prohloubení styků s vý
chodní slovanskou Evropou.
Podobně Československo, jež ve své
mezinárodní politice vychází ze základu,
daného spojeneckou smlouvou s SSSR,
zesiluje tyto vztahy prohlubováním
styků s demokratickým západem.
Není divu, že v předvečer moskevské
konference byly tyto vztahy a podoben
ství vtěleny zatím aspoň v kulturní do
hodu mezi Belgií a Československem,
kteroužto dohodu přijel minulého týdne
podepsat do Prahy sám Paul Henri
Spadk, ministr zahraničních věcí. Když
před odjezdem z Prahy Spaak vyslovo
val nepokrytě radost nad právě uzavře
nou dohodou s ČSR, dodal, že dohodu
považuje za první krok na východ.
Je-li tedy v očích belgických dohoda
s námi krokem na východ, může být
v našich očích dohoda s Belgií krokem
na západ. Nejdůležitější však je, že se
tyto kroky křižují nad hlavou společ
ného nepřítele, nad Německem.
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Nástup mladých
Novoroční poselství předsedy strany
Msgra dr. Jana Šrámka bylo jistě jed
ním z nejzávažnějších projevů z počát
ku roku. Vracime-li se dnes k jeho kon
krétnější, stranicko-politické části, ve
dou nás k tomu první kroky k velkým
dnům mladých členů lidového hnutí, sva
todušnímu sjezdu mládeže ČSL·. Odbory
mládeže zhodnotí svou veškerou činnost
od osvobození, aby tak nejlépe změřily,
do jaké míry splnily dosud své úkoly.
Současně bude 24. a 25. květen mezní
kem, hranicí skončené fundamentální
budovatelské éry odborů mládeže.
Hodnocení, k jehož detailnímu prove
dení se sjede přes čtyři sta předních de
legátů a doklad úspěchu práce, jež do
kumentují desetitisíce dalších účastníků,
bude jistě přísné a vedeno měřítky vel
kého programu hnutí. Není na škodu při
pomenout si několik momentů, charak
teristických pro mladé lidovce. Nebyly
snadné, ty počátky v květnu a červnu
1945, kdy oficiální i spontánní nadšení
bylo ztotožňováno s jediným politickým
názorem. Staří měli při svých krocích
zkušenosti z dřívějška. Mladí, prošlí oku
pační robotárnou, koncentračními tábo
ry nebo zahraničním bojem, byli často
a pochopitelně desorientováni. A přihlásiti se do řad obnovující se lidové strany
nebyla nejschůdnější cesta.
Dvě léta
vyplnilo úsilí o směr, nebojící se kritiky
a vychovávající především svou přímou
líní, neohroženým bojem za křesťanské
životy, základní lidské svobody a vše
strannou demokracii. Po desítkách a
stovkách přicházeli mezi nás vždy noví
a noví, takže řady rostly a formovaly se
v opravdové hnutí. Rozumný, rozvážný,
ale nekompromisní postoj ke každoden
ním otázkám i celkový zásadní světový
názor byly vodítky pro mnoho mladých,
lidí. Hlásili se studenti, stejně jako dělní
ci, učedníci právě tak jako selští synko
vé, mladé úřednice i pomocnice v domác
nosti. Prostě — podobně jako v celé
straně — tak snad ještě výrazněji mezi
mladými vystoupila opravdová lidovost
hnutí.
Když dnes — před květnovým sjezdem
mládeže ČSL — přehlížíme desetitisícové
šiky našich chlapců a dívek, cítíme sílu
tohoto mládí na každém kroku. Není
ani uniforem, ani vysokých bot. ani pro
pagandy, ani pověřenců. Nepotřebujeme,
totiž naši mladí, kuratoria či svazy. Pra
cujeme po svém a na svém a nemuseli
jsme změniti za celou dobu písmenko
z toho, co bylo řečeno hned na počátku
naši práce. A ještě jedno nutno přitom
podtrhnouti: zatím co jinde jsou různé
malicherné spory a křídla stran (i v mlá
deži), mladí lidovci stojí bez jakékoli
odchylky či úchylky. Šrámkova osobnost
a jeho program spojuje mladé se star
šími, nové členy s osvědčenými osob
nostmi. Mezi mladými lidovci není sporu
o ty které odbojové zásluhy, mládež stra
ny věděla vždy, co má dělat, na které
straně stát.
Důvěra
Proto důvěrou k starším i svým vedou
cím a konečně všem bratřím a sestrám
okolo sebe je charakterisována nejlépe
předsjezdová nálada a atmosféra mlá
deže ČSL. Až budou Prahou pochodovati
desetitisíce mladých členů lidového hnu
tí, aby ukázaly svoje řady a daly všem
na vědomost, že českoslovanská strana
lidová dovedla už v krátké době získat!
mnohé z české mládeže, že je dovedla
připoutat! a stmeliti výchovou, vedenou
věčnými myšlenkami a dobrou výchov
nou činností. ČSL kráčí v čele pokroku,
dávajíc mládeži nejen, co její jest, ale

zdůrazňujíc na každém kroku lásk«
k bližnímu, opravdovou spravedlnost,
skutečný pocit lidské svobody a důstoj
nosti. Proto s důvěrou stojí mladí v řa
dách lidové strany a s důvěrou očeká
vají svůj sjezd,

Anglie je o 25% chudší než před
válkou
Sir Hartley Shawcross prohlásil, že na

práci Angličanů v příštích měsících le
tošního roku závisí, zda uchrání svou
vlast a demokracii před bankrotem a
zánikem. Národ právě tak jako jednot
livec nemůže žiti na úvěr. Jsme o 25%
chudší, řekl, než jsme byli před sedmi
lety. Letos musíme vydělati 1.600,000.000
liber šterlinků pro nákup v cizině, t. j.
na každou jednotlivou osobu 46 liber.
Bude nutno omeziti nákup věcí méně
potřebných, na př. tabálcu a přepycho
vých věcí vůbec. Nejdůležitější bude zvýšiti výkonnost každého jednotlivce, pra
cujícího v průmyslu. Jestliže všichni an
gličtí průmysloví dělníci budou konati
svou práci tak dobře, jako angličtí horníci
a jestliže každý jednotlivec zvýší svou vý
konnost o 7.5%, bude Velká Britannia
zachráněna. Problémem přitom buda
hlavně nedostatek pracovních sil. V r.
1939 bylo v Anglii o 80.000 mladých mu
žů do 18 let věku více než v roce 1946.
Letos vstoupí do průmyslu o 30.000 mé
ně mladistvých, protože školní docházka
byla prodloužena. Za deset let bude míti
anglický průmysl jen polovinu dorostu,
který má letos. To znamená nedostatek
750.000 mužů a žen. Britská jednoletka
musí zdolati tento problém, který ne
může odstraniti pouze vláda. Jeho řešení
závisí na plné podpoře celého anglického
národa.
IP.
I

Situace Švýcarska v roce 1947

Nedávno vydané číslo sborníku »Po
li tische Rundschau« (Leden-únor 1947)
uveřejňuje obsáhlou studii šéfredak
tora W. Bretschera, jejíž nejdůleži
tější závěry vyznívají takto: Návštěv
níci Švýcar mluví stále častěji o tom,
že Švýcarsko představuje jakýsi zbytek
Evropy, kde se ještě uchovaly zdravé
síly a odkud vychází morálně i materiál
ně ozdravující vliv na všechny strany.
Jsou sice lidé, kteří by rádi předepsal!
Švýcarsku léčbu horečkami, ale opravdo
vý význam země tkví v tom, že předsta
vuje v Evropě prvek stálosti. Ale při
tom nelze ovšem přehlížet, že nejde je
nom o organisační výstavbu nové snolečnosti národů, ale také o uplatnění du
chovních a morálních Činitelů, které mo
hou být pro opravdový mírový řád roz
hodující. Švýcarsko je si vědomo, že
v tomto směru může prozatím udělat
jen málo, poněvadž rány, způsobené vál
kou, jsou ještě příliš čerstvé. Vnitropo
liticky bude rok 1947 velmi významný,
poněvadž se budou konat volby, které
rozhodnou o řadě důležitých problémů.
Socialistické úsilí o »hospodářskou re
formu a právo práce« znamenalo by
podstatnou přestavbu hospodářské sklad
by a dalo by státu rozhodující moc nad
občany, jejichž politická práva a indivi
duální svobody byly by pouhým obalem
bez obsahu. Revidované hospodářské pa
ragrafy spolkové ústavy považují se za
rozvážný protinávrh, umožňující státní
intervenci, kdyby jí bylo zapotřebí, ale
zachovávající sociální bezpečnost bez po
rušeni osobní svobody.
K. H.

JEDNA Z ULICE: (Z okolí Kolbenkyslévárny): Víte, pane Voháňko, že to
vární rozhlas je dobrá věc?
— Proč myslíte, pane Vonásku?
— Alespoň se z něho dělnictvo dozví,
že protestovalo proti „Obzorům”!
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V politice nejde jen o stát
Všechny zásady, jimiž křesťanství proniklo do poli
tického života, vyplývají důsledně jedna z druhé. Žád
nou z nich nelze potlačit, aniž by bylo ublíženo dru
hým. A každou je naopak nutno chápat a uplatňovat
v plném jejím významu.
Jestliže jsme tedy mezi těmito zásadami uvedli vě
tu, že sdružování lidí v pospolitém životě má být při
rozené a postupné, třeba i tuto větu domyslit do dů
sledků a uplatnit ji zároveň s ostatními poučkami.
V jistém smyslu je totiž tato věta východiskem celé
praktické politiky. Čtyři věty, které jí předcházejí,
jsou jádrem křesťanského pohledu na člověka sama
o sobě; poslední z nich pak, která dovozuje, že člověk
se může plně rozvinout jen s pomocí svých bližních,
stanoví potřebu, ba nutnost pospolitého života. Pátá
věta přechází od této potřeby k praxi: Sdružování
lidí v pospolitém životě má být přirozené a postupné.
Kdo se nad touto zásadou zamyslí, postřehne hned
hluboký rozdíl mezi politickým názorem křesťanským
a názorem, který za našich dnů převládá, totiž názo
rem kapitalistickým.
Kapitalisté — a je lhostejné, zda to
jsou kapitalisté liberální, soukromí,
nebo kapitalisté komunističtí, státní
— znají totižjen občana a stát. Kdež
to křesťané znají občana, rodinu,
obec, okres, zemi, národ a pak teprve
stát.
I mezi oběma druhy kapitalismu jsou ovšem v té
věci jisté rozdíly. Kapitalismus soukromý zdůrazňoval
občana — ovšem jen hospodářsky mocného občana —
a odsunoval stranou stát. Kapitalismus komunistický
zdůrazňuje stát — pochopitelně hospodářsky všemoc
ný stát, a odsunuje občana. Ale obojí tito kapitalisté
nevidí nic mezi občanem a státem, a to, co tam snad
ještě zapřít nemohou, všemi možnými způsoby ničí.
Soukromý kapitalista se nestaral, zda dělník ze své
mzdy uživí rodinu: vyplácel mu jen tolik, kolik bylo
nutné, aby získal jeho pracovní sílu. Socialistický a
komunistický kapitalista nejen že se o to stejně ne
stará, nýbrž ještě rodinu roztrhne odváděním dělní
ků na práci do jiných, odlehlých končin a pořádáním
pracovních brigád pro mládež. Ba to, čeho soukromý
kapitalista jen sobecky využíval, totiž pracovní síly
žen, to socialistický a komunistický kapitalista uzá
koní tak zvanou pracovní mobilisací, takže rodina je
Uváděna úplně ve psí. Soukromý kapitalista se nesta
ral o obce; stavěl továrny, kde se mu zlíbilo, shromaž
ďoval dělnictvo v nezdravých, přeplněných Činžácích,

Pozadí polemického údobí
Poslední prudká výměna názorů na našem politic
kém nebi bylo více, jak bouří ve sklenici vody s kalafunovými blesky, avšak něčím méně, než hlubokou
roztržkou ve spolupráci. Oči veřejného mínění jsou
nyní obráceny ke komunistické straně, na níž nyní
spočívá, aby podala důkaz, že plnění dohodnutého
vládního programu je věcí všech vedoucích a odpo
vědných komunistů a že se neztotožňuje s libovolným
jeho porušováním i improvisovaným překračováním.
Komunistická strana s ohledem na svou moc a odpo
vědnost je povinna nyní podávat důkazy o dobré vůli,
spravovat naše věci v dohodě a spolupráci s ostatními
pro obecný prospěch, a že nesouhlasí s politickou tříd
ní výlučnosti a neúnosných privilegií, která nakonec
své škodlivé ostří obracejí i v neprospěch privilegova
ných, neboť svou neúnosností ochuzují všechny ob156
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dával narůstat začazeným velkoměstům a bylo mu
lhostejné, kolik lidských existencí tragicky zhyne na
dlažbě jejích předměstských džunglí. Komunistický
kapitalista v tomto smutném díle pokračuje: už ani
právně nesmí mít obec nějaký vliv na podniky, které
jsou v jejích zdech, ani finančně nesmí používat části
jejich daní na vlastní zvelebení; ředitelství znárodně
ných podniků jsou jen v hlavním městě a nikdo nemá
možnost podívat se, co se v nich děje; podniky, které
dříve patřily obcím a městům, jsou zabavovány ve
prospěch státu.
Křesťanský názor je jiný. Dlouho do novověku se
křesťanští sociologové zastávali myšlenky, že pravou
vlastí každého člověka je obec, nikoli stát nebo říše.
I v nejnovější době, kdy takřka každý na světě uzná
val všemocnost státu, usilovali křesťanští politici ale
spoň o zdravou samosprávu. A dnes, kdy změnou li
berálního kapitalismu v kapitalismus komunistický,
státní, dostupuje násilí státu na občanech vrcholu, je
třeba znova a důrazně připomínat, že každý občan se
zařazuje do pospolitých celků postupně a cestou při
rozenou.
Z toho důvodu dbá křesťanská poli
tika o to, aby práva nižších celků po
spolitého života nebyla oklesťována
ve prospěch nároků celků vyšších. A
to jak v hospodářství, tak v politické
správě a tak také v osvětěa duchov
ním životě vůbec.
V hospodářství podnik, který může dobře provozo
vat rodina, patří rodině a nikoli nějakému celku vyš
šímu, nejméně státu; ba i znárodněný podnik — a to
je dnes zvlášť důležité — který má své dílny v obvo
du jedné obce nebo jednoho okresu, má tam také mít
své ředitelství a má oné obci neb onomu okresu patřit.
V politické správě všechno, co lze vwřídit v nižší in
stanci s konečnou platností, má v ní také býti vyříze
no a pouze případy sporné mají být postupovány
výše; omezováním samosprávy a unifikací předpisů se
zdravý politický život ve státě utlouká. V duchovním
a osvětovém životě jde po této stránce zejména o ro
dinu : v ní přicházejí děti na svět a v ní se jim dostává
základních vědomostí, ona má tedy také právo určo
vat výchovu až do dospělého věku.
Z toho všeho vysvítá, že politické úsilí samo o sobě
by mělo postupně pronikat vyšší a vyšší složitý pospo
litého života a také organisačně na nich budovat
Křesťanova pevná linie je dána jeho základními ideo
vými směrnicemi; není mu zapotřebí ani centralismu,
ani diktatury.
Dr Luděk Forman
čany bez rozdílu stavu a povolání. V diskusi, s dů
razem vedené, se ukázalo, že by bylo nerozumné a ne
příliš politické, aby se nyní ukazovala záda převzaté
odpovědnosti. Pro každého střízlivě myslícího je jas
né, že vyskakování z jedoucího vlaku může být nebez
pečnou akrobacií. Většina stran se prozatím dohodla,
že právě nyní není vhodných důvodů dovolávat se vo
ličova rozhodnutí. ■
Ve svobodné zemi je povinností novináře, aby nejen
seznamoval občany s událostmi, ale zejména, aby
k událostem zaujal také své stanovisko, podle svého
politického náhledu. Ve svobodné zemi tedy jsou růz
ná hlediska samozřejmostí, mohou spolu leckde sou
hlasit, jinde se křížit a nesrovnávat se, při čemž se
všeobecně uznává dobrá vůle prospívat svým příno
sem obecným zájmům. Rovnováha mezi spontánním
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uznáváním potřebné společné mravní i právní auto
rity a mezi svobodou je životní podmínkou lidovlády.
Vědomé podezírání názorového odpůrce z nekalých
úmyslů, nedůtklivost osobní i programová, ale zas
neúcta k osobě i k názoru protipartnera jsou nede
mokratické a tudíž fašistické vlastnosti. Polemické
údobí, které jsme právě absolvovali, může dát příleži
tost k přemýšlení, nakolik zůstalo v našem veřejném
životě ještě fašistických mikrobů a. nakolik jsme de
mokraty. Není dosud u nás zachovávána úroveň. Jen
proto, že se objeví názorová různost, že se žádá vy
světlení některých překvapujících záležitostí, začne se
pálit v některých tiskových orgánech těmi nejtěžší
mi kalibry, začne se bez obalu falešně a vědomě fa
lešně obviňovat a odpůrci se předhazují nejnižší po
hnutky. Po takovéto hrubé »výměně názorů« násle
duje často zas jednotvárný optimismus různých »oficiósních« zpráv a učesaných komentářů, které chutmají jak špatně zadělané těsto bez soli. Přímo zde vy
kukuje obava, aby nebylo nahlíženo tam, kam není do
voleno. Proto se snad útočí osobně a skutečný vztah
věcí se záměrně zamlčuje pojmy, které vůbec nejsou
na místě. Tisk, který čtenáři otvírá okno do světa a
radí mu, aby se nedíval jen klíčovou dírkou, setkává
se s otevřenou nemilostí a »zlověstným« mručením.
Je těžko si představit, proč u některých lidí panuje
taková obava před tím, aby si občan podle svého ro
zumu sám svobodně mohl učinit závěry a proč by ně
kteří naši politici nejraději viděli, aby naše okna, ať
v zimě, na jaře nebo v létě a na podzim zůstala pevně
uzavřena, opatřena dokonalým těsnicím zařízením.
Odstraníme-Ii ovšem tento nános stranických
nesvárů a velkých slov, nesprávně užívaných, spatří
me skutečnou příčinu dnešní polemické nervosy.
Neboť dnešní nervosa, jak se projevuje v nejsilnější
naší straně, objevuje se všude ve světě po revoluci ve
chvíli, kdy revoluční vášeň má být nahrazena rozu
mem, řádem a budováním. Vývoj našich vnitřních
věcí, jak se projevil v nedávných polemikách, právě
v této době opravňuje k takovému srovnání. Masaryk
byl přesvědčen, že zřídkakdy revoluce může stavět.
Revoluce v prvé fázi jen bon, působí na mnohé ja
kýmsi pocitem neodolatelnosti. V přímočarosti skrývá
v
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O „černo tržnicích

V poslední době obrací se, a to plným právem, pozornost
veřejnosti k černému trhu a z úředních míst se projevuje
největší úsilí o jeho konečnou likvidaci. Nepřátelé soukromého
podnikání, opírajíce se o vlivný tisk, »světového formátu, ale
často podsvětní úrovně«, zneužívají této ofensivy proti čer
nému trhu k tomu, aby přesvědčili veřejnost, že černý trh
udržuje a podporuje výhradně soukromý obchodník,
který s jeho pomocí na úkor dělnických vrstev rychle bo
hatne. Celý tento velmi složitý problém se zjednodušuje tvrze
ním, že soukromý obchod ve své honl>ě za nezřízeným zis
kem odnímá úředně kontrolované distribuci nejdůležitější zbo
ží, působí tím jeho katastrofální nedostatek a za způsob řešení tohoto problému označuje se likvidace soukromého ob
chodu.
Chceme-li celému problému dobře porozumět!, musíme si
uvědomit, že černý obchod, který dnes s výjimkou Sovětského
svazu existuje téměř v celém světě, vznikl selháním normál
ního zásobování vlivem války. Dnes, dva roky po válce, bují
černý obchod v největších a nejmocnějších říších světa, ať
již je to Francie, Spojené státy nebo Velká Britannie. Výjim
ku tvoří Sovětský svaz, kde je každý zásoben trhem úředním;
když se mu něčeho nedostává, může si to opatřiti na volném
trhu za volné ceny. Kolchozy mají předepsány kontingenty,
které za úřední ceny odevzdají, a přebytky, jichž docílily
zvýšenou prací, mohou prodati za volnou cenu na volném
trhu. Totéž právo je vyhrazeno i jednotlivým pracovníkům
na kolchozu, kteří mají svá malá hospodářství. Přebytky to
hoto svého hospodaření, které sami nespotřebují, smějí sami,
prodati na bazaru za ceny jiné než úřední. To ovšem ještě
neznamená, že tyto ceny musejí býtí vyšší než ceny úřední.
V době nadbytku, řekněme rajských jablíček, může kolchoz-
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se pro první chvíle pro ni nesporné aktivum. Po revo
lučním vzbouření spěje se k uklidnění. Rozum nabývá
převahy nad vášní a rozum velí vyrovnávat se se sku
tečnostmi. V této chvíli nastává kritický bod pro kaž
dé revoluční hnutí, neboť masa davu rozpadá se v jed
notlivce, rozumně a logicky uvažující. Radikální slož
ky však žijí setrvačností dále, zatím se však již obje
vují složky umírněné a konstruktivní, které pokládají
kompromis se skutečností za nutný a bezpodmínečný.
Vedle toho posiluje se státnický střed, který je ve
službách obecného prospěchu. Jsou-li na straně revo
luce někteří lidé prozíraví, dovedou dobře tyto věci
pochopit a podle toho zařídit svou další politiku. Po
dobné instituce vyžadují ovšem opravdu mimořád
ných státnických talentů, neztratit s očí obecný pro
spěch a skutečnosti a současně umět revoluční radi
kalismus svést do konstruktivních kolejí, to znamená,
podporovat převahu rozumu nad opadávající vášní.
To byl případ Táboritů a různých anarchisujících
sekt, proti kterým Jiří z Poděbrad byl nucen přísně
zakročovat, stejně tak něco podobného můžeme po
zorovat v jakobínske části francouzské revoluce a ko
nečně případ trockistů a levé úchylky vůbec. Jsme
daleci, abychom zejména v osobním směru dělali ně
jaké příměry, ale jistou nit podobnosti nikdo nemůže
popřít.
Někteří radikálové nutí do dalších novot, do dalšího
překračování sjednaného programu: nové znárodňo
vání, nové reformy ve správě atd., takže některým se
dnes jeví košický program jako konservativní zasta
ralost. Za těchto podmínek by bylo pro každého velmi
obtížné sjednávat jakékoli dohody. Klade-li se otáz
ka, proč ten neklid v politice, pak je nutno poukázat
na tuto okolnost, s kterou se v prvé řadě musí něja
kým způsobem vypořádat sama komunistická strana.
Její vedoucí mužové budou v blízké době postaveni
před státnickou zkoušku, které se nemohou zbavit ani
eventuálními předčasnými volbami, i když by nastaly
jakékoliv přesuny v mandátech. Doufáme, že seznají,
že státní zájem je totožný s právním řádem, což je
přáním ohromné většiny občanstva, a budou dělat po
litiku skutečností a státního zájmu, nikoli revolučního
radikalismu.

P. Kolínský
ník na bazaru prodati tato za ceny nižší než jsou ceny úřední.
Sovětské řešenj černého trhu má několik předností. Ruští
národohospodářští činitelé věděli, že pouhým zákazem nikdo
černý trh neodstraní. Povolením volného trhu docílili toho,
že zemědělský producent se vypjal k většímu výkonu, jehož
výsledky po odevzdání předepsané kvóty státu dostane bez
prostřednictví černého trhu spotřebitel. Toto zboží také bylo
Značně levnější, poněvadž odpadla značná přirážka risiková
a zboží neprocházelo řadou rukou jako jinde. Kdo potřebuje
máslo, jde přímo na bazar a tam nejen že si může vybratí,
ale ještě usmlouvat cenu. Jinde musí prosit několik prostřed
níků a celý řetěz rukou musí draze zaplatit. Zdá se, že tento
systém působil při tvoření košického programu, ve kterém
v třinácté kapitole se výslovně praví; »Vláda stanoví pevné
a širokým vrstvám národa dostupné ceny na normované pří
děly nejdůležitějších potravin, které si může každý
doplňovat svobodným nákupem na volném
trhu.« Přes toto jasné ustanovení košického programu, kte
ré by také u nás snad bylo odstranilo prakticky černý trh,
bylo obchodování na volném trhu s nejdůležitějšími potravi
nami zakázáno.
Co do vývoje dělíme černý trh na dobu protektorátní a na
dobu republikánskou — po 5. květnu 1945. Za dob protekto
rátu byl našim zemědělcům uložen přesný kontingent země
dělské produkce a městský spotřebitel dostal svůj pravidelný
příděl potravin. Tento příděl potravin nijak nesouvisel s tu
zemskou zemědělskou produkcí, nýbrž se řídil podle přídělů
v říši. Byl vždy nižší, zejména v tucích, než odpovídalo do
mácí produkci. Nezáleželo tedy na tom, kolik náš zemědělec
odvedl, poněvadž případné vícekontingenty šly celé k dobru
hospodářství říše. Stávalo se tehdy denně, že lékař radil matce
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zlepšení výživy dítěte, tento zvýšený příděl však předepsat!
nesměl. Nezbylo tudíž rodičům nic jiného, chtěli-li zachránili
zdraví a mnohdy život svého dítěte, než obraceli se přímo na
zemědělce, který ovšem za zvýšenou cenu potřebné větší
množství potravin dodal. Výrobky průmyslové jako cukr,
obuv a oděvy opatřovaly se krádežemi odběrních průkazů na
obecních úřadech, v tiskárnách a jinde. Cigarety opatřovaly
se dovozem z ostatní říše a platilo se zá ně markami, kterých
nám sem okupanti hojně dováželi. Zboží takto zachráněné
z chapadel říšské distribuční organisace dostalo se na černý
trh, který bujel na trzích, v tržnicích, v obchodních prodej
nách, v továrnách, v úřadech, v samotných ministerstvech
a v bankách. Na černém trhu se podílely všechny vrstvy oby
vatelstva; nepřítelem našeho národa byl ten, kdo tuto čin
nost Němcům vyzradil. Vyzrazení pachatelé byli arci úředně
označováni jako škůdci národa (v tomto případě arci němec
kého) a lidovými soudy přísně trestáni. Ačkoli tito škůdci
německého národa byli často i popravováni, kvetl černý ob
chod stále více. Touto hospodářskou sabotáží byla nesmírně
podkopávána hospodářská odolnost říše. Černý trh, který tedy
tak značně říši škodil, zachraňoval na druhé straně miliony
českých dětí před tuberkulosou. I když.celá řada zámožněj
ších spotřebitelů nemusit skoro celou válku kupovati na čer
ném trhu obuv a oděv, potravou byl každý z nás na tento trh
odkázán, ovšem mimo ty, kteří dostávali zvláštní přiděly
z milosti okupantů.
Jiná situace nastala ovšem po válce ve svobodném státě,
kdy všechny spotřební statky jso<u určeny výhradně k spo
třebě domácí a jsou rozdělovány za ceny normální. Dnes je
samozřejmou povinností každého občana, aby se snažil vystačiti se svým přídělem. Velké množství lidí se však nedo
vedlo vžít do nových poměrů a nedovedlo se pro svůj osvobo
zený stát při zvýšených přídělech trochu uskrovnit. Každý
kuřák si myslí, že tou jeho jednou cigaretou, kterou si tu
a tam příležitostně na volném trhu koupí, nenastane žádná
velká škoda. Tito lidé zapomínají, že to může na př. zname
nat 4 miliony cigaret denně, jestliže si na př. každý ze čtyř
milionů kuřáků koupí denně jen jednu cigaretu na černém
trhu. A opravdu město Praha potřebovalo před rokem denně
milion černých cigaret. Když jich někdy došlo jen půl mi
lionu denně, byl nedostatek kuřiva. Nezasvěcený se ptá, jak
je možno při poměrně dobré kontrole, zejména hraniční, do
pravovat! denně přes hranice vagony a nákladní auta zboží.
Zboží přicházelo z Maďarska a z Polska. Zboží muselo jiti
přes celní kcntrolu! Málokdo se ale zajímá vlastně o tu hlavní
otázku — jak to zboží platíme? A to je kapitola nejsmut-

nějšf. Kuřivo se proplácí v dolarech a librách ve zlatě a
v textiliích. A tyto valuty, zlato a textilie jsou opatřovány
zase na černém trhu. Má někdo odvahu i v tomto případě
tvrdit, že na těchto velkých transakcích má podíl jen sou
kromý obchod ? Na tomto velkém, ba největším černém trhu
jsou — po pravdě budiž řečeno — účastny všecky vrstvy ná
roda.
Dalším předmětem černého trhu je uhlí, které pochází ze
jména z krádeží na nádražích nebo při dodávce. Spíše z aměstnanci než podnikatelé jsou tu články v tomto čer
ném řetězí.
Porážky na černo mají na svědomí zase většinou země
dělci. Dnešní kalamita na trhu másla je sice vyvolána, po
ruchou v crganisaci distribuce a sezónním úbytkem máselné
produkce, ale skutečností zůstává, že černý trh je máslem
stále dobře zásoben, zatím co úřední trh másla silně pokul
hává.
Nedávno propukla aféra s textiliemi nám ukázala, že
1 znárodněný průmysl se rád černého obchodu účast
ní, a přes to, že i tu je soukromý obchod zúčastněn, nelze
opravdu říci, že tato kalamita by byla zaviněna jen soukromým
obchodem. Pravdou je, že tohoto zboží bylo pro běžnou spo
třebu uvolněno tak málo, že i bez zašantročení textilií na
černý trh by jich byl velký nedostatek. Propuknutí této aféry
v textiliích dal ovšem jistým kruhům velmi vítanou příleži
tost zaútočit na soukromý obchod a obvinit jej jako jediného
vinníka nedostatku textilií.
To jsou nejdůležitější předměty černého trhu, na němž
mají dosud — žel — podíl všechny vrstvy obyvatelstva od
dělníka přes úředníka a obchodníka až k národním správcům
velkých podniků.
Zbývá ještě zmíniti se o posledním předmětu černého trhu:
o černých mzdách. Černé mzdy jsou vypláceny dělnictvu dnes
už zcela všeobecně. Každý dělník je zařazován do — možno-li — nejvyšší mzdové skupiny a ještě dostává podle
možnosti další zvláštní příplatky jako za prácí přesčas a pod.
Proti tomuto zlu, které zdražuje všeobecně celou výrobu, bo
jují doposud marně všechny dělnické organisace.
Černý trh řídí se jako každý volný trh poptávkou a na
bídkou. Všechny úřední zásahy jej oslabují, ale jeho největším
nepřítelem je dostatek zboží, který jedině jej zabije. Nepo
může nám proto svalovati vinu za jeho existenci na tu neb
onu skupinu občanů. Jen dostatečnou nabídkou zboží, ve dvouletce svornou prací vyrobeného, můžeme tohoto nepřítele
nás všech zničit.

Z dopisů redakci
O resclucích.

Vtržená redakce! Ve středu 5. března bylo všeobecné pře
kvapení zaměstnanců národního podniku Baťa v Třebíči,
když továrním rozhlasem bylo oznámeno, že »soudruh« Vy
skočil jako zástupce ROH jménem 3Q00 zaměstnanců národ,
podniku Baťa v Třebíči, zasílá na příslušná místa do Prahy
resoluci, aby bylo zastaveno vydávání týdeníku »Obzory«
s odůvodněním, že »Obzory« prý štvou proti SSSR. Toto roz
hodnutí pana Vyskočila nebylo vyvoláno čtením »Obzorů«,
nýbrž asi jen přečtením článku o »Obzorech«, otištěného
v listě »světového formátu«.
Háček je ale v tom, že jednal jménem 3000 zaměstnanců,
bez jejich vědomí a aniž by se jich ptal na souhlas. V závodě
jsou příslušníci všech politických stran, a ne jedné!
Je to již po druhé v Třebíči, kdy se komunisté pokoušejí
vyrobit »vůli lidu«. Po prvé učinili pokus při známé pololetní
bilancí ONV v Třebíči.
Nebo že by bylo tentokrát o protest proti »Obzorům« po
žádáno z ústředí ? Nemohli bychom se ani tomu divit a jistě
by nikoho nepřekvapilo, kdyby příště soudruzi zabili jednou
ranou tři mouchy a k nějaké nové resoluci připsali, že zá
roveň 3000 zaměstnanců souhlasí s Durišovými osnovami a
přeje si župní zřízení.
»opk«
Ještě o smíšených manželstvích

Vážený pane šéfredaktore, navazuje na dopis p. J. V. listo
noše. který byl uveřejněn v 7. čísle Obzorů na stránce 107.,
pod titulem Smíšená manželství, dovoluji si poznamenat toto:
Věřte, nemohu Vám popsat pocit, který jsem měl, když
jsem tento článek četl, nemohl jsem uvěřit, že se našel člo
věk z vnitrozemí, který plně chápe a uznává naši ubohou
a nespravedlivou situaci smíšených manželství, totiž, jak se

158

s nimi zachází, obzvláště jsou-Ii v takových případech muži
Češi. Ríká-li pan J. V. »macešsky«, je to velice mírný výrok.
A otázka: »čím jsme se provinili?« je zcela správná. Čím
jsme se vlastně provinili, ptáme se i my. Mladý muž, Čech,
který si chtěl založit rodinu, vzal si za ženu děvče ze svého
prostředí, Němku, s kterou na společné půdě vyrostl a jako
dítě si s ní hrál, poznal její povahu a byl si vědom, že s ní
bude šťastně žít a děti správně vychovávat. Vždyť naši před
kové byli kdysi do pohraničí vysláni, aby toto poněmčené
území opět počeštili a tak je jazykově vlasti navrátili. Moji
rodiče sem přišli v r. 1880 od Slaného. Otec byl horníkem.
My, děti, bylo nás 6, musely jsme chodit do německé školy,
poněvadž české zde před šedesáti lety nebylo. Mateřskou
řeč nám uchovala naše matka. Když jsme dorostli, byli jsme
zde českým živlem, zakládali jsme Matici školskou, české ro
dinné spolky atd. Jaká úmorná práce to byla, jaké utrpení
jsme přitom zažívali (byli jsme vyhazováni z bytů a z práce
atd.), to vše Vám nemusím ani připomínat, neboť se na to
všichni pamatujete. Mluví pro nás knihy, spisy a především
kroniky Matice školské. A teď za to všechno přicházíme
o byty, majetek a pozemek, který jsme kdysi koupí Němcům
urvali, je konfiskován a dáván k disposici Čechům, kteří
se vystěhovali kdysi do Porýňska, Poruří a Vestfálska a jako
repatrianti mají nyní přednostní právo. Jejich ženy jsou čisto
krevné Němky a mnohé z nich nacistky. Děti mluví německy,
francouzský, jenom ne česky.
A teď koruna všeho utrpení. Máme býtí odsunuti. Několik
dní chodí sepisovat komise MNV z Horního Litvínova všechna
smíšená manželství. Byli také u mne. Když jsem se tázal,
za jakým účelem, odpověděl mi komisař, že přišlo nařízení,
že všechna smíšená manželství budou odsunuta a musíme
proto všechny doklady předložit do 28. února u ONV. A teď
se táži, zdali je to spravedlivé. Je to ta toužebně očekávaná
svoboda?
F. L., obchodník, Horní Litvínov.
PS.: Ministr vnitra vyvrátil už svým prohlášením o smí
šených manželstvích obavy pisatelovy. Dopis otiskujeme jako
doklad doby, která se považuje za údobí vítězství lidství
nad nacistickým nelidstvím.
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KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Paměti sovětského diplomata
Jestliže ovšem čekáme paměti z diplo
matického zákulisí, budeme při četbě
knihy, kterou napsal sovětský velvysla
nec Ivan Michajlovíč M a j s k i j, pod
názvem »Před bouří«, do jisté míry
zklamání. Zdůrazňuji, že jenom do jisté
míry, protože tato kniha, do níž uložil so
větský diplomat za svého londýnského
pobytu v zimě roku 1939/40 především
svoje vzpomínky na dětství, je pro svou
otevřenost a přímost vzácným dokladem
nejen osobních příběhů, ale také, a jistě
ne mimoděk, obrazem všeobecných po
měrů v době velvyslancova dětství a
mládí. Kniha zahrnuje autorův život od
let devadesátých (narodil se 1884) na
samý přáli století dvacátého, kdy v car
ském Rusku dozrávala všeobecná nespo
kojenost a sociální bouře byly před sa
mým propuknutím.
Než pohovoříme o vnitřní náplni a
dějové podstatě knihy, sluší zdůraznit!
její tvar. To není suchý, chronologicky
sestavený výčet událostí a prostý popis
prostředí a zúčastněných pestav. Majskij se tu projevil jako dovedný vypra
věč, který oživuje svoje vyprávění tu
přímými hovory, tu dramatickým spá
dem příběhů, talcže jeho kniha nabývá
spíše rázu zajímavého a napínavého ro
mánu, z něhož sí čtenář odnáší dojem
osvěžení. Tato románová forma pamětí
jistě hodně přispěje k jejich oblibě a tím
také k prohloubení našich znalostí o ja
kési předehře k pozdějšímu revolučnímu
vývoji.
A pak má kniha ještě jednu přednost,
kterou autor ostatně zdůrazňuje v před
mluvě k českému překladu, který byl
pořízen naším nynějším velvyslancem
v Moskvě, universitním profesorem dr.
Jiřím Horákem. Je to upřímnost a prav
divost, s nimiž autor svoje paměti utkává. Že mohl nejen zachytili jednotlivé
děje svého mládí, ale často také tehdejší
myšlenky a pocity, o to má zásluhu je
ho mladistvá záliba v psaní obšírných
deníků a potom jeho bohatá korespon
dence s příbuznými a přáteli, zvláště

pak s bystrou a vzdělanou sestřenicí E.
M. Cemodanovovou. Tyto pomůcky mu
umožnily nejenom živé a zajímavé spřá
dání vyprávění, ale také, a to je tu
vlastně nejdůležitější, pozoruhodný obraz
soukromých a veřejných poměrů v car
ském Rusku na prahu dvacátého století.
Příběhy vlastně začínají v sibiřském
Omsku, kam byl autorův otec přidělen
jako vojenský lékař. Život v tomto měs
tě, které tehdy bylo ještě zastrčeným,
provinciálním středem nehlubokého zá
zemí, je tu vylíčen důkladně co do vzhle
du města a co do společenského uspo
řádání a v mnoha bezprostředně poda
ných záběrech je tu zachycen i duchov
ní život doby, která ještě nepřipouštěla
jakékoli vyrovnání společenské a sociál
ní. Zaujmou tu zejména některé episody
z cest do vzdálených etap, které podnikl
malý chlapec s otcem, doprovázejícím
vojenský transport a v nichž se již pro
jevuje jaksi závan nové doby. Vzpomín
ky na čistě intimní události chlapcova
dětství prolínají se co chvíli s přesným
viděním nesrovnalostí a nespravedlností,
které dětská duše zvídavého chlapce
vstřebává do sebe. (Na trestanecké lodi,
Seznámení s politickými vězni). Pozoru
hodné jsou zejména vzpomínky na život
na gymnasiu se studentskou vzpourou
proti přemíře vyučování mrtvým klasic
kým jazykům, zatím co přírodní vědy
jsou nespravedlivě zanedbávány. Závě
rečné partie knihy, kde je zachycen stu
dentský život se všemi znaky politické
ho uvědomování a počínajícího radikál
ního, revolučního smýšlení, jsou dokla
dem živého zájmu nejen autora samého,
ale také jeho vrstevníků o nápravu ve
řejných poměrů, za nichž se začínalo
velmi špatně dýchati. Napíše-li autor po
kračování svých pamětí, sáhneme po té
to zkušenosti zvědavě a s napětím po
jeho vylíčení let pozdějších, kdy se do
spělý mladý muž dostává do proudu po
litického dění. Množství obrazových pří
loh, které zachycují postavy knihy i dě
jišti vyprávění, dokreslují a utvrzují
čtenářovy dojmy. Knihu vydalo nakla
datelství J. R. Vilímek.
F. J.

»Kupec benátský« v USA
Brudrt-ému herci Donaldu Wolfitovi,
který zahájil s britským hereckým sou
borem Shakespearovu sezónu v Nero
Yorku, oznámil ředitel Broadway divad
la Leo Schubert, který kontroluje také
mnohá jiná americká divadla, že „Ku
pec benátský“ musí být z programu
vyloučen. Důvodem k tomuto zákroku
jsou dopisy amerických židů, kteří od
mítají charakteristiku Shylocka v této
Shakespearově hře.
IP

Významné dílo historické
Posmrtná studie velkého českého děje
pisce J. Susty »Karel IV.«, nás uvádí
do významného údobí českých dějin,
uzavřených volbou Karla IV. a smrtí
krále Jana. V širokém obrazu líčí zde
Josef Šusta dobrodružnou postavu krále
Jana, vychází z jejího složitého charak
teru, zobrazuje a vystihuje ji s pocho
pením, jakého se jí ještě v českých dě
jinách nedostávalo. Uvádí zde protiklad
né pojetí panovnických povinností a plá
nů. Na jednom pólu stojí král Jan, prometheovsky připoután ke skále králov
ské moci české, z jejíhož prostředí se
snaží vytrhnout, aby šel za uskutečně
ním svých dynastických plánů do lesk
lého světa pozdního rytířstva. Naproti
tomu Janův syn, Karel, přistupuje k dě
dičným zemím, sice formován prostře
dím francouzským a politickou naukou
italskou, s hlubokým však citovým vzta
hem. Nepřichází jako cizinec, ale vrací
se jako dědic, aby budoval dále český
stát. Tento protichůdný postoj dvou
dějinných postav k českému prostředí
oživuje J. Susta dramatickým přízvu
kem a dává mu i pathos souboje dvou
mravních světů. Tímto spisem vrcholí a
v příštím svazku bude ukončeno tra
gicky přervané dílo jednoho z největších
českých a evropských historiků doby
přítomné. Vychází v cyklu Českých dě
jin, díl II., část 3., kterou redigoval Ka
mil Krofta. Dílo, které vyšlo nákladem
J. Laichtera, ve výboru nejlepších spi
sů poučných, možno objednat v knih
kupectví ČAT j>U zlatého klasu«, Praha
I, Na příkopě 23.

Hudba týdne
Nové nastudování Jesslky a Aidy
Národní divadlo uvedlo operu národního umělce J. B. Foer
stera Kupec benátský. Původně nesla název Jessika, neboť
děj, zpracovaný volně podle Shakespeara, se soustředil hlavně
na dceru Shylockovu. Byl to název přiléhavější, avšak méně
přitažlivý. Bohužel ani zde, stejně jako u Armidy, přebásnitel Vrchlický neměl šťastnou ruku ve stavebném rozvrstvení
libreta .takže jeho hodnoty jsou spíše básnické. Tím skladatel
Foerster byl pcstaven před svízelný úkol, který po čistě hu
dební stránce vyřešil stejně znamenitě jako Dvořák v Armidě, avšak celkově opera sotva vystačí udržet si zájem divá
kův, ač zájem posluchačův plně udrží lahodná hudba,
tekoucí v širokém řečišti, jejíž kontakt se scénou je ovšem
epický a nikoli dramatický. V provedení jsme postrádali
větší lehkost, jež by ospravedlnila označení »komická zpěvo
hra«. U většiny postav komický charakter nelze téměř po
střehnout. Jinak režie II. Theina vykazovala dobrý průměr.
Výprava benátského prostředí byla již tradičně svěřena F.
Trosterovi a slouží mu ke cti, že ji vytvořil nově a vkusně.
Dirigent Nedbal v orchestru nezanedbal ničeho, zato sbory
jsou již obligátně velmi chabé. Za pěvecký výkon si zaslouží
být jmenován Bednářův Bassanio, Hrnčířové Jessika, Krásové Porcie a Kalasův Shylook, za výkon herecký nikdo. Obe
censtvo bouřlivě pozdravilo přítomného Mistra.
, IG.
Velká opera 5, května uvedla Verdiho Aidu. Komposičně
znamená tato opera mistrův definitivní příklon k některým
principům hudebního dramatu, aniž by cokoli slevil ze své
osobitosti. Jen žár jižní melodiky, šťastně stylisované do orien
tální exotičnosti, je podřízen požadavkům dramatickým a
proto v plné síle se uplatňuje hlavně ve scénách milostného
trojúhelníku, tedy logicky a účelně. Ve výpravě tato opera
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vždy poskytovala možnosti mimořádné. Velká opera jich při
rozeně využila skutečně velkooperně. Vycházejíc z předpo
kladu, že, je-li hudba stylisována, je důsledné stylisovat
i vnější rámde, t. j. i stránku výtvarnou, hereckou i kostymní, a nijak se tedy nesnažila o historickou věrojatnost (kterou
by bylo možno opřít o historický základ libreta), nýbrž na
opak o okázalost až revuální. Budiž řečeno, že až na malé
výjimky se tak stalo s dobrým vkusem a mnohé scény se
nemohou minout svým visuálním účinkem. Jen v několika
drobnostech zašly upravovatelské licence režiséra a dirigenta
Kašlíka trochu daleko (zvláště v okamžiku, v němž váleční
zajatci jsou představováni nevhodně oblečenými statistkami).
Také tanec R. Brauna, třebaže vynalézavý, svým »sadistic
kým« charakterem nepřiléhá k povaze hudebního doprovodu.
Výtvarník Svoboda postavil scénu z několika strmých scho
dišť, v každém obraze obratně sestavovaných v nový útvar,
celkový dojem je však trochu jednotvárný. Orchestrálně je
představení vypracováno pečlivě a hlavně ve správném si
lovém poměru vůči sólistům. Pěvecky vede Aida J. Pechové,

Jedna cesta
ze sta

Kynetín
do těsta
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výborně disponovaná., Ammerls M. Cyterákové vadí její chvě
jící se tón, dobrou p^s^avou byl tíchillerův »něguše Amonasro
v absolonské paruce, sošný faraón P. Markova a velekněz
Rarnfis V. Nouzovského, který by se měl pokusit odstranit
svůj nasální přízvuk. Roli Radama zpíval mohutným, ale
velmi špatně ovládaným orgánem P. Mirw, Zvláště lyrické
partie mu vyšly křečovitě. Sbory, intonačně čisté, by místy
potřebovaly zesílit. Úhrnem představeni, které stoji za zhléd
nutí a převážně i za slyšení.

Divadlo týdne
O věcech divadelních bez pověr.

Ministr školství dr. Jaroslav Stránský pozval si do Národ*
ního klubu několik kulturních pracovníků, universitních pro
fesorů, novinářů a členů kulturních odborů stran Národní
fronty k přátelskému rozhovoru o »několika kulturních otáz
kách«. Byl to rozhovor velmi zajímavý a chvílemi 1 dramatic
ký, 1 když tu nebylo zdůrazněno nakonec nic jiného, než dobrá
vůle ke spolupráci v Kulturní jednotě a možnost dohody mezi
marxistickými a křesťanskými kulturními pracovníky. Byl
zajímavý naprostou upřímností, jak se strany ministra a jeho
úředníků, tak se strany ostatních účastníků. Bylo to několik
hodin rozhovoru bez frází (s výjimkou dialektického materia
listy Štolla) a to už samo o sobě bylo pravou studánkou
v suchopáru kultUrně-agitačních dvouietkových řečí. Ministr
Stránský se netajil tím, že volá o pomoc. Nikoli o pomoc ve
smyslu politiokém nebo stranickém, ale jako ministr školství,
jehož autorita ve školách a v kulturním životě je záměrně
podrývána na podkladě pokroucených, nesmyslných nebo vů
bec nepravdivých obvinění. Tisk komunistické strany vede
(proti ministru školství už po mnohé týdny kampaň pro osno
vu divadelního zákona, jenž je jistě závažným, nikoli však
nejdůležitějšíni a nejnaléhavějšim problémem našeho kultur
ního života. V podstatě ovšem nejde o osnovu tohoto zákona,
na jejímž znění ministr nijak netrvá a jejíž druhá redakce
byla už provedena; jde o politickou kampaň, jejímž účelem
je zdiskreditovat nástupce ministra Nejedlého a umožnit mi
nistru informací co největší vliv na záležitosti divadelní. Dr
Stránský v rozhovoru prokázal, že mu vůbec nezáleží na ně
jakých cílech osobních nebo stranických, že je ochoten pod
porovat všechna divadla, poskytne-li mu ministr Dolanský
(potřebné částky peněz; že mu jde o to, aby omezil vliv úřadů
a svého ministerstva na divadla a jejich práci; a dodal, že
jeho výklad v kulturním výboru ÚNS nalezl nečekaně kladnou
odezvu u velké většiny jeho členů. Dr Kamil Novotný v roz
pravě sdělil ,že 1 »pokrokoví« divadelníci sami změnili v pod
statě návrh Kouřilův a tím vlastně doznali řadu chyb, které
tento návrh obsahoval. Zajímavě bylo hovořeno o otázce dět
ských divadel: někteří řečníci, mezi nimi 1 ministr školství,
měli za to, že dětské divadlo zejména ve velkoměstě má
zhoubný vliv na nervový systém dítěte a na celý jeho vnitřní
život, a že je prospěšnější, když se děti samy aktivně ťičastní
divadelní práce. Závěrem ministr Stránský prohlásil, že po
žádá vládu o urychlené projednání a uzákonění divadelní
osnovy: je přesvědčen, že se zhola nic nestane, pokud jde
o samu úroveň a bohatost divadelní tvorby a že ještě hodně
dlouho české divadlo bude v akutní tvůrčí krisi, které nepo
mohou žádné vnější injekce. Je to názor, který jsme v této
rubrice nesčetněkráte hájili a o jehož správností se přesvěd
číme v době, kdy divadelní zákon bude v platnosti a divadlo
tam, kde je dnes: ve slepé uličce své vlastní nemohoucnosti.
Nikoli divadelního zákona, ale velké tvůrčí divadelní osobností
je třeba české scéně. A tu žádný, sebelepší zákon, ze země
Wýdupat nemůže.
Paiuper.

Film týdne
Zapomenutá vesnice — Cesta domů (amer. film reä. H. Klinea — český dokumentární film rež. lept. M. Tillera v kinu
Lucerna). — Kavkazaký hrdina (sov. film rež. N. Samlšviliho
a I. Tumanišviliho v kinu Apollo). — Tvrdohlavci (francouz.
film rež. J. Beckera v kinu Juliš).
Pod záštitou ministra zdravotnictví prof. dr. A. Procházky
byl slavnostně uveden americký film »Zapomenutá vesnice«,
natočený podle povídky J. Steinbecka naším kameramanem
A. Hackenschmiedem a hraný domorodými herci. Na jeho
námět — boj proti zaostalosti a pověře, jak dnes bují ve vessicích nejen v Mexiku, nýbrž 1 leckde ve střední Evropě —
by se daly natočit desítky filmů. Stelnbeokovi patří zásluho,
že si prvý této oblasti všiml. Rež. Kline používá velmi jed
noduchých prostředků k dosažení velmi silného účinku hlavně
díky znamenité práci kamery. Ruší úvodní titulek, jenž by
měl být záležitostí komentátora, jímž byl tentokráte Jiří Vos
kovec. Současně s tímto významným snímkem je uváděn pro
doplnění poradu i český dokumentární film o výcviku naší
vojenské jednotky na západě až po její návrat do Prahy. Za
tím co první část, líčící výcvik, má dosti vzruchu a přináší
i zajímavé záběry, je druhá velmi slabá jak po stránce ba
revné fotografie, tak po stránce skladebné. Monotonní záběry
příjezdu vojska a jásajícího lidu se bez systému opakují
a ruší tak výsledný dojem. — Na filmy druhu »Kavkazského
hrdiny« je možno dívat se jen jako na pokus malého gruzín
skeho národa o vybudování vlastní filmové produkce. Jen
tak je možno omluvit, že tento film nedbá základních prin
cipů kinematografie, které jsou v ostatních produkcích vžity
již mnoho let. A jen tak je možno omluvit, že toto mnoho
mluvné divadlo je k nám vůbec uváděno. — Se zajímavým
novým druhem se setkáváme u francouzského filmu »Tvrdo
hlavci« (Goupi Mains Rouges), Je to vesnický detektivněpsychologický příběh, ve své podstatě velmi jednoduchý,
avšak znamenitě rozvíjející svou fabuli. Rada zajímavých
typů, které dovedl scénárista najít, 1 originální úvod, třeba
v češtině zvukově špatný, vynalézavá režie a pečlivá foto
grafie svědčí o Inteligenci svých tvůrců. Jeho hlavním kladem
je skutečnost, že nic neponechává nevyjasněno, jak to bývá
v detektivních příbězích a že až do konce zůstává přísně
logický.
bs

Tak se píše., .

I

»Náš Rozhlas« (23. H. 1947): »Rozhlas přizpůsobí se
potřebě doby. Zařadí do programu pro venkovské po
sluchače kravskou půlhodinku.« — Zaslal F. Z.,
Políchno.
ve »Svobodných novinách« (21. n. 1947): (Švéd Langallius). » ... jeho hra tělem prý se vyrovná kopnut £ pivovarského koně.« — Zaslal F. F., Luhačovice.
v »Zemědělských novinách« (19. n. 1947): »Je nutno
urychlit konservování a peklování masa, aby doby
tek neztrácel dále na vázea abychom těmito
zásobami,čelili nedostatku v letních měsících.« — Za
slal A. K.„ Praha.
v »Rudém právu«: sO velkém úspěchu těchto
umělých hedvábných vláken svědčí skutečnost,
že během posledních dvaceti let spotřeba umělého hed
vábí klesla asi třikrát.« — Zaslal J. M., Tro
sečnice.
ve »Štítu« (6. H. 1947): »Žádáme, aby příbuzní, po
zůstalí, nebo i známí, kteří zahynuli ve svě
tové válce neb v době okupace, laskavě se dostavili
za tím účelem v nejbližši době ke správě chlapecké,
nebo dívčí školy«. — Zaslal V. §., Úvaly.
v »Práci« (2. m. 1947): »Karel Toman s ironickým
úsměvem na svých brýlích a s přátelským
ruky podáním zdál se nám. nejdříve trochu cizí. — Za
slala E K.. Žilina.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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TÄI
ČASOVÉ KNÍŽKY
S. S. Ghelfand

DIALEKTICKÝ MATERIALISMUS
Důkladný rozbor a kritika myšlenkového a hos
podářského směru, s kterým se dnes denně se
tkáváme v životě i v novinách. Cena brož. Kčs 35’·

DrJaroslav Richter

SOCIALISMUS A KŘESŤANSTVÍ
Úvaha o poměru dvou důležitých duchovních sil.
Cena brož. Kčs 20 -

Dr Miloslav Skácel

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Základní společenské skutečnosti: rodina, národ
vlast nacionalismus, imperialismus, stát jsou zde
jadrně a vtipně vvsvětlenv. Cena brož. Kčs 15’·
Všechny tři knížky vycházejí iako další svazky
knižnice NOVÉ DÍLO.
U všech knihkupců

Nakladatelství UMIVEBSUM, Praha D, Václavská uL 12

=1 UNIVERSUM

Tajemství její krásné pleti je pravidelná péče o ní!

KNÍŽKA VÁLEČNÝCH KARIKATUR,
KTERÉ TÁLY DO ŽIVÉHO

DAVID LOW

VÁLKA ZAČALA MNICHOVEM
Vtipné kresby kreslíře, z nichž každá znapaená morální porážku nacistických me
tod. Důležitý dokument našeho odboje za
hranicemi. Vyšlo v Londýně v roce 1945
Předmluvu napsal ministr Jan Masaryk
Stran 64, cena brož. Kčs 20--·
K dostáni u knihkupců
V KOMISI Mft

Nakladatelství UNIVERSUM
Plili II, V1CL1VSIÍ ULICE ČÍSLO 12

UNIVERSUM

Insertní objednávky vyřizuje

insertni oddělení Praha II. Václavské náměstí číslo 10. Telefon číslo 4 3 1 -4 1. 3 H O - <> 3.

1. Faye Emersonová (ve skutečnosti choť Elliota Roosevelta) a Shayne

v jednom z nejnovějších amerických filmů „Nikdo nežije na věky". 1.

Americká primabalerína Eda Lioy hraje po prvé ve filmu ..Tragická sym
fonie". 5. Stará známá francouzská herečka Annabella pracuje v Holly
woodu. 4- Nejslavnějšl americká hvězda švédského původu Ingrid Bergmanová na večeři s Gary Grantem. 5. Humphrey Bogart a Lauren Bacallo-

vá, nejlepší dvojice z kriminálních filmů amerických.

