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1. Nejvyšši rada SSSR zasedá. Poslanci
na cesté do Rady. 2. Záběry ze zasedá‘ ni Rady národnosti. J. Pod pťedsednic-.

tvím

poslance ždanova

nejvyšši

rada

SSSR hlasuje o rozpočtu. 4. Ženský po
licejní sbor britské letecké armády cvičí

psy k hlídáni letišť. I. Svatý Otec pro
hlíží dary americké katolické akce pro
evropské obyvatelstvo postižené válkou.

Jan SmnJcIt mluvf...
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Od lidové demokracie
k policejnímu režimu

rou tenkrát pokřtili ministerstvo vnitra,
nepodléhá od dob svého vynálezce změ
nám. Vždyť na zastrašování taidile oči
vidné dnes už přece nikdo nic nedá a
na kontrolu, odposlouchávání a zjišťo
vání idejí řečníků a nálady poslucháč
stva stačili docela dobře obyčejní fízlo
ve.
RA.

Účastníci početně navštívené schůze
pražských živnostníků a obcliodní.iú 20.
března t- r. ve Smetanově síni Obecního
domu byli upoutáni zjevem, který vzbu
dil mimořádnou pozornost: sotvaže usedli k předsedniokému stolu oba hlavní
Masaryk v parkmsntě
řečníci, ministři Dr Procházka a Ing.
Kopecký, objevil se a usedl k témuž
Po prvé od řádných voleb podal mi
stoiu, pln vznešené velebnosti a vědom nistr Masaryk-plenu Ústavodárného ná
si vážnosti svého úkolu, zdůrazněné slu rodního shromáždění výklad o zahranič
šivou uniformou — pan policejní komi ní politice. Za uplynulých deset měsí
sař. Přiznávám se, že moje první reakce ců úřad, v jehož čele s.ojí ministr Ma
byla: chvála Fánubohu, právní řád, po saryk a státní tajemníx dr. Clementis,
němž jsme tolik volali, je tedy už tady! projednal, podepsal nebo definitivě při
Pátraje pak po příčinách takového skut
pravil deset důležitých mezistátních
ku, dozvěděl jsem se pravdu čistou, že smluv, které zavazují celou naši zemi
ne 3nad oba ministři lidové strany byli a její lid (pět mírových smluv s býva
příčinou tak lichotivé pozornosti svého lými _vasaly Německa, dvě spojenecké
ministerského kolegy, leč že minister smlouvy vojenského protiněmeckého za
stvo vnitra, hledíc k prohloubení, rozší měřeni, t. j. s Francií a Polskem, a tři
ření a zlidověny lidové demokracie, ulo velké kulturní dohody). Zatím, co každý
žilo okresním národním výborům (v zákon, který se zhusta týká jen velmi
Praze pak oné Instituci, která v dobách omezené vrstvy našeho obyvatelstva, je
nesvobody naší prvé republiky slula po podroben věcnému, právnímu a politic
licejní ředitelství), aby zařídily poli kému zkoumání se strany sněmovních
cejní kontrolu schůzí a shro výborů a sněmovního plena, tyto velké
mážděni. I vyděsil se trpělivý čtenář, mezistátní smlouvy, které mají přiroze
který dva roky vstřebává pusté láni ko ně- následky pro všechen Úd Českoslo
munistického tisku na policejní metho- venska, octly se až minulý týden na pořa
dy Masarykovy republiky a »agrárního du plena sněmovny. V době, kdy diplo
ministerstva vnitra« a nevím, nevím, macie není už výsadním zaměstnáním
ukonejší-li jej beze zbytku pohotový vý diplomatických profesionálů ani otáz
klad »Rudého práva«, že tenkrát přece kou manželských vztahů mezi jednotli
kontroloval reakční policajt demokratic vými panujícími rody, lid v demokra
ké řečníky a poslucháčstvo, teď však, že cii si přirozeně osobuje nejenom právo,
bude reakční řečníky a poslucháčstvo ale i povinnost podílet se o zahraničně
kontrolovat lldově-demokratlcký policajt. politickou odpovědnost.
Ono mezi občanstvem jakéhokoliv dru
Proto ujištění ministra zahraničních
hu a policií jakéhokoliv druhu, pokud se věcí Jana Masaryka, že bude nyní v čas
neomezí na službu čiře bezpečnostní bez tějším a intimním styku se zákonodár
Jakéhokoliv přídechu politiky, vždycky ným sborem naším, bylo jasně a závaz
zůstane určité nechutenství, ať už je di ně kvitováno jak mluvčím čs. strany
rigováno z «agrárního« nebo »komunis
lidové (dr. Ducháček) a mluvčím strany
tického« ministerstva vnitra. Proto u- soc. demokratické (posl. Bernard), tak
přímně vítáme prohlášení sociálně také mluvčím národních socialistů (dr.
demokratické strany, která uložila svým J. Stránský).
zástupcům ve všech ONV, aby okamžitě
V celku se ukázalo, že parlament,
předložili návrh, aby tento odiosní pří
1 když jednotliví mluvčí, kteří se k roz
kaz ministerstva vnitra nebyl plněn pravě o zahraniční politice přihlásili,
a sdílíme přesvědčení strany soe. dem., mohli mít v té či oné věci odlišné ná
®e zástupci ostatních demokratic
zory, plně stojí za základní linii čs. po
kých stran se s tímto návrhem plně litiky zahraniční, danou naši snojenecZtotožni. Funkcionáři sociální demokra kou smlouvou s SSSR a donlňovanou
cie dostali dále příkaz, aby tam, lede se jak prohlubováním našich styků s demo
policejní orgán z úředního příkazu na kratickým západem, tak zejména obec
schůzi SD dostaví, byl okamžitě z míst nou naší snahou spojovat a stmelovat
nosti vykázán. Jsme přesvědčeni, že to cíle naší politiky s obecným snažením
hoto zákroku nebude patrně ani třeba, o mezinárodní řád a mír. Výklad mi
protože ministerstvo vnitra svůj příkaz nistra Masaryka, který byl rozdělen
zřejmě v nejbiižších dnech odvolá. Diví
do pěti různých kapitol (Mírové smlou
me se Jen, že příkaz tohoto druhu v ů- vy; spojenecké smlouvy; Organisace
bec mohl proklouznout pod spoj, národů; Německo, reparace a re
bdělým okem pana ministra vnitra — stituce; personální věci ministerstva)
patrně pan ministr nečte »Rudé právo«, a jehož jednotlivé kapitoly, pokud při
což mu celkem nemáme za zlé, anať Je tak souhrném výkladu za údobí tak
to četba nezáživná, duchamorná a vů dlouhé bylo možné, byly podrobeny kon
bec. pochmurná. A tak si lze Jen říci, že struktivně kritickým po’nW’Am, byl
«’strovtip oné instituce, kterou vynalezl v nátek, 21. března celou sněmovnou
pan ministr Bach blahé pemětí. s kte schválen.

Přetiskujeme z týdeníku čs. strany ffi.
dové »Stráž českého západu«, který jo
vydáván pro západočeskou oblast (kde
Jan Smudek pracoval a též Icandidoval
za čs. stranu lidovou), prohlášení Jana
Smudka o jeho neslýchaném zatčení. O
všech okolnostech bude po řádném vy
šetření zajisté vydána zpráva — jistě
také o tom, proč Jan Smudek, ač osoba
nevojenská, byl držen ve věznici vojen
ské. Tedy otiskujeme jen to, co sám
Jan Smudek zatím o celém případu mů
že říci:

»Jak došlo k vašemu zatčení?«
»K zatčení došlo na Cerchově v turi
stické chatě 11. února t. r. v 15 hodin.
Zatčení provedli členové SNB za přítom
nosti civilní policie. Odtud jsem byl do
praven do vojenské věznice v Domažli
cích. Druhý den ráno mě převezli do
Plzně na velitelství OBZ. Potom jsem
byl v želízkách odvezen do Prahy do vo
jenské věznice, kde jsem byl prvně vy
slýchán ve čtvrtek 13. února.«
»Co vám bylo kladeno za vinu?«
»Za vinu mi byla dávána činnost jak®
hlavy illegální organisace protistátní a
přeprava osob přes hranice. Jako důka
zy proti mně měli býti lidé, bývalí letci
z Anglie, kteří prý mě měli usvědčovat.
Tyto lidi jsem však viděl naposledy asi
v r. 1943, jeden z nich Je již mrtev, padl
jako letec v Anglii.
Dále jsem byl vyšetřován v souvislo
sti s jáchymovskými doly. Stále se mě
vyptávali, koho tam znám, ale nechtěli
mi sdělit bližší podstatu své otázky. Od
pověděl jsem, že tam nikoho neznám a
že nerozumím vůbec otázce a nevím, ▼
jaké souvislosti jsem to vlastně vyslý
chán.
·.
Dále vyšetřovali moji činnost v Anglii.
Nic nemohlo být přece v této mé činno
sti závadného, a tak po bezvýsledných
pokusech jsem byl přiveden z vojenské
věznice do Bartolomějské ulice, do věz
nice. Tam jsem měl být usvědčen na
podkladě svědectví svědka, který prý
z věznice utekl. Tak to bylo hlášeno.«
»Na základě čeho jste byl potom pro
puštěn?«
»Nemohli mi nic dokázat. Zjišťovali sl
leccos u různých osob tady v kraji, ▼
Karlových Varech, v Aši a v Jáchymo
vě. Když tito nic nevěděli, tak jsem byl
konečně 8. března propuštěn.«
»A co hodláte nyní učinit na ochranu
své cti ?«
»Záležitost jsem předal obhájci JUDr
Kornelovi, který povede mou obhajobu
z provinění pokusu o přestup státních
hranic. Mně v té věci nebyla dána při
vyšetřování možnost ani obhajoby, ani
odvolání. Mimo to se mého případu ujal
poslanec dr. Bunža. Ale to Je věc už
zásadního rázu, to zatčení, vyšetřováni a
věznění; mně osobně půjde o tu morální
stránku, abych dostal morální satlsfakcl
své osobní cti.«

Zmezinárodnění říšské banky
Cs. strana lidová podala ústy svého
mluvčího v zahraničně politické rozpra
vě v ÚNS zajímavý a podnětný návrh
na minimální kontrolu německého prů
myslu a hospodářství cestou zmezinárodněné říšské banky. Předseda zahra
ničního výboru ÚNS, poslanec Ducháček vyjádřil tento konkrétní podnět
takto:
Podle názoru čs. strany lidové mohlo
by být účinným prostředkem takovéto
trvalé kontroly zmezinárodnění říšské
banky. Je dostatečně známo, že říšská
banka stala se od první světové války
nebezpečným instrumentem německé po*

1G9

litiky. Byla to napřed německá inflace,
kterou přivodila říšská banka hlavně
proto, aby poškodila spojence. Ještě ne
bezpečněji se utvořila situace, když říš
ská banka šílenou politikou dr. Schachta dala se do služeb německého zbrojení,
pro něž opatřovala finanční prostředky.
Zmezinárodnění říšské banky by zname
nalo větší a důkladnější kontrolu, než
pouhý spojenecký dozor nad jejími ob
chody. Každá cedulová banka zasahuje
bezprostředně do celého hospodářského
života, reguluje jej a usměrňuje. Zmezinárodněná říšská banka by neměla te
dy jenom kontrolu finanční, nýbrž celou
kontrolu hospodářskou.
Naší představou by zhruba bylo, že
by spojenci, a to nejen okupační moc
nosti, nýbrž podle určitého klíče i ostat
ní spojenci, zejména sousedí Německa,
převzali říšskou banku na určitý delší
Časový úsek, na př. na 50 let, a poskytli
říšské bance nutné devisy a zlato jako
podklad nové měny. Za to by pak výtě
žek plynul také jim. Devisy a zlato daly
by se opatřiti z říškoněmeckého majet
ku v neutrální cizině, který patří spo
jencům jako reparace.
Předkládajíce tento podnět, uvědomu
jeme si přirozeně plně, že je třeba jej
podrobit s hlediska mezinárodní situace
a únosnosti studiu se strany minister
stva zahraničních věcí a s hlediska od
borného studia se strany ministerstva
financí a Národní banky.

»Účel nesmí světit prostředek«
Zpráva americké agentury Associated
Press, poslaná z Moskvy, tvrdila, že
v Moskvě je sv. Otec považován spolu
s gen. Franco a s Churchillem za přední
reakcionáře.
Vatikánský list „Osservatore Roma
no“ proti tomuto očernění zaujal stano
visko a prohlásil, že reakcionáři jsou ti,
kdož se staví proti svobodě a pokroku a
kdo se dávají do nespravedlivého a ne
legitimního boje proti tomu, co je spra
vedlivé a správné. Sv. Otec — pokračuje
„Osservatore Romano“ ve své polemi
ce — je zastáncem třídní spolupráce
a naprostým odpůrcem myšlenky, že by
účel mohl ospravedlňovat prostředek.

Kolem cen 4
Na celé otázce snížení cen některých
životních potřeb je vůbec nejzajímavěj
ší způsob, jakým se o ní naše veřejnost
dovídala. Můžeme tento vývoj zhruba
rozdělili ve tři fáze. První začala, jak
je dosti obecně známo, slavnostně pro
klamovaným usnesením výkonného vý
boru komunistické strany a halasnou
propagandou, kterou kolem něho komu
nistický a přifařený tisk rozpoutal. Zá
vodní rady nechť posílají resoluce . .atd.
Ke ctí ROH budiž řečeno, že tentokráte
bylo upuštěno od obvyklé methody, po
dle niž se na pokyn z ústředí kolektivní
fémové resoluce vyrábějí potajmu, a
krajská odborová rada v Praze vyzýva
la dokonce závodní rady rozhlasem, aby
posílaly takové resoluce. Každý člověk,
jen letmo poučený o národním hospo
dářství, je si ovšem vědom, že k snížení
cen nelze dojit tím způsobem, že si řek
nou ve výkonném výboru KSČ: »Hoši,
hoďme ty ceny dolů!« nebo když se na
tom ta či ona závodní rada usnese. Je
tu možný v podstatě jen dvojí způsob:
buď se sníží ceny přímo tím, že se sníží
jejich výrobní a distribuční náklady, a
nebo t. zv. intervencí, to jest, že
k snížení přispějí jiné výrobní a ob
chodní obory, o nichž se předpoklá
dá, že v budoucnu zvýší výrobu a
obrat a budou tedy s to poskytnout ta
kové pomoci; lidově řečeno: vezme se

170

z jedné hromádky (bude-li dosti veliká)
a přihodí na jinou hromádku. Protože
pro prvé řešení tu nejsou zatím předpo
klady a protože je fakt, že životni úro
veň širokých vrstev je stále méně než
nedostačující a volání po úlevě, hlasité a
důrazné, bylo vzato na vědomi, že je
třeba učinit něco pro chudý lid a sáhlo
se po druhém řešení, to jest po inter
venci. Tak nastala minulé neděle 23.
t. m. druhá fáze: bylo vyhlášeno snížení
cen t. zv. »spotřebního koše« (t. j. úhrn
běžných denních potřeb normální rodi
ny) zhruba o 5%. Stydlivě přitom pro
blesklo v úřední zprávě, že »bude zřízen
intervenční fond, z jehož výtěžku budou
snižovány některé druhy potravin atd..«
Ve chvíli, kdy čtenáři »Obzorů« dosta
nou toto číslo do rukou, vejdeme už pa
trně do třetí fáze, to jest dojde k vyhlá
šení, jakým způsobem bude financován
onen intervenční fond, resp. jakým pro
centem hrubé tržby přispějí jednotlivé
obory výroby a jednotlivé sektory živ
nostenského a obchodního podnikání na
tuto novou formu obratové daně. V oče
kávání těchto věcí příštích přispěchalo
kvapem nedělní »Právo lidu« z 23. t. m.
s prohlášením, že sociální demokracie
»nesouhlasí zcela s methodami, jimiž má
být snížení cen uskutečněno a které na
konec nebudou prospěšný ani našemu
hospodářství, ani nepomohou valně ve
svém konečném výsledku státní poklad
ně,« zvláště když »celkový efekt snížení
cen životních potřeb nebude pro domác
nost tak značný, jak si to naše veřej
nost představuje.« Pokud jde o prvou
část tohoto zjištění, vyplývá zřejmě z
pochyb ministra průmyslu Laušmana,
pochyb, které ministr Laušman prosa
zuje neméně energicky nežli své názory
politické, zda totiž »náš znárodněný
průmysl může — podle »Práva lidu« —
snésti toto nové značné daňové zatížení
a bude-li lze touto cestou opatřit sku
tečně tak značné prostředky, které bude
vyžadovat navržená intervence.« Pokud
jde o soukromopodnikatelský sektor dis
tribuční, který bude intervenčním fon
dem zatížen neméně než státní průmysl,
ministr vnitřního obchodu Zmrhal těch
to Laušmanových obav neměl. Vážnost
situace vysvítá zato z opatrného komen
táře Ing. Vojtěcha Mixy v nedělní
»Lidové demokracii«. Mixa především
potvrzuje neochotu postižených výrob
ních i distribučních oborů přispěti na
intervenci a pokračuje: »Úhrnná částka
těchto intervencí není u nás snad ani
bezpečně známa, ale přesahuje onu mí
ru, jež v normálním hospodářství je únosná. Proto je zřejmo, že to, k čemu
jsme snad byli nuceni se odhodlati, aby
chom nesáhli k prostředku ještě pochyb
nějšímu, je již opravdu posledním
krokem na t ét o cestě. Nyní již
opravdu musíme posečkat na to, až ne
snad příznivé statistiky a uspokojivé
výhledy, nýbrž již zhodnocené výsledky
našeho zvýšeného výkonu a dosažené úspory ve státním rozpočtu nám dovo
lí... řešeni organické přirozené a vhod
nější.« Jak jsme již řekli, nejzajímavější
na celé otázce snížení cen je trojfázovitcst této operace. Stále se nám zdá, že
úkolem státního aparátu není dělat pro
pagandu, ale poskytovat informace.
Marně se ptáme, proč celý komplex sní
ženi cen nebyl naší veřejnosti předho
zen najednou, proč nám z něho byla v
neděli servírována jen. ta lepší vůle.
Krátkozrakost a krátkcdechost této in
formační politiky je na bíle dni: Ještě že
jsme z protektorátu zvyklí, že se vždyc
ky v neděli roztroubilo do světa velké
vítězství, a ve středu se jen tak mimo
chodem proneslo, kolik »naše« vítězná
vojska úspěšně ustoupila zpět.
FA

Nevalné výsledky národního
podnikání
Na základě otevřeného a dlužno říci
i mužného přiznání ministra průmyslu
Laušmana nejsou výsledky národního
podnikání zvláště optimistické. Jsou to
iilavně klíčové průmysly, jejichž znárod
nění mělo vykázat zvláště velké zisky,
které měly největší ztráty. Hutě asi mi
liardu Kčs, 11 největších strojíren 760
milionů Kčs, doly nejsou vůbec v pře
hledu, keramický průmysl vykazuje
ztráty, které nejsou dosud vykázány, a
totéž lze očekávati od průmyslu papí
renského, jehož obtížná situace se při
znává a pak od průmyslu textilního, kde
není opět přesných zpráv o zisku, i
když jde o obrat přes 9 miliard Kčs!
V aktivních podnicích parodují průmysl
chemický číslicí 430 milionů Kčs zisku
a pak průmysl kožedělný a gumárenský
s provozním ziskem 703 milionů Kčs,
který se ovšem značně smrští, jakmile
půjde o vykázání čistého zisku. Radost
občana a poplatníka z těchto světlých
výsledků kalí ovšem skutečnost, že zisků
bylo dosaženo za cenu nejdražšího ben
zinu na světě a daleko vyšších cen obu
vi a pneumatik, než to odpovídá trojná
sobku předválečných cen, zvláště když
uvážíme sníženou jakost jak pneumatik,
tak obuvi. Přitom jsou skličující výsled
ky národních hutí odůvodňovány cena
mi železa pod světovou úrovní, což by
mělo logicky vésti ke zvýšeným ziskům
strojíren z titulu mimořádně levné hlav
ní suroviny, čehož ve skutečnosti však
není, neboť dosud známé výsledky hos
podaření strojíren jsou ve znamení té
měř miliardového schodku ... S odůvod
něním, že tyto schodky byly zaviněny
likvidacemi válečných škod, přeménou
výroby, nedostatečnými výrobními pro
gramy, nedostatečným využitím kapa
city, vysokou režií, špatným přísunem
surovin a j„ kontrastuje konstatování
samotného ministra, že náklady na mili
ci, závodní rady a pod. dosahují pováž
livého procenta vyplacených mezd a že
počet zaměstnaných dělníků, připadají
cích na 1 úředníka, klesl v kovoprůmys
lu již pod 4, což asi představuje světo
vý rekord svého druhu, podobně jako
vysoká cena špatného benzinu. Jako ne
ní mraku bez světlých okrajů, tak také
nevalně potěšující zpráva o výsledcích
národního podnikání má světlý bod
v konstatování nutnosti zhospodámění
provozu a v prosazení větší odpověd
nosti v hospodaření, jakož i šetrnosti
v representačních výdajích. Lze jen litovati, že tato dobrá vůle nemohla býti
ani samotným ministrem průmyslu pro
sazena. Kdo tedy vlastně poroučí v ná
rodních podnicích, když se ministr prů
myslu ?

Dohoda mezi socialisty a lidovci
v Belgii
V Belgii skončilo konečně ono ne
zdravé údobí vládní koalice, tvořené ko
munisty, socialisty a liberály s vylou
čením strany křesťanslťo-sociální, nej
silnější strany belgické, která sama o so
bě má téměř· polovinu poslanců. Minu
lého týdne byla vytvořena vláda, jejímž
předsedou a ministrem zahraničních vě
cí je socialista Spaak, v níž dále je 9
lidovců, 7 socialistů a dva odborníci.
Z důležitých ministerstev mají lidovci
na př. resort finanční, zahraničního ob
chodu, průmyslu, veřejných prací a ko
lonií. Socialisté mají zase vnitro a mi
nisterstvo práce. Národní obrana je ob
sazena odborníkem — plukovníkem. Vy
tvoření nové vlády trvalo dlouho, ze
jména proto, že belgická strana lidová
odmítala jít do vlády s komunisty; so
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cialisté nechtěli si zase dát belgickým!,
lidovci vnutit vytvoření vlády bez ko
munistů, což by jim mohli belgičtí ko
munisté vyčítat jako zradu dělnické
třídy spojováním s reakcionáři. Soci
alisté a lidovci mají ovšem ve sně
movně za sebou zdrcující většinu, takže
komunistické kritiky socialistické spolu
práce s křesťanskou stranou sociální
nemají valné naděje na brzký úspěch.
Tím spíše, že v belgické straně lidové
nastává jasný přelom od bývalé konservativní a konfesionálni strany katolic
ké k nové koncepci strany lidové, so
ciálně pokrokové, nekonfesionální, kte
rá zaujímá stejně odmítavé stanovisko
jak ke kapitalismu liberálnímu, tak
k novodobému, utlačujícímu kapitalismu
státnímu. Tím je belgická strana lidová
svou základní koncepcí zřejmé blízka
jak osvědčené linii naší, Šrámkové, tak
nově jasně zdůrazněné linii francouz
ské strany lidové (M. R. P.).

Demiliiarisace Německa
V úvodníku moskevského časopisu Novoje Vremja vyslovuje se názor, že
sjednáním mírových smluv s německý
mi satelity byl vykonán významný krok
k upevnění bezpečnosti. Rozhodný krok
v tomto směru bude učiněn sjednáním
mírové smlouvy s Německem. Tato mí
rová smlouva se ovšem musí opírat
o zkušenosti a zásady, které by zajistily
všem mírumilovným národům trvalou
bezpečnost a jistotu, že Německu nebu
de umožněno, aby se opět vzchopilo
k útoku a rozpoutání nové války. Člá
nek upozorňuje na různé chyby versailleské mírové smlouvy, která domněle
sice Německo odzbrojila, ve skutečnosti

však Německu umožnila, aby za pou
hých 25 let opět mohlo rozpoutat novou
hroznou válku. Vítězné mocnosti první
světové války vlastně podvedly své ná
rody, když tvrdily, že Německo odzbro
jily, ačkoliv přitom ponechaly nedotčen
německý generální štáb, základní kádry
německé armády a válečný průmyslový
potenciál německé říše. V pozdějších le
tech, kdy již bylo všemu lidstvu patrno,
že hrozba německého útoku se opět
vznáší nad světem, bývalé vítězné moc
nosti pod pláštíkem mírové politiky Ně
mecko v jeho útočných choutkách ještě
povzbuzovaly. Došlo k t. zv. mnichov
ské politice, jejímž cílem bylo obrátit
ostří německé agrese proti Sovětskému
svazu. Velmoci velmi ochotně obětovaly
hitlerovskému imperialismu malé země.
Všechno lidstvo doplatilo na versailleskou
a mnichovskou politiku velmi draze. Je
proto přirozené, že lidové masy nechtějí,
aby se stará historie znovu opakovala.
Proto celé veřejné mínění světa věnuje
tak velkou pozornost německé otázce,
která má být vyřešena při jednání
o mírové smlouvě s Německem. Správné
řešení německé otázky se musí opírat
o poctivě provedenou demilitarisaci Ně
mecka. Demilitarisace ovšem nezname
ná jen odstranění jeho vojenských for
mací a zničení jeho zbraní, nýbrž i zni
čení celého válečného průmyslového po
tenciálu. Zkušenosti, učiněné v Němec
ku po jeho porážce, dokazují, jak správ
né byly zásady, vytyčené pro řešení ně
mecké otázky v Berlině. Jedině úplné
odzbrojení Německa, a to jek hospodář
ské, tak i politické a vojenské, se musí
stát základním kamenem mírové smlou
vy s Německem.
K. H.

0 zestátnění škol
Dostávám denně, jak z nejširších vrstev lidu, tak od růz
ných korporací i jedinců dopisy, obsahující obavy o dosavadní
školství církevní.
Pokud se mne týká, pevně věřím, že jasné přislíbení p. pre
sidenta, častěji v poslední době opakované, je plnou zárukou
naprosté svobody náboženské v našem státě. Přál bych si,
aby tato důvěra v prohlášeni hlavy státu pronikla i prohrála
srdce všech katolíků československých.
Jsme též vděčni vládě za upřímnou snahu udržeti přátelské
vztahy s kruhy církevními. Nový krásný příklad byl dán ofi
ciální účastí na pohřbu p. arcibiskupa olomouckého, jež nejen
zmírnila zármutek lidu moravského, věrně oddaného svému
metropolitovi, ale potěšila i všechny ostatní katolíky české
i slovenské.
Novinářské zprávy však o urychleném uzákonění nového
školského zákona zneklidňuji mnoho.
Nemluvím dnes jménem episkopátu, ale mohu tak směle
učinili, neboť se úplně ztotožňuji se stanoviskem veškerého
episkopátu čs., vyjádřeným na posledních konferencích bi
skupských v listopadu 1946 a předloženým ve formě memo
randa vládě.
Má tedy být uzákoněna státní škola.
Byl bych rád, aby všichni příslušní činitelé při projedná
vání navrhované předlohy dobře uvážili toto:
1. Je s hlediska státního nutné, aby právě teď byla řešena
tak radikálním způsobem otázka nesmírně delikátní a daleko
sáhlá? Zdá se, že situace vnitropolitická ňení tak slabil sována, aby unesla velké otřesy, jež by jistě následovaly, a
uváděli zestátnění škol na Slovensku, jako určité precedens,
bych považoval ze velkou chybu státnickou, jak jistě uzná
každý, kdo rozumí našim poměrům.
Nepoškodí to však dále naši situaci zahraniční? Nepřísluší
mně rozhedovati o této situaci, ale na příslušných místech
se jistě dobře ví, jaká je a jak dalece je výhodné pro stát,
aby byla zhoršena.
2. Uznávám, že mnohé požadavky učitelstva jsou plně
oprávněné, ale nenajde se východisko, aby i od začátku škol
ního roku byly tyto požadavky, pokud možno, splněny a přece
v zásadních věcech rozhodnutí bylo ponecháno na dobu
pozdější ?
3. K uskutečnění dvouletého plánu hospodářského je jistě
třeba klidu a radostné spolupráce všech. Bude to jen na pro-
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Po devíti letech
Když 13. března 1938 vpochodovaly
do Vídně prušácké boty, všechen náš lid
jasně pocítil úzkost. Byli jsme sevřeni,
obklíčeni výbojnou germánskou armá
dou kolem dokola, od Těšína až po Bra
tislavu. Anšlus — to byl bezprostřední
začátek našeho dramatu. Ale to byl také
začátek celé evropské tragedie. Dobře
jsme tehdy cítili: v té době u nás nebyl
už tak rozjitřen onen cit, který snad
v poměru k Vídni převládal v našich
myslích v době po 28. říjnu 1938. Přišly
nové generace — a hlavně sousední Ra
kousko, samo o sobě, nemohlo už být pro
naši existenci nebezpečím. Jen jako ná
stroj berlínské výbojnosti.
Do půl roku po pádu Vídně nacistický
stín zasáhl naše pohraničí. A do roka a
dvou dní táž soldateska, která zhanobila
Vídeň, plenila Prahu.
Rakousko a Československo byly prv
ními oběťmi nacistického výboje a pří
prav k nové světové válce. Obě země by
ly pokořeny před očima, celého světa,
který se domníval, že žije v míru, Chamberlainovým zájezdem do Godesbergu
zachráněným na celou jednu generaci..
Na všechno toto jistě mnozí z nás mys
lili, když minulého týdne — po devíti le
tech — byly mezi Rakouskem a Česko
slovenskem obnoveny řádné diplomatic
ké styky, přerušené tehdy den po 13.
březnu 1938.
Prvním našim vyslancem ve Vídni po
devítiletém přerušení je Bořek-Dohalský. A vyslancem rakouským je Adrian
Rotter, který minulého týdne odevzdal
už panu presidentovi na Hradě praž
ském své pověřovací listiny.
,

Dr J o s ef Beran, arcibiskup pražský
spěch zdárného vývoje hospodářského i nerušeného a klidného
vývoje vnitropolitického, k němuž by málo přispěl zákon,
zneklidňující většinu národa.
Vždyť myslím, že i ostatní náboženská vyznání budou se
cítit dotčena v omezení své náboženské svobody, a i ona část,
jež se nestaví kladně k náboženské výchově, byla by zkrácena
v přirozeném právu všech rodičů na svobodnou výchovní dětí.
Pan ministr školství a osvěty ve svém projevu, učiněném
9. března t. r. o VI. Masarykově dni československého zahra
ničí, upozornil na oslavy u nás chystané pro rok 1948. Uvedl,
že je zájmem nás všech, aby tyto cslavy byly opravdu celo
státní a celonárodní, neboť tak budou mítí také ohlas v za
hraničí. Myslím, že se i chceme i musíme varovati všeho, co
by mohlo rozrušit společenství radostných a celonárodních
příprav i oslav významného roku 1948.
Prosím důtklivě a i zaprisahám všechny, kdož teď budou
rozhodovat o novém školském zákoně, aby uvedená upozor
nění dobře uvážili.
Pravda, pan president Budovatel několikrát zdůraznil, že
v tak mnohém bude nutno národ převychovávat. Opakoval
jen často připomínanou výzvu presidenta Osvoboditele. A to
platí zejména o poměru k státotvornesti. Ano, je nutné, aby
chom všichni této převýchově spolupomáhali, ale převycho
vat, přetvořit člověka je složitý problém psychologický. Dě
jiny lidstva, ba i dějiny našeho národa potvrzují, že znásilně
ním nikdo není uspokojivě převychován, ne uspokojivě pro
sebe, ale ani ne uspokojivě pro národ. Právě před nedávném
mi vypravoval jeden velmi dobrý vychovatel, že v ústavě, který
řídil, proti zákazu několik chovanců tajně kouřilo. Když se
to dověděl, přemýšlel, jak je přivést k poslušnosti. Nic neřekl,
ale při dané příležitosti jim daroval stříbrnou schránku na
cigarety. Hoši se divili, dělali jako by nerozuměli, ale pair po
chopili a kouření zanechali. Tak se má vychovávat. Z:skám-li
druhého láskou, mám lepši přistup k jeho vůli, a výchova
předpokládá ochotu vůle. Měli by si toho být vědomi i všichni
zákonodárci.
Nebojím se, že bude tento můj projev mylně vykládán. Můj
postoj k národu a státu je dobře znám. Považoval jsem však
za nutné, právě tento projev učinit, poněvadž miluji svůj lid,
a i jako arcibiskup mám. povinnost varovat přede vším, co
by mohlo být ke škodě vlasti a státu.
A chci doufat, že hlas můj nebude hlasem volajícím marně.
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Americká pómôc Řecku a Turecku
Dne 12. března pronesl president Truman před americkým
kongresem sensační řeč, v níž zejména řekl: »Řecká vláda
není schopna zvládnout situaci, Řecko musí dostat pomoc,
aby se stalo zase samcstatnou demokracií. USA tuto pomoc
musí poskytnout, protože není jiného státu, který by tuto
pomoc poskytnout mohl. Situace vyžaduje okamžitý zásah
a Organisace spojených národů není s to poskytnout pomoc
v rozsahu, jak je potřeba... Turecko bylo ušetřeno pohromy,
která zachvátila Řecko. Béliem války Anglie a Amerika po
skytovaly Turecku materiální poníoc. Přes to potřebuje nyní
naši podporu... Žádám pro Řecko a Turecko finanční po
moc. ve výši 400 milionů dolaru a vyslání civilního· a vojen
ského personálu do Řecka a Turecka na žádost těchto zemí.«
Tato řeč vzbudila ve světě podobnou sensaci, jako rezhod. nutí amerického kongresu před dvacíti lety nejít cestou pre
sidenta Wilsona, stáhnout se z Evropy a nemít podíl na Wilsonem vytvořené Společnosti národů. Byl to tehdy krok oká
zale samostatný a nezávislý na budovaném společném mezi
národním řádu. Podobně i nový sensační krok americké po
litiky, i když znamená pravý opak starého druhu ko
lace, vyznačuje se velkou samostatností a malým oIiledem na
budovaný mezinárodní řád (O. S. N.), k němuž základy
rovněž položil americký president.
Může-li být některými pozorovateli americký zásah do vý
chodního Středomoří pozdravován jako definitivní konec ame
rického isolacioaismu a začátek americké plné účasti na bu
dování míru ve všech končinách světa, pak současně může
vzbuzovat vážné pochybnosti právě to, že se tento krok stal
naprosto samostatně a nezávisle jak na Hospodářské radě
Spojených národů, tak na jejich Bezpečnostní radě. Amerika
je přece jedním z nejvýznačnějších členů Organisace spoje-

Amerika
New York Times. - Americké veřejné mínění přijalo ná
vrhy presidenta Trumana se souhlasem. Naše nálada není
válečná ani imperialistická. Jestliže presidentovo prohlášení
přineslo obecnou úlevu, je to ze dvou důvodů: předně proto,
že to, co se dosud říkalo neoficiálně, bylo teď řečeno otevře
ně; za druhé proto, protože jsme přesvědčeni, že Truman ův
plán spíše zabrání válce, než aby ji přibližoval. Neříkáme
Rusku, že musí odstranití nebo změnit svůj vládní systém.
Neříkáme ani, že nesmí propagovat svůj systém za hrani
cemi, ba neříkáme ani, kde musí být pevné hranice. To je
vyhrazeno dalšímu jednání. Nechceme ani diktovati budouc
nost bývalých nepřátelských států, Německa a Rakouska.
Naši zástupci jednají právě o těchto věcech v Moskvě s de
legáty Francie, Anglie a Ruska. Nezahajujeme ani světovou
kampaň proti komunistům. Máme důvěru, že náš systém
obstojí v soutěži. Čemu chceme bránit, je šíření komunis
tického imperialismu násilím či spikleneckými methodami.
Náš lid věří, že americká politika v Řecku může vést k no-

ných národů a záleží tedy především na ní Jako na Členu
OSN, aby nemusila být pwua-ua véla »OSN není s to poskyt
nout pomoc v rozsahu, jak je potřeba«.

Organisace UNBRA, její dobrodiní, její blahoJárncst, její
význam je celému světu dobře znám. Zkratka »UNRRA« do
češtiny přeložená znamenala: Pomocná akce Spojených ná
rodů. A přitom přirozeně každý věděl, že devadesát procent
této pomoci musely poskytnout Spojené státy, protože —
jak (arci v jiné souvislosti) pravil president Txuman — »ne
bylo jiného státu, který by tuto pomoc poskytnout mohl«.
V případě organisace UNBRA zasáhly blahodárně Spojené
státy severoamerické do hospodářského a sociálního života
zubožené Evropy prostřednictvím a v dohodě s ostatními
členy Spojených národů.
Dne 12. března zasáhla Ameiika do politického, hospo
dářského a sociálního dění Řecka (»jehož vláda není schopna
zvládnout situaci«) a Turecka, které dík své neutralitě v prů
běhu světového konfliktu patrně nezchudlo, v dohodě s těmito
dvěma státy, ale bez porady s ostatními členy OSN. Jestliže
v celém světě podnítilo toto americké rozhodnutí hluboké
vzrušení, jo to přirozeně též proto, že nikomu neunikají ani
jeho strategické motivy, ani ovšem následky, které pro postup
jiných velmocí případně tento precedens může mít.
Věrní své tradici plné a neskreslené informace, otiskujeme
níže, jali pochvalně komentoval Trumanovu řeč jeden z nejdůležitějšíeh amerických deníků »New York Times«, jak od
mítavě odsoudil zmíněnou řeč nejdůležltějáí sovětský Est
»Pravda« a s jakými výhradami a pochybnostmi se vyjádřil
o americkém kroku londýnský »Daiiy Herold«, který je dnes
orgánem vládní strany britské.

chvaiuje
vým volbám, jakmile nynější kříse pomine a jakmile budou
všechna demokratický práva zajištěna. Nejsme' přívrženci
řeckého království, my jsme příviženci demokracie. Po pro
hlášení státního sekretáře Marshalla v Radě zahraničních
ministrů nemůže být pochyby o tom, co si předs avujeme
pod slovem demokracie. Myslíme tím občanská práva, svo
bodné volby, svobodné odborové organ.sace, svoboda tisku
a rozhlasu a svobodu pohybu. Myslíme, tím základní lidská
práva. Moskevské pojetí mezinárodní morálky není totožné
s naším. Věříme však, že musí stejně jako my, pochopili ne
smyslnost války. A musí také pochopili, že v takovéto válce
by se zhroutil jejich vlastní režim. Proto se domníváme, že
pevností a jasností v této chvíli nejlépe pomůžeme odvrátili
válku, které si nikdo nepřeje a která by ni emu nepřinesla
nic, než katastrofu. Nabízíme Rusku mírovou soutčž o' ou
soustav bez násilí a na zásadě jejich výkonu. Děláme tuto
nabídku teď, protože politika bez cíle by nás pnohla zavést
do situace, ve které by mírové řešení bylo už nemožné.

S S S R důra ně o d m í t á
»Pravda« přináší dvousloupcový celostránkový komentář Trurnanova poselství severoamerickému kongresu a jako pozoru
hodnou okolnost uvádí, že vělšina sovětského tisku spatřuje
v presidentově projevu obrat v zahraniční politice Spojených
států.
Je všeobecně známo — píše »Pravda« — že Řecko bylo vlád
noucími fešistic'.o-monarchJsiickými kruhy přivedeno do
úplné anarchie. Avšak Trumanovy požadavky o udělení plné
moci nejsou diktovány snahou pomoci řeckému národu, nýbrž
naopak přáním podporovat a upevňovat právě ten reakční
režim, který dovedl řecký národ do dnešní zkázy. Při odů
vodňování svých nožadavků se Truman odvolával také na to,
že »anglická vláda, která prokazuje Řecku pomoc, nemůže
mu nadále tuto hospodářskou a finanční podporu poskytovat«.
Trumanova zmínka o tom, že se Amerika chystá nahradit
Anglii, svědčí o úmyslu Spojených států pokračovat v kursu,
který sleduje britská politika v Řecku. Z »dobročinného« po
slání stává se politika imperialistické expanse, která zna
mená likvidaci řec'-é s’átní samos!atncsti.
Truman se ve svém poselství dále zabýval také poskytnu
tím půjčky Turecku, které, jak známo, nebylo válkou vůbec
dotčeno. Čím tedy v tomto případě vysvětlit »nutnost« oka
mžité pomoci? Truman poukazoval na to, že Turecko usilo
valo o anglickou fine^č^í pomoc, avs"k v’r'nalo s'\ že britská
vláda nemůže pro vlastní vážné hospodářské těžkosti tuto
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pomoc Turecku poskytnout. Truman zároveň s tím argumen
toval také nevyhnutelností »uskutečnění modernisace, které je
nutné k podpoře turecké nároctoí celistvosti«. Netřeba sead
dokazovat, že národní celistvost Turecka n kíerak není ohro
žena a proto smysl »modernisace«, na níž se president od
volává, směruje k upevnění amerického panství také v Tu
recku. To měl na mysli labourista Swindler, když prohlásil,
že Truman vyjádřil ochotu vměšovat se nejenom do života
země, která byla okupována nacisty, nýbrž i do věcí neutrál
ního Turecka pod heslem boje proti »totalitnímu komun·’srnu«.
Swindler označil toto stanovisko jako krajně nebezpečný kurs,
který může vesti jenom k rozdělení světa na dva bloky.
Americký republikánský senátor Johnson zhodnitl nový
Trumanův plán jako pokus »rozšířit Monrocovu doktrínu na
celou oblast Středozemního moře«.
»Pravda« poukazuje na to, že Trumanovy cíle americké
politiky jsou v přímém rozporu se základními zásadami orga
nisace Spojených národů a zejména s principem úcty k rovno
právnosti a státní suverenitě velkých a malých národů.
Reakční americký tisk podporuje Trumana' a vyzdvihuje
zejména skutečnost, že Spojené státy vytlačují Anglii z jejich
klíčových postavení. Tak newyorský »Daiiy News«, rozváděje
názor senátora Russela o pouhém »zapojení« Anglie do Spo
jených států, píše: »Musime-11 již sbírat kousky brits’ ého im
péria, nebude snad správné, vezmeme-li také střední kus?«
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Na moskevské konferenci: »Jeho Excelence americký ministr věcí zahraničních«
Trumanův projev před kongresem se týkal řeckých a tu
reckých záležitostí. Vytlcl si však cíle, které jdou mnohem
dále; v tomto poselství se T ruman všemi silami pokoušel
ospravedlnit expansivni politiku Spojených států, snaže se ji
ukázat v ušlechtilém světle ochrany »svobodných národů«
před nebezpečím se strany »totalitních režimů«. Tento způsob
však není nový; také Hitler se odvolával na »bolševické« ne
bezpečí, když se chystal uchvátit nějaký stát.
Stačil jeden den od Trumanova vystoupení a ukázalo se,
které živly po celém světě jásají a radují se z nastalého »obra
tu v americké politice«, a které živly jsou opravdu znepokoje
ny otevřeným vyhlášením kursu neohraničené imperialistické
expanse. Fašistický Francův tábor je v horečném roznícení.

Trumanovu řeč vítá fultonský hrdina Churchill. Jásá reakční
tisk po celém světě.
Avšak střízlivé americké kruhy si uvědomují, jaké nebez
pečí v sobě skrývá dobrodružný plán nespoutané imperialistic
ké expanse.
Trumanovo poselství Kongresu a jeho politika neslouží věci
míru a bezpečnosti. Vůdcům americké politiky by neškodilo
se zamyslit nad tím, že za dnešních okolností jsou pokusy
c uskutečnění jakýchkoli plánů na světovládu nevyhnutelně
odsouzeny k nezdaru. O tom s výmluvnou přesvědčivosti mluví
historie posledních let.
Trumanův projev však dokazuje, že dnešní američtí poli
tikové si nedovedli z těchto událostí vzít patřičný příklad.

Britannie má výhrady
»Daily Herald« (orgán strany Labour, dnes strany vládní)
zaznamenává v úvodníku, že presidentova řeč zneklidnila svět.
Mnozí britští komentátoři projevují zároveň s Churchillem
radcst nad dnešním stanoviskem amerického presidenta, po
rovnávajíce je s postojem Spojených států po první světové
válce. Poukazují, že tehdy Spojené státy nebyly ochotny při
jati mezinárodní odpovědnost; dnes president žádá, aby prak
ticky potvrdily své přesvědčení, že mír v Evropě je americ
kým zájmem. Fresident však učinil daleko více: zahájil poli
tický boj se Sovětským svazem.
Není pochyby, že ruská poválečná politika byla často pro
vokativní a dělala dojem zlomyslnosti. Mánie však tleská ti,
když naši dva spojenci zlostně se na sebe mračí přes balkán
ské hranice? List nevidí v takovém vývinu důvod pro radcst.
Naopak, jestliže spory mezi Spojenými státy a Ruskem vzros
tou, pak je konec naději na jednotu světa. Britannie by se
měla dívati na tento vývin spíše s obavami a měla by se ce
lou svou váhou přičiniti o posílení OSN, stejně jako o úlohu
prostředníka mezi Amerikou a Ruskem.
Sec. poslanec Michael Foot píše v listu 14. III., že američtí
stratégové už po měsíce žádali, aby Turecko a Dardanely
byly zařazeny jako jedna z důležitých pevností v mocenském
zápasu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. President
nyní přijal tento návrh.

OBZORY

Americké naftové společnosti po měsíce rozšiřovaly své
zájmy na Středním Východě. Bylo pravděpodobné, že ame
rická vlajka je bude následovat! a rozhodnutí přišlo dříve, než
se čekalo. Návrh na pomoc Řecku a Turecku byl učiněn ni
koli z důvodů humánních, nýbrž v zájmu »zahraniční politiky
a bezpečnosti Spojených států«. Jestliže Kongres schválí pre
sidentovo doporučení, pak Spojené státy se stanou stredo
morskou mocí tak jistě, jako kdyby americké vojsko vystou
pilo na břehy Řecka a Turecka.
Je to čin mocenské politiky a nový tah ve strategických
manévrech, které Sovětský svaz, Spojené státy a do menší
míry i Velká Britannie vedly od ukončení války. Autor zdů
razňuje, že Řecko ani Turecko není demokratickou zemí a že
je pokrytectvím to předstírati. Píše, že by se mohlo namítati,
že za nynější mocenský konflikt je odpověden Sovětský svaz,
který se pokusil o ovládnuti Iránu. Tento pokus úplně ztrosko
tal, ale to ještě neznamená, že bychom se měli vzdáti pokusu
o mezinárodní dohodu celé otázky Středního Východu.
Autor se přimlouvá, aby Dardanely i Suez byly postaveny
pod mezinárodní autoritu a aby se velmoci dohodly o naftě.
Britannie se musí vzdáti mnohých posic na Středním Východě,
nejen v Řecku. Jejím nástupcem by měla býti OSN, nikoli
Spojené státy, a to už v zájmu míru.
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Svoboda či bezpečnost?
Kdo sledoval myšlení komunistických řečníků a no
vinářů v Československu v letech 1945 a 1946, slýchal
a čítal od nich velmi často dva projevy, které, posta
veny vedle sebe, byly by patrně každého rozesmály,
kdyby nebylo šlo o věc dost vážnou. Na jedné straně
tito lidé říkali svým spoluobčanům: »My vám posta
víme nové university a spoustu jiných nových škol,« a
v zápětí je hned upozorňovali: »Naše strana stále va
rovala a varuje národ, aby si dobře rozmyslil, co si
počne s inteligencí, kterou ve velkých počtech vy
chrlí naše školy a která patině zůstane bez zaměst
nání.« A takřka týmž dechem, kterým navrhovali zří
zení nových universit, požadovali komunističtí zá
stupci ve sněmu také zavedení tak zvaného uzavřené
ho počtu — numerus clausus — na všechny vysoké
školy, podle kterého by na každou z nich směl být za
psán jen určitý omezený počet posluchačů — bez
zřetele na to, zda snad další uchazeči, kteří by se do
toho počtu již nedostali, by byli nadaní či nikoli.
Připomíná to myšlení některých babiček, které
svým vnukům kladly na srdce ,zlaté životní pravidlo':
»Chlapče, uč se, čemu chceš, jenom hleď, abys již byl
pod pensí!« A toto pravidlo, kterým zejména středo
evropská společnost prosákla od doby josefínské, kdy
myšlenka všemocného státu začala vítězit a připravo
vat cestu všem socialismům a fašismům — toto pra
vidlo se netýká jen studentů a jejich pozdějších povo
lání, nýbrž každého mladého, dorůstajícího člověka a
jeho vlastní volby povolání. Každému z nich říkají so
cialisté a fašisté: »Pojď za námi, zaručíme ti bezpeč
nost, jen když se vzdáš osobní svobody ve prospěch
kolektiva, ve prospěch celé společnosti a těch, kdo ji
řídí.«
Zdánlivě velmi nevinné a milé heslo, ano. A přece
po celé devatenácté století upozorňovali, kdo skuteč
ně žili křesťanskou myšlenkou, jak je nebezpečné. Po
celé devatenácté století byl snad jejich hlas dost sla
bý. Dnes je silnější, ale dnes také dochází ke koneč
nému rozhodnutí: bytí a nebytí Evropy a tím i celého
ostatního světa závisí na tom, zda se lidé rozhodnou
pro ně či proti němu. Proč?
Zamysleme se na chvilku nad kořenem celé otázky.
Že člověk touží po svobodě, je pravda, a že v nesvo
bodě nemůže rozvinout svou osobnost, je nevývratná
skutečnost. Ale také ovšem je pravda, že člověk touží
po bezpečí a že ke každému tvůrčímu činu potřebuje
určité jistoty a určitého klidu. Tohoto obojího si snad
každý hlasatel socialismu a fašismu byl v začátcích
vědom. Ale hned nato si uvědomil, že plná tvůrčí svo
boda člověka — i v mezích jeho fysických, přírodních
možností — zůstává ideálem, že stále je nutno za ni
bojovat a že naopak dost často — viz liberální kapi
talismus — jí lidé zneužívají na úkor svých bližních.
A tu si řekl, že, není-li možno dosáhnout ideální svo
body, bude alespoň možno dosáhnout ideální bezpeč
nosti. A v tom byl jeho osudný omyl.
Oba ony pojmy, lidskou svobodu a lidskou bezpeč
nost, nelze totiž oddělit od sebe. Oddělovat je může
jen ten, kdo — jako někteří myslitelé devatenáctého
a předchozích století — omezili člověka na tvora po
slušného určitých pudů a řízeného ve svém pospoli
tém životě nesmlouvavými přírodními zákony. Tako
vému tvoru ovšem nelze předpisovat, aby své instinkty
tak neb onak upravoval a ovládal; ukládat mu něja
kou společenskou morálku je naprosto nedůsledné.
Zato u člověka skutečného, který usiluje jak o svobo
du, tak o bezpečnost, nelze tyto dva pojmy oddělovat
od sebe: bezpečnost je jenom jiný výraz pro svobodu.
To je velmi patrné především z toho, že jak svobo174
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da, tak úplně stejnou měrou i bezpečnost zůstávají
pro člověka stále nenaplněným ideálem. Stále na všech
stranách pociťujeme, jak omezeny jsou naše tvůrčí
možnosti. Kdybychom chtěli tato omezení nevidět ne
bo na ně zapomenout, musili bychom se vzdát všeho
tvůrčího úsilí, jak to chtěl Buddha. Ale i to by zname
nalo chtít nic nechtít, čili také určité — ba velmi znač
né — volné úsilí, jehož meze bychom si zase velmi
brzy uvědomili. A stejně je tomu s bezpečností. Ob
čas některý člověk spadne se schodů; jak tu dosáh
nout naprostého bezpečí? Docela prostě: nestavět
žádných schodů. Jak dosáhnout, aby se nikdy nevy
skytla nezaměstnanost? Docela prostě: ničím se ne
zaměstnávat. Chceme-li však stavět schody a musíme-li se něčím zaměstnávat, pak je třeba smířit se
i s tím, že naše svoboda přináší s sebou nebezpečí,
poněvadž nikdy není dokonalá a nikdy nedosahuje na
prostého bezpečí.
Ti, kdo se dali unést myšlenkou, že bezpečnost lze
člověku zaručit na úkor jeho svobody, nepostřehli, že
na konci cesty, kterou si zvolili, číhá propast nečin
nosti — neboť každá činnost je nebezpečná. Socia
listická i fašistická organisace dosahují, pravda, urči
té činnosti. A čím větší bezpečnosti chtějí dosáhnout,
tím většího dílu tvůrčí činnosti se musí vzdát. Nacis
tické Německo se nejdříve vzdalo činnosti všech lidí,
kteří nebyli germánské krve, brzy poté svobodné čin
nosti všech, kdo nebyli nacistického názoru, a nako
nec, v zoufalém pokusu zachránit vlastní bezpečnost,
dalo půlce Evropy a milionům Evropanů propadnout
zkáze. Jiné státy, které usilují o bezpečnost kolektiv
ním organisováním — ať už ve falangách nebo v zádruhách — popravuií vynikající pracovníky, vylučují
spisovatele, umělce a vědce z monopolních syndikátů
a statisíce občanů zavírají do koncentračních táborů
na nepřístupných místech, odkud není návratu. Také
jim nakonec nezbude na vybranou než buď zničit vše
kolem sebe nebo zahynout. Bez svobody není bez
pečí, i když jak svoboda tak bezpečí nikdy na tomto
světě nebudou naplněny docela.
Zaujme-li tedy mladý evropský svět postavení člo
věka, mávajícího školním vysvědčením a volajícího:
»V tomto oboru jsem se vyškolil, společnost je povin
na postarat se mi v tomtéž oboru o zaměstnání.« nebo
připustí-li dokonce, aby stát sám určoval zaměstnání
občanů, pak to znamená dříve nebo později zánik
Evropy. Kdo si myslí, že najde bezpečí tím. že se vzdá
svobody, mýlí se: najde jen nečinnost a zánik. Vždyť
již to mávání vysvědčením znamená, že mávající po
važuje své vzdělání za ukončené a rozvoj své osob
nosti za dokonaný; a takový člověk, který nechce již
poznávat druhé obory a dále rozvíjet svou osobnost,
má opravdu právo již jenom na zánik.
Tak se píše ...
v olomouckém »Činu« (19. III. 1947): »Bez pomoci
UNRRA i v jiných evropských zemích nedostatek by
se zmírnil v hlad a v umírání.« — Zaslal J. Κ.»
Frýdek.

v »Mladé frontě severočeské« (15. III. 1947): »Jeho sla
binou je jedině střelba, většinu branek dává hlavou.
Tuto však nahrazuje připravováním vylože
ných šancí spojkám«. — Zaslal S. N., Praha X.
v »MY 47« (číslo 11, str. 3): »Reky ve Viet-Namu
jsou pro desetitisíce obyvatel domovem a mnohdy
i jediným prostředkem obživy.« — Zaslal S. N., Praha.

Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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Z dopisů redakci
Důchodci — oběti doby asociální
Nejubožejší třída lidu československého jsou pensisté, a to
bývalí úředníci v soukromých službách, většinou s vyšším
vzděláním ais akademickým titulem. Podle zevnějších zná
mek, zdálo by se, že v Československu je dobře postaráno
o všechny vrstvy lidu. Pojmem lid však rozumí převážná
část vlády československé, výhradně jen lid manuálně pra
cující. To, co je mimo tuto definici, není již lid. Při stát
ním rozpočtu 73 miliard nenašla se úhrada, aby pensisté
Všeobecného pensijního ústavu, jimž se úředně říká dů
chodci, na rozdíl od státních pensistů, neumírali hladem.
Těchto důchodců jest as 60.000, většinou se středoškolským
vzděláním, z nichž mnozí byli na vedoucích místech v prů
myslu a obchodu a kteří veškeré své síly věnovali v soukro
mých podnikatelských službách hospodářskému rozkvětu prvé
republiky. Dnes ocitli se a skutečně jsou podle výše svých
důchodů na životní úrovni žebráků. Na této skupině lidu je
nejlépe viděti rub humanity a sociálního cítění vládních či
nitelů, zejména ministerstva sociální péče. Jsi-li starý a nemůžeš-li už pracovat — umři!
Svého Času žádali důchodci Všeobecného pensijního ústa
vu o úpravu pensijních požitků aspoň na polovinu výše těch
pensijních požitků zaměstnanců Všeobecného pensijního ústa
vu, kteří spravují miliardové jmění, nastřádané nynějšími dů
chodci, dokud byli aktivně činní a platili si na pensi v hod
notné měně od roku 1909 nepřetržitě.
Nynější důchodci V. P. U. spolu se svými zaměstnavateli
ukládali do V. P. Ú. pro své stáří hodnotné peníze, jež si
hlavně v počátcích pensijního pojištění doslovně utrhovali
od úst. Neboť byla to skutečná oběť od 25 až 301etých za
městnanců, kteří pří pracovní době 10 hodin denně bez ja
kýchkoliv úlev a nynějších sociálních vymožeností platili si
ze svých malých příjmů s opravdovým sebezapřením pensijní
pojištění a jen víra, že zabezpečují si tak své stáří, umožnila
jim toto odříkání.
Peněz takto získaných použil V. P. ti. na různé léčebné
a sociální instituce celonárodní, postaveny paláce a sanatoria,
jichž však důchodci používati nemohou. Tito zakladatelé a bu
dovatelé Všeobecného pensijního ústavu dnes živoří, chátrají,
trpí podvýživou, bydlí ve sklepních bytech, jsouce odkázáni
na měsíční důchod kolem Kčs 1.700__ , tedy ve většině pří
padech sotva % jejich bývalého příjmu v aktivní službě.
Mladší generace zřejmě zapomněla, že její předchůdci a
předbojovníci pracovali 10 až 12 hodin denně, bez přesčaso
vých příplatků, zapomněla, kolik bojů, ztrát existence stálo
starší generaci každé zlepšení zaměstnaneckého poměru.
Volá se: »vše pracujícím«. Ale i nynější důchodci nikdy
nezaháleli, byli pracujícími přes 45 let a pracujícími déle a za
svízelnějších podmínek. Ze již pracovat nemohou, nelze jim
klásti za vinu. Stáří jest neúprosný zákon přírody. Proto, že
jejich mozky a ruce nejsou již schopny práce a že je jich
poměrně k celku málo — a tudíž bez politického vlivu —
jsou odsouzeni k pozvolnému umírání hladem, dokud si toho
cizina nepovšimne.
V letech kříse 1934 a 1935 byla velká většina nynějších
dosud žijících důchodců V. P. lL nucena v 55 letech jiti do
pense proti své vůli (zákon č. 117 Sb. z. a n. z 21. VI. 1934)
a stali se tak nedobrovolnými důchodci v letech, kdy rádi by
byli ještě pracovali. Tito dnes 601etí a starší důchodci s polo
vinou nepojištěné doby do roku 1909, poškozeni již tím, že
jim nebyla započítána plná prémiová reserva (kterou si na
střádali, měli-li v aktivní službě roční příjem nad 18.000 Kč),
a ještě více poškozeni nejnižším výměrem důchodu v důsled
ku předčasného pensionování, nemohou nyní s důchodem
1.700 Kčs měsíčně při nynější drahotě lidsky žít. A přece
svým nedobrovolným vyřazením z práce uvolnili tak mnohým
mladším svá místa, umožnili jim zaměstnání a založení rodin.
Karel Hanzel, ředitel v. v.
Soukromé podniky — a závist
Vážená redakce, v rozhlasovém projevu dne 11. března
t. r. poslanec Antonín Zápotocký sdělil stanovisko "ÚKO k sou
kromému podnikání. Mezi jiným řekl, že IJRO nic nemá proti
soukromému podnikání drobných živnostníků a maloobchod
níků. U podniků, které zaměstnávají větší počet zaměstnan
ců, je stanovisko však záporné, »poněvadž tito podnikatelé
vykořisťují své zaměstnance, jak je vidět z toho, že
ušetřených vkladli v nové měně je již přes 20 miliard, a že
ityto vklady patří těmto podnikatelům, ježto pracující lid žije
V nedostatku a nemůže si nic ušetřit«.
To neodpovídá sice skutečnosti, jak by panu poslanci mohl
říci každý peněžní úředník, ale dejme tomu, že tomu tak je.
Jak ale pan poslanec vysvětlí toto: Jsou dva podniky stejného
druhu, jenomže jeden je větší a ten byl znárodněn, kdežto
iten menší znárodněn nebyl a je v soukromých rukách. Oba dva
podniky podle platných mzdových vyhlášek platí stejné
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mzdy, a podle platných cenových předpisů musejí tytéž vý
robky prodávati za stejné ceny. Jak je možno, že znárod
něný průmysl pracuje se ztrátou, která asi bude muset býti
zaplacena z kapes poplatnictva, kdežto soukromý podnik vy
kořisťováním zaměstnanců vydělá tolik, že zisky musí uklá
dat? Ze zisku ovšem platí daně na úhradu státního rozpočtu,
z kterého snad budou sanovány i znárodněné podniky, tedy
platí na tyto špatně prosperující znárodněné podniky. Přál
bych si, aby i znárodněný průmysl vydělával právě tak jako
soukromý, ze zisků platil také daně a přebytky ukládal, aby
oněch 20 miliard nových vkladů podstatně stouplo. Teprve
až tomu tak bude, bude zde důvod pro další znárodňováni, a
bude lze tvrdit, že se znárodnění podařilo. Až znárodněný
průmysl bude schopen konkurence s průmyslem v soukro
mých rukách, bude též vydělávat a zisky ukládat, nebude
pak poslanec Zápotocký míti příčinu závidět zisky soukro
mým podnikatelům, zisky, jichž příčinou je přlčinlivost, píle,
schopnost a odborné znalosti vlastníků soukromého podniku.
S veškerou úctou Eduard Machač, Praha VII.

Rozhlas týdne
Co si máme počít. Podle románu »Foňtamara« od Ignazia
Silona volně zdramatisoval Josef Schrich. Režie Josef Bezdíček, hudba Zd .Jonák.
Román »Foňtamara« od I. Silona vzbudil již před řadou
let ve světě živou pozornost, neboť odhalil všechnu zrůdnost,
demagogii a korupčnictví italského fašismu, z něhož ssál hor
livě ve svých počátcích i učelivý nacismus. I dnes je třeba
stále ještě varovat před methodami, jichž provádění uvrhlo
svět v přemíru utrpení — a proto jen vítáme působivou
Schrichovu dramatisaci tohoto díla, které na osudu malé
italské vesnice a jejích obyvatelů ozřejmuje podstatu fašismu,
proti němuž se však záhy zdvihá živelný odpor všech, kdo ve
svém prostém hrdinství kladou výše svobodný, byť i někdy
těžký život, než jakési, samozvanými diktátory trpěné »blaho«
otroků. Schrich působivě podtrhl tento stěžejní akord, stup
ňuje jej někdy až rafinovaně působivými prostředky, nepo
chybně většinou velmi rozhlasovými, v sugestivní dějovou
gradaci. A i když Schrich místy opakuje něco z toho, čeho
použil již při svých dřívějších rozhlasových pracích, a i když
na několika málo místech zazní v jeho hře náznak zbytečného
pathosu, přesto třeba tuto relaci hodnotit velmi příznivě. Že
režie Bezdíčkova všude ještě uvědoměle dotvořila autorův zá
měr, je při kvalitách tohoto režiséra už samozřejmé; i obsa
zení bylo šťastné a zejména třeba pochválit A. Zíba a pak
ovšem i představitele hlavní role O. Krejču. Jeho přerod od
jakési trpnosti ke svobodnému lidství byl velmi přesvědčivý.
Dr Karel Zajíček.

Film týdne
Kráska a zvíře (franc. film rež. J. Cocteaua v kinu Lu
cerna). — Uloupená hranice (český film rež. J. Weisse v ki
nu Svoboda). — O myších a lidech (amer. film rež. L. Milestonea v kinu Blaník).
Francouzský film »Kráska a zvíře« rež. J. Cocteaua dlouho
očekávaný a již předem mnohokrát prodiskutovaný, byl ko
nečně uveden také v Praze. Pohádkový příběh o zakletém
princi, v němž se nakonec vše obrátí k dobrému, vyznívá
v poučení, že láska může člověka proměnit ve zvíře a na
opak. Vlastní děj není tu však podstatou, nýbrž slouží pou
ze Codteauovi jako podnět k rozehrání nesčetných artlstních fines, sloužících k vyvolání nadskutečné atmosféry. Ne
vždy se mu to podařilo úplně. Obrazová komposice, těžící
z odkazu starých mistrů a surrealistický nádech temné fo
tografie jsou přednostmi tohoto filmu. Psychologie a cha
rakter postav odpovídá jen nastíněným charakterům pohád
kovým s výjimkou Zvířete, jež je zajímavou studií člověka,
trpícího vlastní ošklivostí. V celku je tento film hlavně svou
formální stránkou významným přínosem světové kinemato
grafie. — Když po revoluci přistupovala státní výroba k na
táčení filmů, ztvárňujících umělecky politické události, obje
vila se řada námitek, upozorňujících na nedostatečnou pro-
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pracovanost těchto námětů po všech stránkách. Ukázalo se
později, že z větší části oprávněně. Za takových okolností
zahájil rež. Weiss natáčení filmu »Dny zrady«," dodatečně
přejmenovaného na »Uloupenou hranici«. A je nutno říci
hned z počátku, že zvítězil. Námět M. Fábery nezůstal na
rozčil od všech dosavadních tohoto druhu na černc-bílé cha
rakterové kresbě jednotlivých postav, dovedl vykreslit i ne
výrazné, avšak obecné lidské typy a dovedl i nadhodit a řešit
řadu problémů, jež se dosud v českém filmu nevyskytly.
Cbsáhem je osud pohraniční české vesnice Kalicha v osud
ných zářijových dnech 1938, kdy Němci, povzbuzováni z říše
slovy i zbraněmi, vystupňovali svůj útočný elán. Když se po
mob.lišáci podaří malé posádce situaci v Kalichu zvládnout,
je ohlášen výsledek Mnichova. S pevnou vírou v návrat od
cházejí Češi z pohraničí. V tomto zdánlivě prostém ději je
líčen poměr Čechů a Němců, je tu nadhozen a řešen problém
smíšených manželství a dětí z nich, dále osudové rozhodování
loyálniho Němce, vlečeného proudem, a letmo je dotčen i prob
lém rasový. Pro tyto doklady zaslouží si námět nejvyššího
uznání. Velmi zdařilý scénář, pravdivý v dialogu, nedovedl
se, bohužel, vždy vyhnout falešnému nadnesení a velmi laci
nému politickému prorokování, jež v inscenaci vyniklo ještě
více. Považují za ústupek současné politické situaci na př.
scénu, ve které četař Vrba vykládá své strategické názory,
samozřejmě jednoznačně v neprospěch západu. Stejně tak
poznámka o konfiskaci »Rudého práva« je stranickým ovliv
ňováním veřejnosti, k němuž by se znárodněný a tudíž nadstranický film neměl uchylovat. Dělat dodatečné závěry o si

tuaci dovede mnoho lidí & nebyli to komunisté, jimž v roce
1938 bylo všechno tak jasné, jak se nás dnes snaží přesvěd
čit, Inscenace rež. Weisse je téměř dokonalá, je nabita vzru
chem až do konce a tak lze vytknout jen některé detaily, na
pí·, stálé opakování pohledů na vesnici není funkčr^, význam
některých záběrů není úplně ujasněn (detailní pohled na pneu
matiku policejního motocyklu, s níž se všan nic nes.ane)
a pod. Ve dvou scénách se rež. Weissovi vymlela situace z ru
kou (Němci v hospodě před vyhlášením mcbilisace a vy
zbrojení Němci, přicházející z říše k útoku na posádku ve
vesnici), naopak se rež. Weissovi podařilo objevit řadu no
vých typů a známé již herce zařadit v nezvyklých rolích.
Z řady objevů jmenuji M. Kolofíkovou, M. Holuba. J. O. Mar
tina, R. Širokého, K. Effu, J. Koulovou a j., ze známých vy
niká vysoko znamenitý E. Linkers, tentokráte ve stejnéťkresbě
německého nadlesního, T. Brzková. a j. Působivá - fotografie
J. Rotha, hudba J. Srnky a realistické stavby F. Fialy po
mohly vytvořit film, jenž je prvým českým dílem vytouže
ného civilismu. Svým účinkem přesahuje »Muže bez křídel«
a s výjimkou zmíněných scén politicky jednostranně zabar
vených má plné právo na representaci našeho filmu v cizině.
— Americký film »O myších a lidech«, sociální drama velké
prúbojnosti, líčí osud dvou kamarádů, zemědělských děl
níků. Jest litovatl, že si rež. Milestone vybral jako předlohu
k filmovému předpisu spíše divadelní předlohu (známou u nás
z jeviště Realistického divadla) než původní Steinbeckův ro
mán. Jeho realísace trpí proto místy divadelností, vynika
jící dvojnásob v prostém prostředí tohoto konfliktu.
bs

Velká soutěž
Zpracování naši soutěže »Jste doko
nalý?, na niž došlo desítky tisíc odpo
vědí, se končí a v dnešním čísle uveřej
ňujeme jména první serie výherců. Piotože však rozsah listů je pro nedostatek
papíru opět omezen, uveřejňujeme pouze
jména a místa, bez udání bližší adresy,
a výherci obdrží zprávy o výhrách, event.
již poukazy pa jejich vyzvednutí zvlášt
ním dopisem. Věnujte pozornost tomu,
zdali i vaše jméno jako účastníka sou
těže nebude mezi šťastnými. Počínajíc
•dnem 15. března, uveřejňuje jména vý
herců též denní »Lidová demokracie«,
z níž se můžete případně i dříve dovědět,
jste-li šťastným výhercem.
I. Serie výherců v soutěži
»Jste dokonalý?«
J. Ambrož, Telč. - St. Antonický, Mor.
Ostrava. - VI. Babuněk, Petrovice. - A.
Balík, Chválenice. - M. Barboříková,
Dol. Ves. - J. Bartoš, Dobruška. - V. Bar
toš, Hvožďany. - Jos. Bednář, Krčin. Ant. Bendová, Praha XHI. - J. Bělehrad
ský, Horoměřlce. - Zd. Bemreiter, Pra
ha XII. - M. Bláhová, -Nové Syrovice. M. Blažková, Chlum u Třeboně. - J. Ble
cho, Horní Krč. - Ing. T. Boček, Ervěnice. - T. Boček, Milokošt. - J. Bodanský, Staré Sedliště. - V. Bodorik, Brati
slava. - K. Boch, svob. asp., Nové Město
n. Váhom. - L. Borovanová, Praha XVIII.
- M. Borovička, Olomouc. - Zd. Bořík,
Praha XII. - J. Bouda, Úvaly. - M. Bou
dová, Jihlava. - J. Brabec, Nové Straše
cí. - Jar. Brada, Teplice-Šanov. - Jos.
Bradač, Troubsko. - K. Brambora, Pra
ha XH. - V. Brejcha, Plzeň. - J. Brousek,
Praha XIV. - J. Březina, Karol. Bečice.
- J. B. Brskovský, Ruzyně. - J. Budský,
šrtm., Josefov. - JUDr K. Burda, Opava.
St. Burda, svob. asp., Jindř. Hradec. V. Burda, Svinárky. - B. Burdych, dúl
Minerva, Dol. Litvínov. - Jar. Burešová,
Choceň. - J. Butela, Humenné. - L. Ci
bulka, Jevíčko. - Ing. Jar. Cihlo, Siatiňany. - I. Cisár, Rožňava. - J. Culek,
Přelouč. - M. Čajka, Senica n. M. - Jos.
Čáp, farář, Červ. Janovice. - Mil. Čap
ková, Podolí. - J. Černohorský, Kladno.
- AI. Černocký, Val. Meziříčí. - Boh. Čer
ný, voj. asD., Milovice. - R. Černý, Čes.
Brod. - Rud. Černý, Praha XII. - V. Čer
ný, Praha III. - Jos. Červenka, Nový
Etynk. - Frant. Červený, Zahorčičky. Frant. Čumát, Praha XII. - V. Daníborský, Velehrad. - Ot. Danzer, Praha XIV.
(Pokračování příště)
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Prohlédl jste sl jit u svého knihkupce 3.svazek knižnice OZVÉN ?
GUSTAVE LE BON: PSYCHOLOGIE DAVU s úvodem doc. Dr Zd. VUricha. *
fruncouzský psycholog G. Le Bon. pojednává o otázkách, Jež tak živé každého
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SMETANOVY HUDBY

První úplný soupis Smetanových skladeb
nahraných na desky
DR JAROSLAV BARTOŠ
SMETANOVA HUDBA
na gramofonových deskách
Soupis byl umožněn tím, že autor prohlédl za
války na dva miliony desek.
V úvodě knihy první české dějiny gramofonu.

U knihkupců - Brož- Kčs 85.Nakladatelství
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PRAHA II,
Václavská ulice 12

Insertni objednávky vyřizuje insertni odděleni Praha II, Václavaké náměstí čialo iO. Telefon éialo 431-41. 3H9-63.

1. Vzájemné napětí mezi Brity, Araby a Židy vytvořilo v Pa
lestině tak velký neklid, jakého ještě tato země ne

poznala. V liduprázdných ulicích Jerusalema hlídkuji brit

ské obrněné vozy. 1. Teroristé vyhodili do povětří Dům
britských důstojníků. 5. Pohřeb obětí tohoto výbuchu. 4.

Skotská kapela pochoduje k jerusalemskému paláci brit'

ského vysokého komisaře, generála Cunnlnghama. 5. a 6.
Někteří Židé, kteří v roce 1959 uprchli před nacismem, dá

vají přednost návratu do Evropy před životem v revoluční

