Černínský palác - čs. ministerstvo zahraničí - bylo v předvečer moskevské
konference střediskem diplomatické aktivity (néúspěšnó jednání s Maďary, úspěšné jednání s Francií, Polskem a Belgií o smlouvy).
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CO SE DĚJE VE S V Ě T Ě
0 světovou vládu
P o celý uplynulý rok jsme si informativními poznámkami všímali vývoje
Gnoh o světovou vládu, podnícených již
na podzim roku 1945. Jestliže jsme nepřinesli o této věci zásadní článek, bylo
to proto, že podle našeho názoru nevstoupila tato otázka dosud nejen do
«tadia rozhodného, nýbrž ani vhodného,
mámo-li totiž na mysli stanoviska debatérCi. Nelze upřít 1 oprávněnost sovětských výt alt potud, že někteří západní
politikově a myslitelé přijímají myšlenku snadstâtU'i nekriticky kladně. Ale
nesouhlasíme ani s odmítnutím myšlenk y světové vlády předem. Takto ji odmítli i někteří naší církevní činitelé
e laciným poukazem na světový fašismus (zbožnění svrchovaného nadstátu
místo svrchovaného státu), takto ji odmítli sovětští politikové jako nástroj
světové nadvlády kapltallstů a impérialistů. Odpírajíce oběma krajnostem, naxnadlU jsme již svého času svůj souhlas
a kritickým .názorem Australana dr.
H. V. Ewatta zhruba takto: Bylo nám
velmi obtížné dojiti k ideální světové
vládě; úkolem naší generace budiž především vynaložili vše pro ťispěch Spojených národů, který snad potom povede
5c dalšímu stupni mezinárodni spolupráce, nechtějme však všecko najednou.
Ohcemo zde především udržet zájem veřejnosti o tuto věc, jíž se v našem tisku
jinak věnuje příliš málo pozornosti, a
proto přinášíme dnes další názor, tentokrát zvláště závažný.
Ještě před nynějším dojednáním přátelského prohlášení francoussko-československého odpověděl president dr. Ed.
Beneš na anketu týdeníku sTemps Présent«, orgánu L'Amitié Française, které so zúčastnili vedoucí světoví státníci
1 myslitelé, z nichž názor filosofa M.
Berďajeva jsme nedávno tlumočili v sladové demokracii«. N a otázku o možnosti
světové vlády, lépe řečeno všeobecněji
O nějakém světovém řídícím středisku,
odpověděl pan president doslova: >Eo*
mní vám se, že v ý v o j nevyhnutelně spěje
•te jisté světové organisaci. Ale jsme zde
teprve ve velmi tápavých nesmělých začátcích. Nejlépe si to uvědomujeme,
uvážíme-li dlouhý dějinný vývoj, jimž
prošel každý stát, než dosáhl své úplné
o r g a n i s a « . Soudím, že dokonalejší politická organisa ce světa musí projit vývojovým procesem. Tento proces se může ostatně urychlit stále rostoucími vliv y životních hospodářských nezbytností,
technického rozvoje a hlavně žhavé touhy národů žiti v klidu a míru. T y t o podněty dodají tomuto v ý v o j i takového dynam ismu, který mu již nedovolí sa zastavit.«

Co zavinuje válečnou psychosu?
• V odpovědi na hlavní bod ankety o záMadních problémech světového
míra
ssdůraznii. president dr. Beneš; ~-Níkíe=
rak nesdQiia pesimistický dojem obav
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z nové války. Myslím, že mír není ohrožen. Zdá se mi, že strach z nové světov é srážky pramení pouze z psychosy
v ně.cterých zemích. Rád zjišťuji, žo
s tohoto hlediska Československo jako
celek žije dále v pevném přesvědčení,
že budoucnost dá světu klid a mír.- Válečnou psychosu, která nicméně existuje, vysvětluje si dr. Beneš především
takto: :> Předně žijeme na. rozhraní dvou
epoch. Tato situace vyvolává myšlenky
na možnost hlubokých konfliktů, vyplývajících z taliového přerodu. Za druhé: P o druhé světové válce je nutno
zorganlsovat svět na takových základech, aby mohl být mír zabezpečen na
co .nejdelňí období. Při jednáních často
ina sebe nutně narazí zájmy, jež jsou
tak odlišné, ale z těchto neshod a rozporů nevyplývá nutnost sáhnouti ke
zbrani. A za třetí: V poslední válce st
svět uvědomil, žo mír, který mu měl být
vnuceai, byl mír záhubný, hroznější než
válka, mír, založený na zotročování, potlačování, na stálé hrozbě svobodám
jednotlivce i svobodě národa. Po všech
těchto zkušenostech dávají národy před
takovým mírem přednost boji na obranu
svých vymožeností a statků sociálních
a kulturních. Cello dobyly v těchto oblastech často těžkými obětinl, to budou
hájit neústupně. Tento stav myslí, i když
dnes nelze říci, že. by byly tyto statky
ohroženy, přispívá k udržováni jistého
neklidu, ne-li psychosy. Jediným prostředkem
k dosaženi jistoty míru,
klidu a bezpečnosti je obi-ození důvěry,
založeném na dokonalém pochopení způsobu života lidí mezi sebou a tím i zemí
navzájem. Já sám,^ končí president dr.
Beneš, >jsem pevně přesvědčen, že nikdo z vedoucích a odpovědných státníků nevyhledává konflikt a tím světovou
katastrofu.-;
bp

Bílina, Varnsdorf a Kamenice
Vzrůst prestiže Národního shromáždění, které se čím dál tím měně spokojuje pouhým vyslechnutím úředních
informací a které jako demoluratlcký
kontrolní a iia administrativu v obecném zájmu oozirajicí orgán zjišťuje
si různé skutečnosti sám, byl minulého
týdne utvrzen rozhodnutím bezpečnostního výboru ÜNS. Tento výbor, jenž
získává ke dni na vážnosti, rozhodl v y slat komisi, složenou ze zástupců všech
stran Národní fronty, na ona místa
v českém pohraničí, ná něž veřejnému
zájmu sloužící svobodný tisk upozornil. Proto nezávisle na šetření administrativním budou poslanci stran Národní fronty zkoumat skutečnosti, uvedené po prvé v českém tisku naším týdeníkem lObzorys, události to z doby
porevoluční, které se odehrály v okrese
bílinském.
P o nás se obdobnými událostmi v C.
Kamenici zabýval časSpis i-Dnešek~.
Rovněž kamenický přícad bude podroben. poslaneckému šetření. A koneční

Doklad doby velkovlastenecké
Německý voják 2 Wdrtte<mbersks\ 0 »
»prrobojovsil svým vítězným ústupem«
až do jednoho z internačních tábořil
v Ceelulch. Chodí na práci k iinílo111 u sedlákovi. Jo to jistťS lep.s£ prňco
než »Reichsbahn«, Schicht, Si oxchKommando a ostatní otročina vězňů terezínské pevnosti, lepší než bucheiwaldsltý
Steinbruch, než ßora a S 111,
»Dnes jsem byl d o ni o, t. j. ve svrt
k o m o ř e , iři kamarádi pHSll ke mnň
11 a n á v f i t č v u , setrvali až do voíersi,«
píšo spokojený němeo.ký voják z Cech
svó ženč do WUrttennbersJka, Srovnejte
tuto Idylu se svým osmiem, vězňové terezínské » d v o j k y « J Jak by nebyl voják
Adolf spokojen? »Ks «miß doch aber
mit uns etwas gesohoheoi. Ich kann entlassen werden, wenn Du . . A n o , Bmnhlldo, ať podá váš Adolf žádost »direkt
an Üstfednl Sekretariat komunistické
strany Československé ( ! ! ) v P r n i c ,
Příkopy.« Nailějo je. A nezapomeň tam
n vás žádost »parteiamtlich brwheliilgen labilen«! ( P a r t e i a m t l i c h ! pře»»
nö jako ra nacistů!)
Spojení H pražským sekretariátem
KSO totiž dobrý Adolíek Již navázal:
»dle.so Wege u. Hoffnungen stehen mm
offene. Polibek milované Brunhlldé, zaslaný v obálce, opatřené číslem v kolečku, jak to už f ý r e r nařídil. Ale —
oulia — pro francouzské pásmo platí
censu ra a závadné dopisy, jako Adolf kův,
nodojdou. Tož nedojde ani další dopis
do téhož pásma. »Ich schrieb Dir bereits,
Du möchtest um meine vorzeitige Kntlaosung b i t t e n . . . J e d e s A m t o d e r
P a r t e i l>ci(clieliilgt Dir das.« A nezapomeň na adresu: »T)strední »ekretarlat..
atd. — julto nahoře. Tentokrát
Příkopy s í. »Nun mitf. doch bald wan
geschehen, wir können doch nicht ewig
hier bleiben.« Ano, Adolf je m jist a
zdraví ženu, pln naděje.
Jenžo francouzská censnra Ke domnívá, že mají rozhodovat ú ř a d y a žo
to nemá, jít — parteiamtlich.
M y so talíé domníváme, že o Němcích
mají opravdu rozhodovat naše úřady a
nikoli Dpartelaintllch« Ústřední Hekrc.tariát KSČ na Příkopech.
i stávka ve Varnsdorfu a incidenty
s ní spojené jsou rovněž 11a pořadu šetření, k nimž se rozhodli poslanci, členové bezpečnostního výboru ÜNS.
Vyčkávajíce výsledků šetření zástupců Národní fronty, lObzoryc se zatím
zdrží dalších připomínek ke jmenovaným incidentům.

Kolem Smudka
Zatčení a propuštění jednoho z nejznámějších hrdinů domácího odboje vzbudilo velký rozruch v České veřejnestL
»Obzory« podají, jakmile budou přezkoumány všechny podrobnost), muhranou zprávu o tomto případě. P r o z a tím věc vyšetřuje zvláštní vyšetřující
komise bezpečnostního výboru sněmovny, poněvadž jsou vážná podezření, že
v e Snradkově případě bylo xxyaiAto agentů — provokatérů.

"Útok na manželství a rodinu
Hluboký mravní úpadek lidí. zejména
mládeže, jejž přivodily dlouholeté válečné strasti a záměrné zásahy okupantů, je všeobecně znám. Zabývala ae jím
ve varovném váhočním projevu i hlava
našeho etáiu. Nicméně ss zdí-, ž e tato
smutná fckirtéíaost, prstí níž tmtao za
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vSedi sil bojovali, zůstala přece mnohým občanům utajena. Jak jinak bychom si mohli vysvětlili, vylučujeme-li
přímý úmysl, že soc. demokraticliá poslankyně ing. Jankovcová a druhové
podali návrh na novelisaei tak zv. manželské novely z r. 1919 č. 320 Sb. Novela
upravuje podmínky
manželské
smlouvy a hmotně-právní podmínky
rozvodu a rozluky. Vychází z předpokladu, že manželství možno rozloučit!,
jen je-li tu některý z taxativně vypočtených důvodů rozluky (§ 13 cit. novely). V praxi je známo, že i tato dcfiavadní úprava je velmi Široká a připouští rozvázání manželství tak bohatou měrou, že náS právní řád patří
v tomto směru mezi nejliberálnější
právní řády světa. Tato skutečnost ne(itačl však pí poslankyni a jejím druhům, a proto podávají iniciativní návrh
zákona, žo i manželství nerozvedenč
můžo býti v pouhém řízení nesporném
rozloučeno, nežljí-li manželé v manželském společenství nepřetržitě po dobu
nejméně pět. let. Žádost má mítl právo
podati kterýkoliv manžel bez udáni důvodů. Tento návrh je především s hlediska právního naprosto pochybený, neboť staví na hlavu celé dosavadní rozlukové právo, jež vychází z předpokladu, že k rozluce musí býti důvod, který
musí soudce zjistit! průvodním řízením.
Iniciativní návrh naproti tomu žádný
důvod nepožaduje, soudce ee má omezit! jen na zjištění skutečnosti, že manželé nežijí v manželském společenství
nejméně 5 let. Daleko více, než tento
právní kaz, je však důležitější mravní
íijma, již by navrhovaný zákon přivodil.
Je zřejmé, že trvání manželství by bylo
vystaveno libovůli kteréhokoliv z manželů, jenž by mohl prostě bezdůvodně
druhého manžela opustit! a po uplynuti
karenčni lhůty dosíci hladce rozluky.
Jiná možnost by byla, že by manželé
dobrovolnou shodou postavili na ruby
celé rozlukové právo, neboť by prostě
přišli k soudu a oznámili by, že spolu
nežijí manželsky 5 let (což by nemusilo
býti vůbec pravda), a soudce by mohl
jen vynésti okamžitě usnesení, že manželství se rozlučujc. Právní a mravní zájem státu na udržení manželství, jenž se
přece jenom projevuje v dosavadní
úpravě, byl by, jak příklady ukázaly,
uveden zcela vniveč.
A jaké je odůvodnění tohoto skvělého zákonného návrhu? Má prý umožnit!, aby, neklape-li manželství, nemohl
jeden manžel brániti druhému (třeba
provinilému) uzavřití nový sňatek. Důvodová zpráva předpokládá v rozporu
s navrhovaným textem manželství již
rozvedené, ale doposud nerozloučené
(text navrhovaného odstavce naproti tomu mluví o manželství, jež není doposud ani rozvedeno). To je ovšem důvod
zcela chabý a mylný. Poněvadž vzhledem k rozporům mezi navrhovaným
textem a důvodovou zprávou nevíme, oč
navrhovatelům vlastně jde, přihlédněme
k oběma případům. Jde-li o manželství,
jež nebylo ještě ani rozvedeno a jneklape«, pak, jak jsme již řekli, není
spravedlivé a mravné, aby manžel, který je úpadkem manželství vinen, mohl
libovolně dosíci bez udání důvodu rozluky. Jde-U již o manželství rozvedené,
pak je iniciativní návrh zcela zbytečný,
neboť § 17 manž. novely dává i manželovi, jenž je rozvodem vinen, právo
domoci se nespornou cestou rozluky.
2 uvedeného je patrno, že uzákonění
návrhu nejen že by nesplnilo žádný
účel, nýbrž by přivodilo vážnou poruchu rozlukového práva a znamenalo by
delší oslabeni manželství a rodiny. F. Š.
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Předpoklady vyšší výkonnosti
Počítá-li se s vyšší výkonností všech
pracujících v tomto statě, pak je třeba
přihlédnouti k tomu, aby tomuto požadavku odpovídaly též předpoklady, má-li
býti zaručen zdar tak 'velkého díla.
K těmto předpokladům patři především
hmotné podmínky, a pak též i~duchovní.
Hmotné jsou: životni úroveň, úměrná,
vynaložené námaze jak při práci samotné, tak i cestou do ní a zpět. To znamená výživu, bydlení, ošacení, zábavu,
sport a vzděláni pro dorost na jedné
straně a na druhé straně pak vzdušnou,
světlou dilnu, bezpečnost a pohodli při
práci, pořádek a slušný výdělek. K duchovním podmínkám vyššího výkonu
pal-: patří především pocit spravedlivé
mzdy a platu za vykonanou práci, dále
jistota, že dobrá práce znamená existenční zabezpečení a že event. úraz a
nemoc nebudou mítl za následek strádáni rodiny, což zvláště platí o stáří,
možnost zajištěni jisté kvalifikace pro
dorost bez podstatného snížení úrovně
životní rodičů, slušné zacházeni nejen
v podniku, ale I v úřadech, a zkrátka
všude, aby se pracující člověk necítil
společensky utlačen, a možnost dovolat
se nápravy v případě křivdy. Ne. všechny tyto podmínky jsou v našem hospodářství vždy dány. Ba ani ne ve státních a znárodněných podnicích, které
by měly býti zbylým soukromým podnikům vzorem! Často jsou to právě soukromé podniky, které splňuji více těchto předpokladů vyšší výkonnosti a také
jí proto samozřejmě docilují, jak to dokazuji samotné úřední statistiky! Zde
má stát a jeho resorty, pokud mají rozhodující vliv na znárodněné podnikání,
veškerou možnost, aby dosáhly rychle a
spolehlivě vyšší výkonnosti svěřených
podniků. Na příklad bolestně pociťovaná drahota životních potřeb je úplně
v rukách NÚC, ministerstva zemědělství, zásobování a ministerstva průmyslu, jakož i vnitřního obchodu. Existenční
jistota, jež je větší u veřejných zaměstnanců, než u pracovníků znárodněného
průmyslu, je také v rukách ministerstva
sociální péče. Zkrátka všechny kličové
posice k dosaženi vyšší výkonnosti jak
po stránce hmotné, tak i duchovní, mají
u nás marxisté v rukou, a zde právě
mohou ukázat, co dovedou. Co dovedli,
víme, a ostatně nám to řekne každý
dělník a zaměstnanec a doprovodí to
tak temperamentními slovy, že nebudete
to stačit ani vnímat!

Přijdou k nám italští dělníci?
Přijdou-li, bude jich málo. Ti, kteří
počítali se 100.000, budou asi moci počítat tak s dvacetinou. A přitom jen ve
stavebnictví, mělo-ii by splnit dvouletý
plán, bylo by třeba na 50.000 dělníků.
řtřmský týdeník >Po'itica Estera-: přinesl ještě před vyjednáváním o práci
italských dělníků v ČSR úvahu o tom,
jak by Itálii mohla být zaplacena práce
italských dělníků, kdyby jich Itálie poslala do Československa 100.000, což by
snadno mchla udělat. Obtíž je dána tím,
že československé a italské hospodářství
se jen málo navzájem doplňují, takže
československý vývoz do Itálie není o tolik větši nežli dovoz z Itálie, aby se přebytkem mohly krýt úspory emigrantu,
zasílané do vlasti. A kdyby as měl zmenšit italský vývoz do Československa,
zvětšila by se zase nezaměstnanost
v Itálii. Věc by se mohla řešit však tak,
že Československo by určilo ve prospěch Itálie určitou část toho, oč se
prací italských emigrantů zvětší československý vývoz -do jiných zemí. K u
př. zvětši-li se vývoz z Československa
do Polska. Československo by ze získaných polských zlotých určitou část

věnovalo na nákup polských produktů
(ku př. uhli) pro Itálii, jako protihodnotu za úspory italských dělníků. • Mimo to by "bylo možno přestěhovat do
Československa i rodiny emigrantů,
čímž by sa výše jejich úspor zmenšila.
Dále by Itálie mohla nakupovat určité,
výrobky především od zemí, v nichž
pracuji italští dělníci, tedy ku př. papír
od Československa spíše než od jiných
zemí. Před vysláním velikého počtu dělnictva do Československa by bylo také
třeba rozřešit složitou otázku italského
majetku, který v Československu byl
nebo má být zabaven či znárodněn.
Tento majetek představuje úroky z práce, kterou dřívější italští emigranti přispěli k hospodářskému rozvoji Československa. .Tc tedy třeba opatrnosti při
vysílání nových emigrantů, pokud nespravedlivé jednání s jejich předchůdci
může vyvolat obavy, žo jejich lidská
důstojnost a práva, získaná prací, nebudou náležitě zachovávána.

Schwarzenberské panství
a soudruh Ruský
Soudruhu,
s radostí vyhověl jsem Tvému přáni,
jak jc tlumočily „Obzory", a sděluji Ti
n ěklerč důkazy o germmiisační
činnosti knížete Schioarzenhcrga v Českém
Krtnnlově, jak o ní píSe F. M. Čapek ve
své kulturně historické studii „Český
Krumlov", kterou L. P. 1910 knižně vydal J. Pfíbyl v Českých Budějovicích.
Na str. 428 začíná a na stranách dalších pokračuje historie prvního českého
spolku. Z prvních 24 členů celou čtvrtinu činili
švarcenberStí
zaměstnanci.
Tato původně stolní společnost přešla
v pevně organisovanou
„Čtenářskou
besedu", která stejně jako společnost
dřívější byla střediskem veškeré práce
národní. Tedy soudruhu: Z pěti zakládajících členů byli 3 švarcenberStí, z 62
prvních členů plných 21 bylo ve službách knížecích a do prvého
devítičlcnného výboru byli zvoleni 4 „švarcenberáci" (předseda, jednatel, archivář a
náhradník). A co kníže pán? Čapek píše
doslova na str. 407: Přátelské stanovisko knížete Schwarzenberga, který svým
úředníkům nejen nebránil, aby v českých řadách pracovali, ale i místnost
v zámecké Vrátnici k zábavám lepším
propůjčoval,
granátnické hudbě účinkovat dovolil a snad by i trvale byl
Vrátnici Cechům jako spollcovou místnost zadal, kdyby „Wiener Allg.
Zeitung nebyla jej prudce napadla, vyčítajíc mu, že jest „Schirmherr der bösen
čtenářská peseda".
A na str. 514 líčí Čapek, jak němečtí
nacionálové krumlovští sbírali na pomník císaře Josefa II. následujícím provoláním:
Padnouti musí hradby, jež
dělí Rakousy od Německa ...
Krumlov
byl, jest a bude povždy německým a
ryzí jeho němectví představují
pomník
největšího německého císaře Rakouska ...! a na str. 515 pokračuje autor:
,Jfejlépe posvítil 'na čisté zámysly nacionálů již na počátku akce r. 1887 kníže A. J. Schwarzenberg, který, byv „nadšeným" provoláním požádán o příspěvek na. pommk, odpověděl:
Dotvrzuje
s díkem, že jsem připiš č. 431 obdržel,
oznamuji
tímto, že neshledává.m za
slušná vznešené osoby císaře z Boží milosti zneuctivati ku politickým
rejdům,
jak se to od několika let děje; jrroio
v provolání obs-zžené žádosti o příspěvek nevyhovují. Líbějíce, 10. srpna 1887.
A. J. kníže Schwarzenberg.
Doufám, soudruhu, že bu-dež mít radost, že se mi -podařilo najít důkazy a
že z knížat ze Schicarzeriberga jsem kolaboranty udělal. S pozdravem, Jiří Jakeš.
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V Kopeckých se volí
Zpráva, o schůzí zaměstnanců ministerstva Informací, konané v pátek dno
14. března 1917: Schůze svolána, aby
schválila oficiální kandidátní listinu pro
volbu závodní rady. Přítomno 450—800
osob.
Předseda pan Kalivoda předložil po
delším projevu listinu, navrženou příslušnou komisí l"RO. Neudal politickou
příslušnost kandidátů, dal však za příklad VI. oubor ministerstva, kde jeden
kandidát jo liomunista, druhý sociální
demokrat u první náhradník český socialista, druhý lidovec. Dodal k tomu:
tak, kamarádi a soudruzi, se nd to líbí,
tak by to mělo být všude. N a dotaz přítomného, jaká jo politická příslušnost
ostatních kandidátů, odpověděl, že neví,
jelikož zná pouzo poměry v VI. cdbr-ru.
Hlásil so lto sloni člen komise TjRO, sociální demokrat a přednesl prohlášení
MOC. dera., vo kterém lituje, že dojdo
k iHtjovému hlasováni; sdělil, že navrli ovneí komise, přes to, že o včel jednala
po dobu několika neděl, so nedohodla,
poněvadž komunisté trvali na tom, aby
měli celkem 7 kandidátů proti 2 soc.
dora.; naproti tomu soc. demokraté žádali 8 kandidáty oproti 0 komunistům.
Předseda další vývody o tomto sporu
přerušil a rozhořčeně protestoval proti
tomu, že se prozrazují veřejně detaily
důvěrného jednání; tim se ovšem přiznal k tomu, že přesně znal politickou
příslušnost ostatních kandidátů, ž e - v y bral jako typický příklad výjimku a že
přes to, že minutu před tím prohlásil,
žo by to tak mělo být všude, odporoval
po dobu několika týdnů pokusu snížit
počet kom. kandidátů na G z celkového
počtu i). Odmítl také, s poukazem na
předpisy, čtení a jednání o protinávrhu
soc. dem., který navrhoval 3 soc. dem.
Brzy na to dal pan Kalivoda o ofic. návrhu hlasovat, a to tak, že vyzval ty,
kteří jsou proti oficiálnímu návrhu, aby
zvedli ruku. Několik jich tak učinilo,
počet so ale rychle zmenšil, když byla
v zápětí zapisována jména těchto odvážlivců, z nichž nnkop.ee zbyli pouze 4.
N a dotaz jednoho z nich, proč je třeba
zapisovat jména, řekl pan Kalivoda
(který j e současně důvěrníkem pana
ministra), že prý pro kontrolu. Nezapisoval však jména těch, kteří hlasovali
pro kandidátku, ba ani nezjistil jejich
počet, neboC dal zapsati ostatní podle
počtu, daného presenční listinou, jako
by hlasovali pro, včetně mého hlasu, jakož i všech ostatních, kteří z existenčních důvodů neměli odvahu hlasovat
proti, počítaje v to i hlasy všech, kteří
předčasně opustili schůzi.
Opustil jsem schůzi v okamžiku, kdy
byla ke schválení předložena »jednomyslná^ rcsiíluce proti »Obzorům«, v niž
se ministerstvo vnitra žádá, aby »Obzor y « ihned policejně zastavilo,
F . K.

Polský pohled na český
katolicismus
Pod názvem »Přelom v Čechách.--, otiskuje
katolický
společensko-kulturní
polský časopis ^Tygodnik powszechnyc
úvahu, navazující na článek pražského
časopisu »Katolík«, v němž byl přetištěn
protináboženský
Bechyň úv
článek
s »Dneška«. »Tygodnik povrszeehny- cituje tento Bechyňúv článek a poznamenává k tomu: » T a k píše Bechyně a sa
zřejmou lítosti připomíná, jak odlišný
byl postoj Prahy k Církvi v r. 1918,
k d y 200.000 Pražanů pochodovalo dne
3. X I . 191S na Bílou Horu a jak byl
pak na Staroměstském náměstí stržen
Mariánský sloup, což melo b ý t důkazem, ž e b o j s římskou Církví nebyl ještě
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ukončen, nýbrž 2e bude pokračovat důsledně a tvrdě dále.
Zatím však posvátné obřady nastolení arcibiskupa Berana přerušily tento
boj. Pražský lid, který se před 30 léty
dopustil profanace posvátného pomníku, manifestuje dnes svou radost a úctu
k představiteli Církve. Bolí to staré pokrokáře, kteří nemohou pochopit, jak
se mohlo stát, že Církev přestala být
předmětem nenávisti vlastenců . . . Nám,
Polákům, je věc úplně jasná. U pramene konfliktu českého vlastenectví s katolictvím leží otázka Husa. Poměry se
utvářily tak. že národní hnuti proti záplavě Prahy germanismem representoval kacířský český kazatel a katolickou
věc hájil Němec. Bitva na Bílé Hoře,
která zbavila český národ šlechty, prohloubila jeho nenávist k Němcům, Protireformace X V I . století, využívaná Habsburky k hubeni českého národa, rozšířila tuto nenávist proti katolicismu vůbec. Nenávist se udržovala v dalších
stoletích a také ještě ve století XIX.,
kdy církevní moc měli v rukou němečtí
biskupové. Trapné události z r. 191S
byly konečnou etapou tohoto poměru.
Po roce 1918 napětí povoluje, Ceštl katolíci zaujímají stanovisko vysloveně
vlastenecké. Katolicismus nejen Ze není
již přední stráží germanismu, nýbrž
stává se symbolem národního ducha
proti hitlerovskému pohanství, a proto
se také stává obětí jeho zuřivostí. Stovky
českých leněží s dnešním arcibiskupem
Beranem v čele trpí v koncentračních
táborech. Český lid otevírá oři: katolicismus, který mu byl líčen v knize, ve
školách a v tisku jako nepřítel národa,
nabývá tvářnosti n á r o d n í s i 1 y o tíh o j e a vlastenectví. A když jedna
z obětí hitlerlsmu zasedá na trůně sv.
Vojtěcha, je český lid unesen radestí.
V Čechách nastává tedy historický
obrat. Nechápe to jeitě p. Bechyně, ale
tím hůře pro něho.

Přesun v ¡Maďarsku
Maďarská zahraniční politika není sice dnes do velké míry ovlivňována tím,
která strana je právě u moci, přesto
však v ý v o j vnitřních poměrů našeho jihovýchodního souseda má pro nás význam nemalý. Koaliční vláda malorolnické strany, socialistů a komunistů
tvoří rámec parlamentní demokracie a
představuje v Maďarsku politickou skutečnost více realisticky, než jak vidíme
jinde v cizině. Volby v roce 1945 byly
prvé svobodné volby v maďarských dějinách vůbec — hlasovacího práva se
dostalo i otevřeným příznivcům diktatury Horthyho. Žádná ze stran, které
v jejich důsledků přišij' k moci, nerozvinula normálně svou činnost za Horthyho režimu. Všechny postrádaly zkušeností a tradice i nerepresentovaly
jasně definované z á j m y společenských
skupin. Malorolnická strana dostala nejen hlasy zemědělců, ale i mnoha přátel předválečných poměrů. Komunisté se
opírají o hlasy nejen zkušených revolucionářů, ale i řady cportuaLsťii a exfašistů.
Podle výsledku voleb, největší v l i v ve
vládě měl připadnout maloroiníckě straně. s čímž se však estatní nechtěli smířit. Před dvěma měsíc; vystoupili komunisté s odhalením : spiknutí c a taktick ý m manévrováním způsobili zostřeni
vládní kříse a presmmtí parlamentního
vlivu k straně socialistické. K d y b y vedoucí male.rolnické strany jednali s větší
rozhodnosti, mchli převzíti Iniciativu a
zabránit; komunistům, aby využUi spiknutí v e svůj prospěch. Ministerský předseda N a a y se pouze snažil, aby jeho

strana nebyla vymanévrována do izolace a mnohými ústupky se usiluje nachovali dnešní koalici, i když v ni jeho
strana ztrácí stále více vlivu. Ml kola jczykův osud ho nsl nevábí k následování. Malorolnická strana jo rozdělena
ve dva tábory, s nichž jeden si přeje
vcelku návrat k předválečným poměrům, druhý je pro větší spolupráci s levicovými stranami. Komunistická strana je malá počtem příznivců, alo velká
vlivem. Nyní doufá, žo hodně získá,
udrží-U se zklamání širokých vrstev
z nízkého životního standardu, který
tvoři jen 55<Tr v poměru k roku 193.).
Tříletý pián, vyžadující značných státních investicí k zvelebeni zemědělství a
průmyslu, bude klást! na poplatníky
větší břímě, kterého
rovněž
mohou
extrémní levicoví demagogové využiti.
V socialistické straně způsobil v ý v o j během posledních let rozdvojeni. Někteří
její vedoucí se za války v exilu rychle
přiučili revoluěnč-marxlstickým thesím
a vzali je za své; ostatní jsou umírnění
a v praxi jednají s větší tolerancí a pochopením pro stanovisko druhých. Socialisté sice s komunisty někdy spolupracují, tato spolupráce však není jednostranná, při čemž iniciativa přechází
často na jejich stranu. Komunisté tomu
nemohou zabráultl, neboť kontrolují jen
malý zlomek orgnnisovaného dělnictva.
- irs -

Kolik stál Anglii letošní sníh
Letošní neobyčejně krutá zima přinesla Velké Britannil neobyčejné škody hospodářské lim, že ochromila dopravu na železnicích a silnicích u podvázala těžbu uhlí a průmyslovou výrobu. Odstraňování sněhu z anglických silnic stálo tři miliony Uber fiterlinků, t.
j. 600 milionů Kčs.
IP.

Sovětská odpověď na americkou
notu ve věci Kovácse
Sovětská tisková kancelář uveřejňuje
odpověď zástupce předsedy Spojenecké
kontrolní komise v Maďarsku, generála
Svirldova, na americkou notu, v níž se
tvrdí, že maďarSLí komunisté, spolu s jinými členy levého klubu, využívají protirepublíkánského spiknutí k vSeobecnň
kampani proti svým politickým protivníkům. Sovětské velitelství v Maďarsku
zasáhlo pak přímým vměžováním ae do
situace v Maďarsku zatčením gen, tajemníka rnaiorolnické strany Kovácse.
V notě se dále žádá společné vyfietíení
celé věci americkými, britskými a sovětskými zástupci Spojenecké kontrolní
komise.
Generál Sviridov odpověděl, že protiústavní a protirepublikánské spiknuti
hrozilo demokratickému zřízení a maďarské vládě a ne straně většiny, a proto není důvodu obviňovat některé strany z toho, že se snaží zbavit malorolnickou stranu zákonité moci a zavést diktatura menšiny. Malorolnická strana sama uznala poslance, vystoupivší z této
strany, za vinné a dobrovolně souhlasila
s jejich zbavením imunity a odevzdáním
jich ssuáa. Vyšetřování spiknutí, jak je
známo, maďarské úřady již skončily a
o věci jedná nyní nezávislý sc.ud maďarské republiky. Nelze proto souhlasit
s návrhem společného vyšetřování spiknuti, ježto by to bylo hrubým porušením zákonitých práv maďarského lidového soudu. Uvěznění Bély Kovácse za
zločiny, směřující proti sovětským okupačním vojskům, ea nemůže považovat
za vměšování se sovětských okupačních
úřadů do vnitřních záležitosti Maďarska.
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Jsou čísla reakční nebo pokroková?
Nikdo nám nemůže vytknout, že jsme neplnili svou
povinnost od začátku. Zůstali jsme střízlivými, když
jinde bylo vše jiné, než střízlivost. Nepřestali jsme ani
na chvíli myslet na blaho státu, na jeho duchovní
čistotu a hospodářskou zdatnost, když jiní opomíjeli
ve víru různých vášní a falešných přání povinnou
péči dobrého hospodáře. Náš kritický hlas zůstával na
patřičných místech nepovšimnut, nebo setkával se
s velkou nepřízní a odmítáním. Ale přesto jsme věrni
své povinnosti zůstat na správné cestě a vytrvale varovat před škodlivými a nebezpečnými předsevzetími.
V poslední době v některých závodech došlo k protestním stávkám proti vysokým cenám životních potřeb. Od revoluce bylo již několik případů stávek, ale
téměř všechny měly ráz více méně politický, neboť
tehdy šlo hlavně o různé případy znárodnění podniků,
které nespadaly pod příslušná zákonná ustanovení,
ale znárodnění bylo přesto stávkami proti zákonnému znění vynuceno. Ovšem nyní objevily se na obzoru stávky hospodářského rázu, a to je ve státě se silnými tendencemi socialistickými přec jen zjevem dost
povážlivým. Tuto nepříjemnou příchuť v ústech pocítila i příslušná politická i hospodářská místa, a proto
ihned v tisku i na některých shromážděních bylo rozhlášeno, že dojde k podstatnému snížení cen hlavních
životních potřeb. Budiž podle pravdy nestranně konstatováno, že dčlnictvo od počátku bylo mzdově favorizováno ve sroxaiání s platovými podmínkami, zejména veřejných zaměstnanců, kteří slouží za platy neúměrně horší, aniž by používali nějakých demonstrativních zbraní k výrazu své nespokojenosti. Dělnictvo však ihned sáhlo ke svému starému prostředku a žádá splnění slibovaného snížení. Vláda bude
v polovině března jednat o snížení cen a v tomto
měsíci má být ještě vyhlášeno.
Chceme se na celou věc podívat poněkud šíře, a to
sine ira et studio. Propaganda, která si libuje v nadsazování polopravd}', mívá nebezpečné dvojí ostří.
Máme tuto zkušenost ještě v dobré a čerstvé paměti.
Dělnictvo se stále cestou propagandy dovídalo a dovídá, že závody pracují naplno, že vyrábíme levněji,
že se překračují plány, že se dostupuje téměř předválečné výrobnosti a že předpoklady pro snížení cen
zde tedy opravdu jsou. Pravda ovšem je jiná. Některé
závody mohou se přiblížit předválečné úrovni, ale to
nestačí, neboť celkově naše hospodářství této úrovně
zdaleka nedosáhlo na jedné straně, a na straně druhé veřejná správa svým luxusem a nadměmosti odssává do svého obrovského pytle každou zvedající se
hospodářskou produktivitu. Cena je jednak výsledkem výrobních nákladů a jednak její podstatná korektura je prováděna soutěží a vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Naše výrobní náklady jsou v nové
soustavě zkolektivisováného hospodářství neúnosné a
neospravedlnitelné a poptávka po zboží, zejména životních potřebách, je pochopitelně velká: to způsobuje i vysoké ceny.
Máme před sebou stamiliardovou kupu dluhů po
okupantech i ty, jež jsme sami během krátké dob}/
udělali. Tyto dluhy musíme splácet zvýšenou výrobnosti a větší úsporností v hospodářství jednoho každého, zejména ale v hospodaření veřejném, tedy snížením životní miry. Rašínovo: -^Pracovat a šetřit-: je
naší jedinou cestou, všechno ostatní je klam a nebezpečný mam, který vede bezpečně ke srázu. Pravdou
je, že jsme od vítězství málo pracovali a že teprve
nyní pracovní morálka se zlepšuje, že jsme se vrhli na
dráhu škodlivě drahého a nevyzkoušeného pokusnictví bez rozmyslů s odpovědnosti « že isme nešetřili,
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ale naopak trestuhodně statky a zásoby, které zde
byly. rozhazovali a marnivě opotřebovali a že naše
veřejná správa si počínala a dosud počíná tak, jako
kdyby pcd polštářem každého rána našla mošnu se
zlatými dolary. Jen za dva roky zvyšuje se náš vnitřní státní dluh o 45 miliard Kčs. K tomu přistoupila
trestuhodná skutečnost, že bezohledně byli favorisováni neschopní lidé s politickou legitimací na místa
výsostně odpovědná, čímž byly způsobeny našemu
hospodářství ohromné škody. Varovali jsme před důsledky a volali jsme, že z podstaty a na dluh se dá žít
jen krátkou dobu. Varovali jsme při prvém rozpočtu,
ale marně. Druhý rozpočet, na tento rok, je zas o pětinu vyšší; se samosprávou činí státní výdaje 79 miliard Kčs, tedy přesně polovinu 160milíardového předpokládaného národního důchodu; podle hospodářské
theorie možno jej charakterisovat, resp. oba rozpočty,
jako inflační. Každý občan má se vzdáti poloviny výnosu své práce, aby mohl rozpočet být zaplacen, a ukáže-li se národní důchod menším, tedy bude nucen platit ještě více, a to v přímých i nepřímých daních a
v různých dávkách, v cenách atd. Podle tohoto rozpočtu by z průměrného měsíčního důchodu čtyř až
pětičlenné rodiny — jak se tento podává z čísla národního důchodu — z 4.924 Kčs, musilo být odevzdáno státu 2.462 Kčs. Může dnes čtvř až pětičlenná rodina být živa měsíčně za 2.462 Kčs?
V zájmu přísné pravdy, která se nedá obelhat, musíme konstatovat, že naše správa je nejluxusnější a
tím neúnosná, že znárodněné hospodaření je nehospodárné, neproduktivní, neúsporné a nerentabilní. N a to
doplácí každý občan, ať náleží ke kterékoliv vrstvě.
Chudneme proto, aby mohla být prosazována ideologická iluse. Již v druhém rozpočtu státní pokladna
neuvidí ani haléř z veřejně spravovaných podniků.
Pro letošní rok ze znárodněných podniků se očekává
nevelké ziskové saldo ve výši 69.5 milionů Kčs, které
ještě získaly banky a pojišťovny, nikoliv však průmysl, který je veskrze pasivní. Zatím co dříve odevzdával náš průmysl miliardové částky ročně jen na
daních, je toto srovnání tak jasné, že nepomůže ani
propaganda sebe hlasitější. Zde mluví pravdivá čísla,
Podle statistického šetření se ukazuje, že za zhoršených podmínek pracují podniky v soukromých rukou
o celou třetinu lépe, úsporněji a více, než favorisované znárodněné podnikání. Ale tohoto ukazatele nikdo
nedbá. Č í s l a a s i j s o u r e a k č n í , p r o t o m u s í b ý t t e d y p o t l a č o v á n a , a proto se asi také
hledá cesta, jak by bylo možné zařídit, aby bilance
znárodněného podnikání nepřišla před oči občana.
Každý by tedy předpokládal, že statistická čísla budou objektivním měřítkem a že se podle nich příslušní lidé budou řídit. Ale chyba lávky! Co říci muži,
který v tovární kotelně nebo u turbiny ignoruje měřicí zařízení a podle své libovůle nakládá hnací silou?
Takový člověk je pokládán za neodpovědného sabotéra, poněvadž, nebude-li odstraněn, způsobí neštěstí,
ale pouze v jedné továrně. Což když se zplna přehlíží
měřící zařízení, které se týká celého našeho hospodářství, což když panuje libovůle na důležitých můstcích
naší hospodářské politiky? Z rozpaků a stranické demagogie volá se po dalším znárodňování, jako by tato
cesta mohla nás zachránit, když čísla mluví jasně
proti? Dnes docházíme až tam, že soukromý podnikatel, který vede dobře závod, vstává každý den 3 nejistotou, co se s jeho podnikem stane. Je tohle v zájmu naší hospodářské politiky? Je ve snaze 7,nové pokrokové vědy-.-, aby všichni prodělávali a potáceli ee
s ohromnými defíc-ity na zádech? Ano, čí ne? T y t o
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'dobrodružné výlety draho zaplatí každý, a zejména ti
nejmenšL Je možno takovéto počínání ještě vůbec nazývat sociálním?
Vláda se tedy odhodlává k podstatnému snížení cen.
životních potřeb. Všichni by měli držet palce, aby se
tyto operace zdařily. A l e něco jako neodbytný stín
nás provází. Je to vzestupná tendence rozpočtu o celých 20%, opakující se schodek pohybuje se ve výši
přes 25 miliard a oběh peněz se zvýšil z 30—35 miliard na circa 58 miliard Kčs. T o jsou nezvratné skutečnosti, které nám tvrdě hledí do tváří.

Proti komu dělnictvo chopilo se stávky, jako svého
^nezadatelného práva-:; ? Je zde ministerstvo financí,
průmyslu, vnitřního obchodu, zemědělství, generální
ředitelství znárodněných podniků a Ú R O . Věci stále
více uzrávají v jasnou srozumitelnost pro každého.
Politické i hospodářské posice v klíčových postaveních
jsou v rukou stroze marxistických zástupců. Nic by
nebylo škodlivějšího, než propaganda, na místo pravdy. Kdyby i ještě dnes byla nálada vyvolávat turnaje
propagandy s pravdou, nemusíme ani na chvíli pochybovat, jak by to dopadlo.

Svoboda jednotlivce ve společnosti

Bohdan

Chudoba

Životním úkolem každého člověka je, aby plně rozjsme slyšeli kdysi ve škole: jak byl před dvěma stovinul svou osobnost a své schopnosti. Víme však také,
letími vynalezen parní stroj. Onen muž, který si veže o skutečně plném rozvinutí tu nelze mluvit bez počer po práci vařil čaj a díval se, jak pára pozvedá po-'
moci bližních, bez pomoci společnosti. A naopak spo- kličku, nedělal nic jiného, než to, co již dělalo mnoho
lečnost, aby se vždy mohla vyrovnat s měnícími se
a mnoho lidí před ním, nebo současně s ním. A přece
okolnostmi, potřebuje nových myšlenek a nových obon jediný přišel na nápad, z něhož se dnes otáčí a pojevů ve všech oborech poznání.
' hybuje tolik statisíců kol po širém světě. A dovedeme
si snad představit, že by tenkrát byla nějaká vláda
Každá nová myšlenka může vzniknout jen z lidské
plánovitě nařídila, že občan ten a ten, nebo občané ti
svobody. Liberální kapitalisté nám namlouvali, že na
a ti budou tak dlouho vysedávat u hrnku s vroucím
nové myšlenky má právo jen ten, kdo si dovede začajem, až objeví parní stroj? Nebo, dovedeme si předopatřit co nejvíce volného místa svými lokty. Státní
stavit, že by za nedávných let byla kterási vláda nakapitalisté nám ještě dnes namlouvají, že jen stát můřídila jednomu lékaři, pracujícímu o docela jiném
že účelně plánovat, to jest objevné myšlenky připraúkolu, aby plánovitě odstavil nepotřebnou již látku,
vit, roztřídit a také jich použít. A l e ani jedno, ani druhé neodpovídá pravdě, neboť duch vane, kudy chce. stranou, a posluhovačcc, aby plánovitě nechala kelímek s onou látkou stát, až se na něm vyvine plíseň,
Že u toho nebo onoho člověka vznikne nová myšv
které se objeví podivuhodný penicilin?
lenka, nemůže být určeno jeho majetkem. K objevnéT o jsou, pravda, objevy velkolepé. A l e každý tvůrčí
mu nápadu může dojít kdokoli. A je tedy záhodno, aby
počin kteréhokoli člověka je takového rázu. Žádný dímožnosti všech byly aspoň přibližně stejné. Pojem
lenský mistr nemůže předpokládat, že ten neb onen
svobody nebo nevázané, volnosti, jak byl chápán soujeho dělník přijde na nový způsob zacházení s určitým
kromými kapitalisty, nekryje se s pojmem svobody,
nástrojem. A žádný syndikát spisovatelů nemůže
jak jej chápeme my, křesťané. Nevázaná volnost kohopředpovědět,
který jeho člen napíše v příštím roce
koli z nás může znamenat podstatné omezení svobody
dílo geniální a který mizerné.
našich bližních. A l e úkolem politiky je přece zajistit
Z toho všeho je tedy patrné, že nelze jít ani cestou,
každému co největší svobodu. Je tedy také jejím úkokterá
jednomu, občanu popřává naprosté volnosti na
lem zajistit každému aspoň nejnutnější. Pokud má
úkor druhých,' ani cestou, která všechna podnětná
část lidí více, než životní minimum, nesmí mít nikdo
práva klade do rukou politické vrchnosti. Zdravá je
•— k tomu jsme mravně zavázáni — méně, než toto
pouze ta cesta, která vyplývá z křesťanských mravminimum. Ideální by bylo, kdybychom každému mohli
ních zásad a která se všem — ne jen několika — obzajistit takový majetek, aby nebyl odkázán na nikoho
čanům snaží zaručit největší možnou svobodu pro
druhého. T o však dnes při veliké hustotě obyvatelstva
uplatňování podnětných myšlenek, aby nemusili čev mnoha světadílech není již možné. Je tedy nezbytné
kat ani až zbohatnou, ani až nějaký ministerský rada
aspoň jedno: abychom každému zajistili právo na
uzná
jejich nápad za hodný pozoru nebo za. provedipráci.
telný.
Není-li to jinak možné, může taková práce, přiděleA nejde ovšem jenom o nápady hospodářské. Jde
ná z nouze, být jakákoli. Když je to však jen trochu
úplně
stejnou měrou na příklad také o výchovu. Tak
možné, má to být práce taková, k jaké pracující sám
jako se okolnostmi mění technické a hospodářské pood sebe tíhne. Svobodný výběr práce je totiž jediná
třeby, mění se také úkoly výchovné, a zase nelze zacesta, kterou lze zaručit, že člověk skutečně může v e
ručit, že je všechny nejlépe rozřeší nějaký ústřední
svém díle rozvinout všechny své schopnosti.
úraa — i kdyby byl složen z nejlepších mužů a žen
A l e v této zásadě se křesťané zase střetají se sozemě. Neboť duch vane, kudy chce a prúbojná, tvůrčí
cialisty a komunisty. T i se totiž domníva jí, že všechnu
myšlenka může přijít právě z míst, odkud je nejméně
lidskou práci lze plánovat, to jest řídit z jednoho střeočekávána, Jak pošetilá je tedy na příklad zásada, že
diska ve státě nebo aspoň v nějakém menším celku.
školy smí zřizovat a "vydržovat jen stát! Jak Steine
A zase je třeba postavit se jim na odpor, poněvadž ani
pošetilá, ba zhoubná je zásada, že časopisy smí vydáoni nejsou lidštější než liberálové.
vat jen nějaká organísace — a nikoli jedinec!
Plánovat lze zajisté všechno, co tu už je. Známe-li
Není úkolem těchto stránek sledovat, jakým způsonějaký druh výroby nebo vůbec vytváření hodnot,
bem tyto a podobné nelidské nápady ovládly společmůžeme j e j uspořádat, jak za vhodné uznáme. Můženost. N a jedno však dlužno upozornit: od Saint-Simome také rozdělit takovou tvorbu mezi větší počet lidí
na na počátku minulého století, který hrozil, že, kdo
nebo mezi několik skupin. Ba dokonce i potřeby možse nepsdrobí jeho socialistické nauce, bude k tomu
no plánovat: jestliže si uvědomíme, čeho je zapotřebí
donucen společností s bičem v race, až po státy totaa jaké jsou kde nedostatky* můžeme tyto nedostatky
litní které uznávaly i prácí matematiků a fysiků jen
rozvrhnout podle toho. jak těžce na nás doléhají. A l e
potud, pokud pěstují své vědy podle politické doktríjedno plánovat nelze, a to je rozhodující: to. co ta
ny. stále jde jen o je den útok, kterým člověk míří na
Ještě není nové myšlenky a nové objevy.
svou vlastní svobodu.
, Jistě si všichni ještě vzpomeneme na příběh, který
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Studium práv
Právnické studium stalo se v poslední cobě předmětem
žive pozornosti naší veřejnosti. Vzbudila ji OLázka dílčích
z K O U š e k , Tato čistě odborná otázka, kterou by se měly zabývatl pouze kruhy vysokoškolských odborníku a studenti,
p. cnesla se na kolej politickou a co více — a to má býti hlavním předmětem naáí úvahy — zmocnilo se jí i ÜRO v čele
s panem poslancem Zápotockým. Je to okolnost tak zarážející
a současně a hlediska zásadního tak významná, že i hlava statu,
jíž její vysoký a nestranný úřad ukládá ve všech projevech
nemalou zdrženlivost, uznala za nutné vyslovili při určité příležitosti výtku, že celá věc byla zpolitisována více, než bylo
nutno a než může celé věci býti ku prospěchu. Hlavě státu
přlsluSÍ náš veliký dík za otevřené a nesmlouvavé stanovisko
v této věci.
Vždyť 1 tu, jako při nedávném proslovu páně presidentově
k zástupcům československé společnosti, jde o problém zásadní, jcloucí svým významem dále, než by se na pivní pohled
zdálo. Nejde jen o to, budou-11 zkoušky dílčí nebo úhrnné, jde
neméně o to, zda university zůstanou universitami, akademici akademiky a ÜRO ÜRO. Jde o to, zda university se
stanou zpolltisovanými a »zúrosovaným!« nalévárnami po
kapičkách, aby studentům nevzešla újma tím, že by musili
doopravdy studovat. Vždyť každého soudného člověka musí
naplnit! údivem skutečnost, kam až sahá smělost této organi.sa.ee a jejího vůdce. On není jen kovaný v otázce definitivy veřejných zaměstnanců a statisícových platech znárodněných ředitelů, jeho široký obzor vede jej i k úpravě právnického studia. Jaký to počátek zlatého věku pro naše vysoká učeni! Ocitají se pod mocnou ochranou Ů R A a jakémukoliv jejich požadavku nestojí nic v cestě — dovolí-li to
ovšem Všemocný šéf. Ano, dovolí-li. Vždyť pisatel těchto
řádků dodnes marně čeká na slib, který jemu a jeho kolegům dal jeden z podšéfů. Tento ctihodný muž, prováděje nábor nových plátců 1% příspěvku, patheticky zvolal: r>A pak
soudruzi, veřejní zaměstnanci, nestojí nic v cestě Vašim požadavkům, zazní sirény a Vaši soudruzi, dělníci, nastoupl jako jeden muž do generální stávky a půjdou za Vaše požadavky do ulic«. Sirény od té doby zazněly již mnohokráte,
lo je pravda, je však také pravda, že se pisatel dočkal útoku
na svou definitivu — jedinou zbývající záruku své již tak
jako tak velmi pošramocené nezávislosti. S čí strany, je každému známo. Dělníky v ulicích přitom nespatřil, ani drobnohledem. Než zanechme laškování.
Byl-ll komu kdy nejasný pojem demagogie, pak vezme-li
¡rozum do hrsti, má po těchto a jiných skutečnostech nejlepši možnost, aby se mu otevřely oči dokořán. 2e se tak
leckde déje již nyní, o tom svědčí s ohromný úspěch- Ü R A
při volbě do závodních rad ve Zlíně a Oslavanech — v těch
Oslavanech, kde kdysi horníci pozvedlii zbraně proti četnictvu,
jež označil pan poslanec Zápotocký v jednom ze svých rozhlasových projevů za zpátečňické. Zajímalo by nás, jak označí dnes ty horníky, kteří pozvedli prozatím lilasy. Obětí demagogie se nyní mají státi i vysokoškolští studenti. První
na řadě jsou právníci, patrně proto, aby bylo ^upevněno"
živé právo, které se neřídí zákonem a které je definováno
podle geniální úvahy jednoho profesora Karlovy university
jako to, co prospívá národu (národu určitému). Tuto definici
dal do svých zákoníků natisknout! již I Führer Adolf blahé
paměti a osvědčila se. Německý národ vzkvétal a miliony
členů jiných národů hynuly. Nuže, mladí lidé mají býti demagogicky získáni pro záměry organisace, jež je jim zcela
cizí. Maji býti získáni zdánlivým prospěchem a skutečnou
¡škodou. Zabývá-li se jistý tisk v téže době četnými úvahami, zda studentstvo má vstoupiti do "ÜRO svou vrcholnou
ors?anisaci, či organisacami dílčími, je zřejmé, že bezedná
pokladna potřebuje dalších poplatníků a je rovněž známo, že
»když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají«. Má-li býti "ÜRO organisací na ochranu pracujících (jak ovšem ta ochrana ve skutečnosti vypadá, o tom nás poučila nejlépe Ruzyň), pak student, jako osoba, jež se teprve pro svou životni práci vzdělává. pod tuto s-ochranuí "ÜRO vůbec nepatři K ochraně
jeho zájmů je výlučně příslušná universita. To bychom měli
jniti zvláště na paměti, budeme-li v příštím roce oslsvovati
600 let trvání našeho neistaršlho učeni Tradice má svazovat!
a nutno s lítosti říci, že té tradice je pramálo, ilaraě bychom
hledali pocit universitní soudržnosti, pocit náležitosti k určité
pospolitosti, jež na venek vystupuje jako celek, hájí své zájtrty
íi současně i dbá, aby vědecká i hmotná úroveň jejich číenú
byla udržena.
Mocný ochránce se tedy rozhodí, aby i právníci jako první
pocítili jeho blahodárnou činnost a podaroval je. Ne sice bezprseným a přepychovým platem na způsob mnohých správců a znárodněných ředitelů, nýbrž laciným doktorátem. Tak
a ne jinak nutno se s hlediska odborného dívat na zavedení
dílčích zkoušek. Dodatečná m f a f l , ža doktorské zkoušky budou celkové, je pouze nedostatečnou náplastí, když Je každému známo, že k výkonu povolání, kromě advokaeie. dofeto-
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rátu nepotřebuje. Má-ií kdo pochopit vzájemnou závislost
norem určitého právního řádu, pak musí nezbytně ovládat!
právní řád vcelku. Kterýkoliv jiný postup znamená sníženi
kvality vzdělání. Namítne-li kdo, že celkové zkoušky zatěžují
nadměrně paměť, pak nutno říci, že dobrá a vycvičená paměť je jedním z předpokladů dobrého právníka. Právník, jehož paměť není s to obsáhnout! alespoň povšechně normy
platného řádu a trvale podržet! jejich smysl, není právníkem
a na studium práv se ani nehodí. Logičnost úsudku, schopnost
správné interpretace atd. jsou další podminlty, avšak bez dobré
paměti nejsou nic platný. Celkové zkoušky jsou tedy i výtečným regulátorem nadměrného přílivu a znamenitou pomůckou, jak zjistit! jednu z nutných podmínek dobrého právníka. Celá demagogie objeví se ve své nahotě nejlépe tehdy,
když si připomeneme četné hlasy, jež volají po regulaci přílivu na vysoké Školy. Co je demokratické ? Stanovit numcí-us clausus a těm Šťastlivcům, kteří projdou úskalím, zaručit
bez potíži studijní úspěch snížením požadavků na minimum,
udělovat doktorské tituly lidem, kteří budou svými znalostmi
a celkovou erudicí dělat tomuto titulu v životě jen ostudu,
nebo dát příležitost ke studiu všem, avšak upravit studijní
řád tak, aby jen nejlepší z nejlepších došil cile své cesty 1
K čemu směřují dílčí zkoušky, to není třeba znovu rozvádět!.
Potřcbuje-li studium práva a vysokoškolské studium vůbec
jaké reformy, bude to vždy jen reforma, jež jeho xiroveň
zvýší. Vše ostatní je neodpovědná demagogie.
A pohleďme ještě závěrem na její zhoubné důsledky. Chápeme, že student se dá rád zláltat snadným úspěchem, zapomíná však, že jde o bumerang, jenž zasáhne nakonec 1 jej
samého. Pravidlo, že řetěz je lak slabý, jak je silný jeho nejslabši článek, platí analogicky i tu. Určitý stav požívá lakového zvuku, jaký je jeho průměr. Jedinci jej nevytrhnou.
Jaká bude úroveň stavu, jehož většinu budou tvořit! nedoukové, kteří nadto při vládě politické legitimace a protekcionismu obsadí případně nejodpovědnější místa? Jak bude vypadat! veřejná správa, soudnictví, jaká bude mravní i odborná
úroveň advokacle? Je zřejmé, že student sám musí míli zájem na levalitě svého studijního oboru, na výši jeho úrovně.
Tentýž zájem mil však míti i akademická obec jeho starších
kolegů, působících již ve veřejném životě. I jim musí záleželi
na úrovni jejich stavu, a tedy i 31a úrovni dorostu. Středověké cechy by nám mohly být! zářným příkladem. S hlediska
časového vývoje jsou dílčí zkoušky ovocem .neurovnaných
revolučních poměrů, ftokl-li však pan president, že revoluce
musí nastolit nový právní řád, platí to i o právnickém studiu
a není »vymožeností« revoluce, co místo zdokonalení přináší
úpadek. Vzpomeňme jen případu uveřejněného svého času
ve »Vývoji*, kdy studentka, maturující v r. 1943, počala studovat! práva v červnu 1945 a v říjnu 1946 promovala. Její
případ nebyl naprosto ojedinělý. Přitom každý ví, že jen
průměrná příprava na II. státnicí vyžaduje sama
roku
intensivního závěrečného studia.
Demagogie tJRO a jiných neodpovědných činitelů činí si
zřejmě naději na další laciné úspěchy. Již dnes se totiž rýsují prvé příznaky naprosté proletaiisace a nezaměstnaností
vysokoškolské inteligence. Shodou okolností jsou první na řad í právníci. U nich krise prakticky již propukla. Nevěřícím
Tomášům doporučujeme návštěvu brněnského úřadu ochrany
práce, dovědí se tam, že pro ně místa není. I poslední oasa,
soudy, dosahují již plného stavu, i když čekatelé byli přijímáni i na systemisovaná místa soudců, kromě rní3t čekatelských. Zastavení přijímání je otázkou velmi krátké doby.
Pak bude možno volatí demagogicky po zřizování hladových
aspirantských míst po o00 Kč3 současně s restrikcí státního
úřednictva. Jaký to úžasný kaleidoskop penzionovaných, nasazovaných, převáděných, propouštěných a /současně nově
přijímaných, podplácených a zároveň i zázračně přeplácených sil. A pod tím vším úpí přetížená státní pokladna. Mají
se snad opakovali léta třicátá?

Z dopisů redakci
Proč interpelujeme?
Před několika týday napsalo »Rudé právo«, že lidoví a sociálně demokratičtí poslanci podávají nejvíce interpelací ve
sněmovně. Dodává k tomu, že není prý často třeba používat!
toíioto prostředku k sjednávání nápravy. Má pravdu, nebylo
by třeba, tak často používat tohoto prostředku, kdyby byla
vždy dobrá, vůle na úřadech a ministerstvech uiínííi nápravu,
kdys se děje někomu křivda. Každý poslanec používá na prvním místě oeooní intervence, když tato ovšem zastává bez
povšimnutí, j e nucen podali interpelaci. Tak jsem také musil
učinit! i já, když byl ministerstvem zemědělství vyzván pai:
Paehota, aby odevzdal vlastnický dekret na usedlost č. 40
v Mostku, ckres Vrchlabí ~L>. Rachota zabral m v létě 1945
zemědělskou a hostinskou živnost v Mostku, nikdo jí nechtě?,
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ůí). ji ůo pořádku a dnes by ji měl postoupit panu Vajsovi.
L. Rachota je členem lidové strany, je členem Svazu národní
revoluce, p. Vaj3 je členem KSC, dřivé býval funkcio-iářem
Moravcova kuratoria Pan. Rachota buduje republiku tím, že
usedlost má v pořádku a odvádí předepsané dodávky, p. V a j s
asi tím, že sl uschovává nedostávající se textilie, kterých mu
bylo zabaveno 120 m a tuto činnost posoudí nyní okresní soud
v Hořících. Když jsem intervenoval na ministerstvu zemědělství a žádal zrušení vynesu ministerstva, kterým je odebírán dekret p. Rachotovi, bylo mi řečeno, že nemá p. Rachota způsobilost vésti hostinec. Pan Vajs také zkoušku způsobilosti neměl, ale opatřil si ji dodatečně. Pan Rachota ji
nepotřebuje vůbec, poněvadž v obcích do 4.000 není této
zkoušky třeba. Dále jsem se dověděl na ministerstvu zemědělství, že poslanci nemají právo ve prospěch jedince intervenovat!. Já se domnívám, že ministerstva nemají práva nikomu ubližovat a ani pomáhat Šmelinářům na úkor poctivého k lepšímu bydlu. Když se ovšem neřídí pcdle těchto
směrnic, pak jsme nuceni učinit! nápravu interpelací, které
budeme podávat tím častěji, čím častěji si zjistíme, že se
neměří podle práva každému stejně, případně, kdy lidem
pochybné pověsti se dává přednost před poctivými.
Rolník a poslanec Fr. Desenský.
Československá církev a socialismus
Vážená redakce! V neděli, 10. února t. r. byl v Olomouci
ťilavnostnů uveden ve svůj úřad biskup moravské diecčse
církve československé dr. Bohumil Cigánek. Ve svém instalačním projevu, učiněném v přítomnosti nejvyšších představitelů církevního života, zástupců vlády a zemského národního výboru, několikráte prohlásil, že církev československá
ee hlásí k socialismu, žc církev má povinnost pracovat! o uskutečnění socialistického řádu.
Myslím, že to jsou slova příliš závažná, pronesená při příliš oficiální příležitosti, než aby mohla zůstati bez povšimnutí.
A ž dosud projevy vedoucích činitelů církevních o politických
otázkách mohly býti považovány za soukromé názory, i když
jasně ukazovaly, jaké je smýšlení i snažení vedeni církve.
Ale projev biskupa dr. Cigánka rozhodně už za takový považován býti nemůže. A příslušnici církve československé,
k nimž také patřím, jistě jsou v právu, ptají-li se: Je biskup
Cigánek oprávněn rozhodovat o tom, jaké mají být hospodářské nebo politické názory členů církve? Těch členů, kteří
\iž jsou tolik zneklidňování touto cíi-kevní politikou. Jak je to
dlouho, co vedení círlcve československé stálo včele boje proti
2politisovánl náboženství? Nebo chtějí snad někteří duchovní
tvrdit, že náboženská víra a křesťanství jsou předpokladem
socialismu, či že socialismus je nutným jejich důsledkem?
Je přípustné, aby tito duchovni z jakékoliv nepřízně k jediné
ncsocialistické straně u nás užívali svého vlivu k tomu, aby
naháněli věřící do socialistického tábora? Myslím, že teto
by bylo příliš úzké a přiliš sobecké hledisko. Jistě by ale
bylo rozumnější a pro církev československou prospěšnější,
kdyby její duchovni se starali o mravní zdokonalováni společnosti, kterého je dnes tolik potřeba a což je také hlavním
úkolem, a kdyby starost o to, v jaké hospodářské soustavě
má být uspořádán náš stát, přenechali povolanějším.
V úctě JXJC Frant. Venco vský, Praha I, Veleslavínova 6.
Aljaška v Antarktiku
Váženi, dovoluji si Vám zaslat jednu perličku z Vašeho
vlastního časopisu. Doufám, že nejste tak citliví, jako komunisti, a že ji uveřejníte.
Napsali jste: ~V a u t arktickýck mrazech A l j a š k y zkouší Američané německé rakety V 1 , jimiž v roce 1944 Němci
bombardovali Londýn.«
Toto přemístěni Aljašky k jižnímu pólu provedli jste na
4. straně obálky čísla S (obr. 6.1
Váš M. P. S„ (Bratislava)
P. S. Otiskujeme a obvyklou odměnu poukazujeme!
Zavřít dílnu nebo šmelinařit?
Vážená redakce! Požádal jsem rozhlas, aby vysvětlil řemeslníkům ve večerních rozhlasových novinách, jak mají v e
dvouletce svýšiti pracovní výkon, když úředně bylo přiděleno na jednu pracovní jednotku pouze 100 kg železa na 3 měsíce, čili na jednu pracovní hodimi je úřední příděl 15S g
železa ke zpracování.
Připojuji doklady, že tato věc se skutečně u nás stala
v prvním roce dvóuletky.
Poněvadž se jedná o úřední příděl materiálu, je tím také
úředně znemožňována práce a řemeslník má pouze na v y branou, buď zavřít dílnu pro nedostatek materiálu, úřeoně
zaviněný, nebo musi hledati šmelináře na černém trhu.
V připojeném oběžníku ě. 9 nabádá nás Společenstvo zámečníků v Rychnově nad Kněžnou k osobní návštěvě v Prase za ťtčelem. většího přídělu materiálu. Tento způsob přídělu
materiálu považuji sa nesprávný způsob úřadování, Mc-hl-o by
ss totiž jaksi omylem stát, že by návštěvník na úřadě zapomněl nějakou stovku cigaret anebo balíček vepřové pečené.
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Takové úřadováni by podkopávalo vážnost úřadu, a proW
musíme tyto způsoby, pobízející k úřední šmelíně odmítnout.
Nebude-li u nás zaveden pořádek v tomto papírovém úřadováni, tedy bude zničena naše výroba úředním šimlem.
Znamenáni se v plné úctě:
F . Zaůka, stavba vodovodů a napa jedel, Rychnov n. Kn.
3

Ř. Rrpovský, který poslal redakci »Obzorů« obšírný dopis,
obsahující politické úvahy, prosi se o sdělení přesné adresy.

Divadlo týdne
Max Frisch: Čínská zeď. Tragická ť raška. Přeložil K Kraus
Režie J. Pleskot. Hudba J. F. Fisuur. Výprava Fr. Truster.
Městské divadlo na Král. Vinohradech. — F. M. Dostojevskij:
Strýčlnkovy námluvy. Veselohra o pétt obrazech. Přeložil V.
Červinka, zdramatlsoval J. Dolina. Režie E. F. Burian. Výprava J. Raban. D-17.
N. Gogol: Ženitba. Režie V. Vejražka. Výprava J. Gabriel.
Překladatel neuveden. Činohra 5. května.
Neměl jsem možnost zhlédnout premiéru Švýcarské liry
Frlschovy, ani být účasten učených diskusí, jež se o ni vedly.
Tím větší byla moje zvědavost — četl jsem hojnost chvály
o této komedii, originalitě jejího pojetí a o tom, zda její závěr
je pesimistický, či naopak, zda vyznívá v »přiznáni se k činorodému socialismus. Nuže, zklamala mg notné tato diskusní
hra sc stařičkým nápadem historických postav, jež si povídají o řádu i neřádu svéta, s lidmi, kteří klamou, a lidem, kteTý chce být klamán. Jo to zručné zdramatisovaný, či íjpíšo
dramaticky skloubený politický úvodník, plný všedních politických frází a ideologického žargonu, sotva doutnající ohníček obecností, z něhož jen zřídka odskočí jiskřička opravdové myšlenky. Přiznávám se, že už mé přestávají dojímat ubrečené výkřiky pomatených liberálú a socialistických humanitářů, pobíhajících zděšené s roztříštěným atomovým jádrem
v hrsti a volajících na poplach ve jménu (nového!) pokroku.
Odpověď na otázku, literou klade tu autor •— ne dost odvážně
a ne dost jasně — byla už dávno dána, přesně a provždy.
A není náhodou, že v této hře vystupuje sice Pontius Pilát,
ale nikoli Ten, jenž se obětoval, aby nás vykoupil. Pak by
hra nemusela mít onen — jak o tom vůbec někdo mohl
pochybovat? — velmi pesimistický závěr, jehož myšlenková
odvážnost slouží ke cti autoru I divadlu, které j e j nezkomolilo
(až na hlupou narážku o íllegální práci). Snad se mnohým
tato nepříznivá kritika bude zdát odsudkem příliš příkrým:
přiznávám, že hra je dobře napsána, má vtipná a zajímavá
místa a v repertoimím pražském suchopáru může být příjemnou oascu: ale až zhlédnete v Národním divadle nádhernou hru Wilderovu na stejné thema ( T H E S K I N OF OUR
TEETH, česky Jen o vlásek), poznáte, jaký je rozdíl mezi
hrou vskutku básnickou a filosoficky zralou komedií, v níž
se moc mluví a málo říká. Skoda, žc Wildera pražská kritika
nepoznala dříve, než Čínskou zeď: nevystřílela by bývala
všechny své kanóny. — Režisér Pleskot měl snadný úkol
a zhostil se ho v celku s úspěchem, Trostrova výprava byla
pěkná, ani zdaleka však původní (Hofman), překlad dobrý,
hudba neurážející. Z herců jmenuji jen výbornou Adamovou
jako čínskou princeznu: ona jediná podala výkon, jenž byl
více než každovečerní rutinou městských zaměstnanců pražských. A to už je dnes věc, jež se musí zaznamenat.
O nejnovější premiéře v D-47 po zásluze jen stručné a od
srdce: E. F. Burian jde umělecky od porážky k porážce a chodit do D-47 se stává pomalu, ale jistě utrpením. ^Adaptace*
Dostojovského povídky Strýčínkův sen a její inscenace je toho
novým dokladem. Nemám místa, abych tu znovu říkal, co
jsem zásadně vytýkal Burianovi už před rokem; všechno se
potvrzuje do písmene a lze dodat jen tyto otázky: kam se
podě'.a Burianova inscenační invence? Je to už všechno na
jedno kopyto, nudné, nemožně stylísované, bezkrevné, bez
rytími a ladností, ochotnické tajtrlictví, jaké jsme dělávali
v e škole o přestávce na thema i-Kde je tady cukrář?:' Toto
že je práce tvůrce Vojny, Procitnutí jara a Cyrana? A nech&e-li sám uznat své pobloudění, nalezne se někdo dost odvážný, kdo mu to řekne? Nechoďte do D-47 na Strýčinkovy
námluvy, poněvadž je to ztracený večer a špatné divadlo.
"Ukázalo se, že krise dramatu nejde vždy ruku v ruce s poklesem návštěv v divadle. Tím bychom zdánlivě mohli pomoci na nohy dnešnímu stavu. Nahnat nějak lidi do ďvadel,
a je po kiisi. Nejpovolanější člověk k zfižehaání kříse divsd^Iniho konsumu je tedy dozajista soc-íáiní psycholog. A I pouhý
amatér v tomto oboru jasně rozpozná, že v dobách mezínárod.
konferencí, Uhelných prázdnin a dvouletek chybí čkr/Ěku nejvíc smích. Snad dokonce z nedostatku této živiny se člověk
může tak odcizit lidství, že páše ukrutnosti na scfcě í na,
jiných. V dobách klidných, vzpomeňme, jsme ss drásali e^z-mí bolestmi: po agónii Evropy a Asie jsme troebei nedůtkliví
k n a k á m , umocněným na jevišti.
A tak: divadla, program izepTOgram, začínají hrát pro Udí
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ml«to pro Umění. A protože ale na svět5 není těžšího, ne2
dobrá legrace, musí se často chodit ck> starších studnic.
Gogolovu nevinnou a krásně a poeticky nic neříkající karikaturu už známe a omezíme se jen na stručné, ale srdečné
pochvaly — dnes na prvém místě — Rudolfa Hrušínského za
jffho geniálně hloupého námořníka Zevakina, pak sršícího
Korbeláře v Kačkarevoví, stíoidardniho Plachtu a všech ostacníeh, z nich ne na posledním mLslě Vejražky za jeho nenápadnou a ruskou režií. Překladatel nechť si dá pozor na pře«
chodníky; »mimos se poji s akusativem. Slušná zábava, nepoUtíc-ká rozuzlení.
Pauper.

Rozhlas týdne
"Údolí slepých. Podle povídky H. G. Wellse upravil E. J.
K'ng Eull. Přeložil K. Horák. Režie M. Jareš. Hudba Zů. Jonžk — Staehp.iwcl. Rozhlasová veselohra. Napsal IC M.
Walló. Režie Jiří Vasmut.
Po rozhlasově zcela pochybené soutěži s nepodařenou a
Ještě nepodařeněji pointovanou hrou E. Fikera, jež i když snad
vzbudila jistý problematický zájem ( ! ) posluchačů, pře3to
nebyla pro rozhlas úspěchem, byla vysílána dramatisaco
Wellsovy povídky »CdoLÍ slepých«. Relace tato zaujala snad
exotlčností námětu, rozhodně však její unavující rozsáhlost
a sporná rozhlasovost neznamená pro dramatické pořady
našeho rozhlasu větší přínos, tím spíše ještě, že její závěr
sotva. mohl vnitřně uspokojit citlivého posluchače. — Vedle,
dvou repris starších celovečerních her O. Pokladníka, které
so setkaly (Praha, Plzeů) v jednom týdnu, aby znovu připomněly, že na celou řadu jiných hodnotných starších her
so naopak zase zapomíná, byla vysílána prý r o z h l a s o v á
veselohra »Stachanovei« od K. M. Walló. V ní se vypráví
o tom, jak dva řemeslníci, kteří kdysi utekli od řemesla,
k němuž byli zase nucené vráceni, dovedli překonat 1 skutečné stachanovce ( ?), ne však ani tak z lásky k práci, nýbrž
spíše proto, že chtěli vyhrát motocykl; hra nám svým místy
primitivně moralisujícím způsobem, bohužel, trochu připomínala podobně nabádavé scénky z protektorátního rozhlasu.
Ačkoli nejsme škarohlídy, kteří by chtěli, aby o vážných věcech se hovořilo jen s ponurou vážnost!, přesto se domníváme,
že by zde přece jen neškodilo u autora i režiséra více vynalézavosti a opravdového vtipu, tím spíše, jde-U o autora, jako je K. M. Walló. Použití vyprávěče, maskovaného za pouťového zpěváka, ovšem o něj alt é rozhlasové invenci také nesvědčí — je to věc dnes v rozhlase až příliš otřepaná, než
aby so nám líbila u námětu, jehož význam dnes ve dvouletce nepodceňujeme, naopak, jemuž přejeme důstojnější a nikoli jen propagační zpracování,
Dr Karel Zajíček.

Film týdne
Přístav lásky (amer. film rež. A. Mayo). — Mládenec paní
JHussonové (retrosp. franc. film rež. B. Deschampsc v kinu
Olymplc). — Madame Curie (amer. film rež. M. Le Roye
v kinu Světozor). — Radostný život (sov. film řež. A. Lukova
y kinu Moskva).
Omezený rozsah listu, který nedovoluje v přítomné době
všímat si filmu tak, jak bychom rádi, způsobil nám v předminulém čísle několik nepříjemností. Především nám úplně
vyřadil referát o krásném americkém filmu »Přistav lásky«
(Moontide). Opakuji proto jen stručně, že je to příběh člověka, vydíraného pro domněle spáchaný zločin a štvaného
s místa na místo. Teprve láska mu dá touhu po domově a dá.

mu 1 sEu k tomu, aby sc sbavil parasita, Příběh celým pojetím nikoliv americký, nýbrž gnbinovský, jo za vzorné režie
a práce kamery hrán řadou znamenitých herců s J. Gabinem,
T. Mitcliellem, C. Rainsem a I. Lupino v čele. — Druhou nepříjemnosti bylo cpomenull referátu o retrospektivním uvedeni filmu s-Mládenec pani Husaonové-s. Zatím co na jedné
straně mánie plný respekt před formální stránkou této komedie, na tehdejší dobu jistě znamenité, musíme na druhé
straně její znovuuvedení odmítnout co nejrozhodněji, protože
její obsah je odporně amorálnl. Tato amoralHa je nadto stavěna do sympatického světla. Ethická stránka není při posuzování celkového uměleckého díla odmyslitelna. Okamžité staženi toheto filmu s pořadu je nutné, zejména proto, že kino
Olympic je nyní metou mládeže kolem 11 let. Vpouštěni nezletilé mládeže do biografu na filmy mládeži nepřípustné jo ,
ostatně problém, jemuž by se zejména v poslední době mělo \
věnovat více pozornosti. — Třetí nepříjemnosti bylo zkráceni
referátu o filmu -Nikola Šuhaj«, z něhož vynecháním posledních vět vznikl o filmu dojem podstatně lepší, než bylo
zamýšleno. Dodatkem upozorňuji na zoufalou ideologickou
stránku tohoto filmu, v němž Ce5i jsou líčeni jako agrárníci,
v němž se to jen hemži hluchými politickými frázemi, jim1?. |
pan režisér zřejmě považoval za nutné film po revoluci doplnit. — V řadě životopisných filmů, které se v posledních
letech staly módou, objevil so nyní další: »Madame Curie«,
líčící život slavné objevitelky radla. I tento film má všechny
znaky prací toho druhu. Trochu ldeallsace, trochu velkých
slov na konci, kde si režisér Le Roy nemohl odpustit kýčovité
vystoupeni zestárlé pí Curie. Tyto řemeslné stíny trochu kazí
dojem z tohoto, jinak vynikajícího, třeba ne objevným zoůsobem tvořeného díla Za zvláštní zmínku stojí výkon dvojice
Greer Garson a Walter Pidgeon v rolích manželů Curleových.
V tomto směru bude musit český film teprve nastoupit svou
cestu.— Sovětský film z hornického prostředí »Radostný živote je typickým snímkem sovětského ražení. Jeho úkolem 1
jo povzbuzení sovětského občana k práci. Jsou tu proto rozumní a bystří vedoucí a inženýři, stachanovštl dělnici i dělníci nepříliš pilní, slaboučký motiv milostný, trochu sabotáže
a z toho všeho je prostým, často neumělým způsobem udělán
jednoduchý film, v němž dvou bodů je třeba si všimnout. Jo
to především upřímná, kriticky vypozorovaná postava komunistického komisaře Usynina," koženého byrokrata, kazícího
spolupráci osočováním, takže měl být podle slov vedoucího
dolů dávno ze strany vyloučen. Měl — bohužel, film tento případ neřeší. To je jedna chyba. Druhá: poměr 1c náboženství.
Komunisté v tomto filmu 1 jinde jsou k němu velmi snášellvi,
jenom že se divákovi stále snaží namluvit, že Je jenom výplodem chorobných mozků starých lidí. A to se nám jaksi nezdát

Tak se píše ...
ve -Svobodných novinách'. ('¿Z. EL 1947: »ŠvčdSkeJ J-.angelius, to bude jistě chlap p ů l d r u h é h o metru dlouhej!<t — Zaslal J. H., Vladislav.
v >Novém slově« (27. JJ.): >V sobotu byl přepaden
poblíže továrny Lubich v Tcmenici
hluchoněmý
Karel Snajdr, který byl útokem neznámého tak překvapen, že se nemohl bránit nebo k ř i č e t.r — Zaslala
M. Z., Kostelec na Hané,
v »Úředním listě: (7. IH. 1947): -/Žadatelé, ne starší 35
let, se samosprávnou praxí v tornto obora 40 lot, mohou podati žádosti . . — Zaslal J. P., Dolní Dunajoviee.
v »Zeměpisném magazínuc (7. číslo, roč. H.): . . . na
trati leží Tours, město o p l ý v a j í c í hrobkou svatého
Martina... — Zaslal A. M , Dolany u Olomouce.
v ^Ostravském Úderníku« (21. H. 1947): aSlova horníka Klimšl, která najisal p o s v é m
tragickém
s k o n u v dopise na rozloučenou, nechť neupadnou v zapomenutí^ — Zaslal .- Cteraář z, Petřvald.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází kaZdou
sobotu. Vydáví Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Návštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
Praha I, Ulice 28. října č. 3. Telefony: 255-22 a 258-15.
Administrace pro Velkou Prahu: Praha Ú, Václavské nám. 19,
telefon 221-68. Telefony redakce: 457-51, 431-41. — Předplatné
r,a rok 200 Kčs, na půl roku 100 Kčs, run. čtvrt roku 52 Kčs. —
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.'— Účet poštovní spořitelny 60J3GG, — Tiskrie C. A. T., Českomoravské tiskařské a
vydavatelské poámky v Praze II. — Dohlédací poít. úřad 25.
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p.-oií tocr.u. že v pařížské župě dostalo 7.200 lékařů za 2 a pOI
roku přiděleno jen £3 aul.
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