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Bidault a Bevin, evropský západ, navrhl Sovětskému svazu konferenci o Marshallově
nabídce hospodářské pomoci Evropě. SSSR nabídku přijal.
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5.ČERVENCE

1947

1. Einstein, tvůrce theorie relativity (vpravo), jde si pro čestný titul doktora pricentonské university
při dvoustém výročí jejího trvání. 2. Japonská sopka Aso znovu před měsícem vybuchla. Tato sopka

je s přestávkami v činnosti od roku 553 př. Kr. 3. Americký kardinál Spellman předsedal 96. zahájení
exercicii v Manhattanském semináři. 4. Američtí studenti oslavuji založení Columbijské university. 5.
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Šéfredaktor dr. Ivo Ducháček. — Odpovědný zástupce listu red. Bedřich Partaj
Ročník III.
V Praze, 5. července 1947.
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Socialismus a inflace
Po skončení války bylo předním úko
lem evropských vlád vypořádat se s peněžní inflací a vytvořit tak předpoklady
pro rekonstrukci státních i soukromých
hospodářství. Ať už tento úkol byl
splněn jakkoli, nemůže býti popřeno, že
téměř všechny evropské státy po dvou
letech míru se potácejí v nových hospo
dářských problémech a že zápasí se
stále vzrůstajícím nepoměrem mezi vy
robenými statky a oběživem. Není to nic
jiného, než podstata inflace, které se
však nenechává volný průběh, nýbrž
chce se řešit jednak řízeným hospodář
stvím, jednak hospodářstvím socialistic
kým. Podstata řízení je stejná: přeby
tek poptávky se nesmí projevit stoupá
ním cen a měnových kursů, nýbrž po
tlačí se přídělovým hospodářstvím, dik
tovanými cenami a důsledkem obojího
— kontrolním donucovacím aparátem.
Inflaci se tedy nenechává volný průběh,
nýbrž potlačuje se, reguluje se. Švýcar
ský národohospodář prof. Rópke nazý
vá tento zjev »repressed inflation«. Ná
sledky však jsou zcela stejné. Neboť pe
níze nemohou ukázat svou skutečnou
hodnotu, jejich úřední hodnota je fiktiv
ní, přikládají se jim vlastnosti, kterých
nemají. Kupní síla hledá své uplatnění
na černém trhu, nemůže se projevit in
vesticemi, vytvářejí se dvojí ceny. Pení
ze i cena přestávají řídit hospodářský
koloběh. Čím déle trvá tento systém,
tím fiktivnější jsou umělé hodnoty.
Praktické důsledky jsou obecně známé.
S touto regulovanou inflací se setká
váme ve státech, které do důsledků lpí
na řízeném hospodářství nebo ve kte
rých státní hospodářství má být prová
děno podle socialistických zásad. Regu
lovaná inflace jde ruku v ruce se socia
lismem, který je jednou z jejich pří
čin a zároveň prostředkem k jejímu po
tlačování. Neboť v socialistickém státě
ztrácejí peníze důležitou funkci: podně
covat, aby se vyrábělo. Tato funkce ne
může být nahrazena tvořením umělé
nálady. Jakmile se objeví nerovnováha
mezi výrobou a oběhem peněz, začne se
valit balvan inflace, jež nemůže již býti
zadržena vládními opatřeními, která za
čínají často býti tak drastická, že vláda
přestává míti nárok na označení »demo
kratická«.
Socialisté zdědili řízené hospodářství
po okupantech. Nechtějí se ho vzdát,
protože jeho stránka řízenosti konec
konců odpovídá duchu socialismu. Vy·
cházejí z představy většího nebo men
šího nedostatku statků, které proto mu
sí být po vzoru válečného hospodářství
spravedlivě přidělovány. Je to ono zná
mé socialistické konservování bídy. So
cialisté zapomínají, že regulování cen a
spotřeby má jen ten smysl, je-li nepo
měr mezi kupní silou peněz a výrobou
statků značný. Neboť jakmile se objeví
nějaké statky v dostatečném množství,
musí jim býti dána nejen volná cesta
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na trh, nýbrž musí býti také umožněno
vytvoření přirozené ceny, aby počala
mizet fiktivní hodnota peněz. Socialis
té, bráníce do detailů řízené hospodář
ství, předpokládají inflaci. Neboť jinak
jejich počínání nelze vysvětlit. F. V.

Miliardové deficity
Znárodnění uhelných dolů ve Francii
vyvolalo velkou pozornost v sousední
Belgii, která za účelem studia vyslala
do Francie senátní komisi, v níž byly
zastoupeny všechny strany, včetně so
cialistů a komunistů. Komise po zevrub
ném zkoumáni dospěla k tomu, že za
ujala rázně odmítavé stanovisko k zná
rodnění! V odůvodnění tohoto postupu
uvedla, že znárodnění se rovná invasi
politického stranictví do ryze hospodář
ské sféry podnikání, a to skrze odboro
vé organisace, sloužící politickým stra
nám. Prvním následkem zpolitisování
znárodněných dolů je, že vedoucí síly
i ostatní zaměstnanci se nevybírají
podle odborné kvalifikace, nýbrž podle
politických hledisek. Zájem o politickou
stranu, které vděčí vedoucí či jiná síla
za kariéru nebo místo, má přednost před
zájmem o podnik a výsledkem je ztráta
smyslu pro rentabilitu, odpovědnost a
autoritu a konečným důsledkem pak i
obrovské ztráty finanční, patrné z le
tošního deficitu dolů 17 miliard franků.
Stejné jsou poměry ve znárodněných
elektrárnách a plynárnách; ztráta ply
náren se na př. odhaduje na 1.3 miliardy
franků. Skutečný stav znárodněného
energetického průmyslu ve Francii bude
asi daleko horší, protože zejména elek
trárny neuveřejnily svoje bilance. Ale
i zde se počítá přes zdražení elektřiny
s miliardovým schodkem. Belgická ko
mise zjistila,, že vytvořeni mamutích
znárodněných podniků má nutně za ná
sledek pomalou a těžkopádnou správu,
která se svou nevýkonností a drahotou
nedá vůbec srovnat s nejhůře řízený
mi soukromými velkopodniky. Takový
pohled skýtá znárodněné podnikáni ve
Francii nestranným pozorovatelům, me
zi nimiž převládají socialisté, ochotni
vždy spíše shovívavěji posuzovat zná«
rodnění, než zástupci občanských stran!
Co by tak na příklad říkali našemu zná
rodněnému podnikání ?

Pověra o mamutích podnicích
Žádné jiné odvětví u nás nemá tako
vou nouzi o pracující síly jako naši ze
mědělci, protože osídlení pohraničí se
dělo hlavně na účet vnitrozemských
vesnic. Ze sto tisíc slibovaných zahranič
ních zemědělských dělníků zbyly na ko
nec jen tisíce. Opravdu vydatnou, ovšem
jen částečnou pomocí za odsunuté Něm
ce jsou ien slovenské pracovní síly a volyňští Češi, což však zdaleka nestačí.
Za těchto okolností veliká mezera dala
by se vyplnit jen zvýšenou výrobou hos
podářských strojů. Místo ní však bylo
mnoho času promarněno vytvořením

Úřadování v Kocourkovi
Dostali jsme dopis z Kocourkova, kdt
existuje také nějaká Hospodářská sku
pina průmyslu železa a kovů. Tato kocourkovská skupina vydává také oběž
níky, jako vůbec všechny úřady v Ko
courkově. Část kocourkovského oběž
níku citujeme, nese stranu 3175!! Je je
dinou větou, nabitou čísly vyhlášek a
vzorným příkladem, jak Kocourkovští
váží, řídí a plánují své hospodářství.
Kocourkovští mají totiž hodně času na
zbyt, proto mohou si dát čas s hledáním
všech možných vyhlášek, čísel, nařízení,
vyhlášek k vyhláškám atd. Každý den
přijde od této kocourkovské skupiny že
leza a kovů mnoho stránek takových
oběžníků na podniky a továrny. Kromě
toho totiž ještě docházejí oběžníky od
ministerstev, obchodní komory, mate
riálových sdružení atd. Ovšem tato kocourkovská skupina za to vlastně ne
může, poněvadž v Kocourkově se to ji
nak nedělá. Kocourkovští strašně rádi
úřadují, jeden se odvolává na druhého
a hlavně, že se píše. Jenom obdivujeme
kocourkovské ouřady, že se z toho ještě
nepomátly. Nuž, zde je kvítko z úřední
zahrádky Kocourkovských:
Praha, 22. května 1947.
Cj. K 1832/47-Dr. Je/C.
Věc: Dodávky výrobků ze železa (oceli)
a barevných kovů v případech
naléhavé nutnosti ze skladu
obchodníků.
Od ministerstva průmyslu obdrželi
jsme výnos čj. VII/2-120 923/47 ze dne
28./4. 1947. který dáváme členským fir
mám v plném znění na vědomí:
„Ministerstvo průmyslu sděluje do
datkem k svému oběžníku čj. VII/282 863/47 ze dne 13./3. 1947 (který byl
uveřejněn v našem oběžníku čj. K 1832/
47-Dr. Je/C ze dne 4. dubna 1947,
str. 3132), že generální výjimka z ustano
vení § 27 příp. § 26 vyhlášky ministra
průmyslu a ministra, vnitřního obchodu
ze dne 15./2. 1946 (Úřední list I., č. 34/
1946 b. č. 690) ve znění vyhlášky mi
nistra průmyslu a ministra vnitřního
obchodu ze dne 22 /2. 1947 (Úřední list I.
č. 34/1947 b. č. 217) a podle vyhlášky
ministra průmyslu a ministra vnitrního
obchodit ze dne 15./2. 1946, o hospoda
ření s kovy a kovovými výrobky ve zně
ní vyhlášky ministra, průmyslu a mi
nistra vnitřního obchodu ze dne 22. úno
ra 1947 (Úřední list I., č. 34/1947 b. č.
216) se netýká dodávek z hutí, nýbrž
pouze dodávek ze skladu obchodníků.“
mamutího národního podniku Agrostroje, při čemž jeho hybnost a podnikavost
•nesnese srovnání, jak nám alespoň rol
níci sdělují, s někdejšími samostatnými,
byť i daleko menšími podniky. Týdny
čeká zákazník jen na potvrzeni objed
návky a na stroj pak celé měsíce. Reservní součástky nejsou často vůbec k
dostání obvyklou cestou. Kolik návštěv
a intervencí stojí opatření traktoru ze
znárodněné továrny, ví každý, kdo po
dobnou proceduru prodělal, a nemusí to
býti ani »jízda na praseti a odrážení se
vykrmenou husou«, jak případně popsal
jeden intervenující sedlák svoji, pouť za
urychlením dodávky. Četné ony malé a
střední továrny hospodářských strojů u
nás byly jako samostatné podniky hybnější a výkonnější, než když se staly
články velikého kolosu znárodněného
podniku. Sliby, že bude zvýšena výroba
hospodářských strojů jak jen bude mož
no (byli jsme to první my, kteří jsme
poukazovali na její nedostatečnost ve
’dvouletce), svědčí o tom, že se nestačí
vyhovět poptávce, i když je tak silně
přibrzděna nemožností použiti vázaných
vkladů ke koupi dražších strojů.
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Předhoníme ve dvouletce Západ?
Často se u nás teď píše, že dohoníme
a předhoníme kapitalistické státy, které
nedokáží, co my. Zatím se však honíme,
abychom jim, byť i jen zdaleka, aspoň
stačili! Dosvědčí to pár čísel. U nás se
na př. s oblibou tvrdí, že anglický prů
mysl je zastaralý a nevýkonný. Ve sku
tečnosti těží tam horník více kamenného
uhlí na hlavu než u nás, hutník více
železa a oceli, přadlák a tkadlec vyrábí
víc příze a tkanin a kovodělník vyrobí
víc automobilů než náš. Dokonce v An
glii, nezemědělské zemi, je výkonnost
rolníka vyšší než u nás! Podle nejnověj
ších srovnání anglického a amerického
průmyslu poslední výkonností ještě da
leko předčí anglický. Vyjádříme-li vý
konnost anglického průmyslu číslicí 100,
tak činí tato u amerického dolování
uhli 263, v kovoprůmyslu 186, v bavlnářství 120, v obuvi 165, v automobilech
419 a v radiopřístrojích dokonce 482!
Kdybychom na přiklad jen chtěli doho
nit Ameriku v uhlí, tak bychom musili
ročně těžit nejméně 50 milionů tun
kamenného uhlí, vyrábět 6 mi Lionů
tun surového železa a 7/milionů tun
oceli a stavět alespoň půl milionu auto
mobilů a traktorů. To vše jsou cifry,
které překonávají dvouletkové, místy,
jak známo, velmi optimistické plánová
ní nejen o 50 procent, ale o sta a tisíce
procent. A to jde jenom o to, dohonit.
Jakpak to bude s tím předháněním? Mu
sili bychom u nás dělat skutečné divy
v uplatnění strojů, šetřících práci, a ve
vědecky organisované práci abychom
vůbec dostihli dnešní výkonnost v An
glii a Americe.

Jak se mluví...
V pozdních odpoledních hodinách
v pátek 20. června na schůzi minister
stva informaci v pražském Slovanském
domě podával ministr V. Kopecký si
tuační zprávy o čs. soudobém hospo
dářství a politice, v níž se soustřeďo
val především na problémy slovenské
otázky. Nemáme úmyslu přilévat oleje
do ohně, ale nedošla by asi obecného
souhlasu ona komunistická taktika vůči
Slovákům, obsažená v ministrově větě:
„Ano, Slovákům svobodu dát, ale sou
časně přitáhnout!“ Stejně je ministra
nedůstojné přezdívat bojůvkami a prá
čaty svým parlamentním kolegům, posl.
dr. J. Stránskému, dr. J. Ducháčkovi,
Fr. Klátilovi a dr. Chudobovi, obzvláště
není-li hrubá urážka dr. Chudoby od
ministra V. Kopeckého ještě vyřízena.
Komentuje výrok, presidentův, že by se
paratistické živly Slovenska mohly do
vést národ k záboru země Sovětským
svazem, ministr dodal, že v tomto případě
bychom se my (asi Cechy a Morava)
k této akci spontánně připojili (potlesk
přítomných). Výrok se nápadně shoduje
s citátem dnes pro tento výrok již vy
loučené komunistky Baudyschové.
O státotvornosti KSČ
Po revoluci chytili naši komunisté na
rychlo sletovaný plechový buben vlaste
nectví a od té doby do něj thjkou s ta
kovou silou a takovou okázalostí, až uši
zaléhají. Prázdné sudy nejvíce hučí a
veliké řeči obyčejně něco nepříjemného
zakrývají. Pamětníkům dřívější komu
nistické politiky často nejdou na rozum
náhlé obraty, které udělala KSČ během
několika let a které dělají titíž lidé dnes,
kteří včera ještě tvrdili opak. Nová tak
tika může působit na nemyslící lidi, ne
setká se však s úspěchem u těch, kteří
srovnávají. V poslední době staví se ru
dě tiskoviny do pózy nejpřísnějších soud
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ců ve věcech státotvorností a politické
čistoty našeho veřejného života s ob
zvláštní prudkostí a nevybíravóstí. Pod
plechovým bubnem se však skrývají
stranické zájmy! Působí se tím neklid
ve veřejnosti a záměrně se matou po
jmy.
Jakou má však KSČ legitimaci? Jest
liže se přiznává ke své minulosti, pak
plně musí stát i za tím, co vždy hlásala.
Jestliže stojí za minulostí, jak odůvodní
svou přítomnou politiku? Jsou zde těž
ko vysvětlitelné rozpory pro toho, který
nezná zákulisí komunistů. Než nechrne
mluvit samotnou KSČ. Sjezd KSČ v roce
1921 se takto usnesl mezi jiným: »Sjezd
prohlašuje za nutné, aby komunistická
strana Československa v poměru k men
šinám prohlásila a uskutečňovala heslo
práva národů na sebeurčení až do o dtržení od území anekčních států. Ko
munistická strana Československa zvláš
tě musí poilporovati boj Slováků za
samostatnost...« V roce 1924 a
1926 naši komunisté byli v podstatě na
téže rovině jako pozdější politika, která
nám diktovala Mnichov. Mnichované v r·
1938 a s nimi luďáci chtěli totéž.
A jak se nezamýšlet při čtení »Rudé
ho práva« a »Pravdy«, která zle vyhro
žuje slovenským separatistům v červen
ci 1947, nad tím, co napsal orgán KSč
»Pravda« ve svém 7. čísle ze dne 10.
ledna 1926: »KSČ ako jediná strana,
sdružujúca utláčané vrstvy všetkých
národností tejto republiky, vytyčuje
k tomuto boju tieto konkrétne požiadav
ky a bojová heslá: Chlieb a prácu!
Úplnú samostatnosť Slovenska!
luďáci chtěli totéž; je nerozhodné v zá
klade, že to udělali z opačného ideo
logie kého konce. Obojí cesta v podstatě
vedla k likvidaci ČSR. V r.' 1929 usnesla
se KSČ: »Nositelem nebezpečí fašistic
kého převratu stává se stále více t. zv.
Hrad. Hrad, jenž politicky ovládá refor
mistické strany a organisaci legio
nářů a jehož ideologie je i mezi českým
maloměšťáctvím silně zakořeněna, jsa
cbldopen nimbem »národní revoluce«,
»národního osvobození«, »demokratis
mu«, »pokrokovosti« a »masarykovského
humanismu«,
představuje neobyčejně
vhodný nástroj masového fašistického
převratu. Vzhledem k fašistické roli Hra
du, pod jehož politickou a ideologickou
hegemonií stojí reformistické strany, je
jejich vývoj k fašismu neobyčejně ury
chlován, reformismus v Československu
se tak stává přímým nebezpečím faši
stického nebezpečí ...« Komunisté se
pokusili i z Masaryka udělat fašistu a
reakcionáře. Podivná logika a podivní
lidé!
V politice setkáváme se někdy s para
doxy. Takovým paradoxem je i skuteč
nost, že dnešní ministr informací podle
nedávného usnesení vlády zúčastní se ve
velké míře příprav na vzpomínkovou
slavnost desetiletého výročí odchodu
TGM, ačkoliv poslanec Václav Kopecký
mluvil v parlamentě 21. února 1930
takto: »... Chápeme plně, že vy, zá
stupci a političtí služebníci buržoasie,
bankéřů, fabrikantů, velkostatkářů a
celé té smečky kapitalistických vykořis
ťovatelů a utlačovatelů, chcete vyjádřit
okázale, s nadšením a vděčností uznání
zásluh presidenta Masaryka, neboť čs.
buržoasie má všechny příčiny, aby pro
jevila TGM nej vděčnější uznání za jeho
dílo, práci a zásluhy. Nemá však k to
mu žádného důvodu třídně uvědomělý
proletariát... a nemají1 k tomu také
žádného důvodu potlačované národnosti
(rozuměj hlavně Němci p. r.), které
dvojnásob cítí pouta a útlak... Svou
pacifistickou píseň změnil dnes Masaryk
na imperialistickou a militaristickou pí

seň o železe... Masaryk se zasloužil
o stát, který utlačuje proletariát a deptá
pracující m a s y německé národ
nosti...« Některé ostřejší ještě výro
ky byly parlamentní censurou škrtnuty.
Mluvil někdo byť jen kritickým způso
bem v Ústředním národním výboru
Prahy o Gottwaldovi, když u příležitosti
jeho padesátin bylo navrhováno přejme
nování Riegrova nábřeží na Gottwaldo
vo? A přece ani ministerský předseda
jistě nebude tak sebevědomý, aby se
přirovnával k Riegrovi nebo Masaryko
vi. Jakou kampaň by spustil komunistic
ký' tisk proti tomu, jenž by vstal a pro
hlásil, že je to projev neúcty města Pra
hy vůči velkému českému státníku. —
Časy se mění a komunisté, alespoň na
slupce, s nimi. Odmítají-li ještě i dnes
první republiku, přiznávají se jistě
i dnes k tomu, co v této první republi
ce dělali a říkali. Jestliže ano, pak je
pochybná jejich úloha »vlasteneckých
očišťovatelů«
a
»přísných
soudců«
o státotvorností druhých. Komunisté ne
mohou po této stránce rozdělovat znám
ky. Ty udílí jen historie podle činů. Z. S.

O páteři
Národně-socialistický ministr dr. Hu
bert Ripka pokládal za vhodno před ča
sem označit komunistickou stranu a
stranu národně-socialistickou za páteř
Národní fronty, ač se to zdá být v roz
poru s hlučným sporem, který se právě
rozvíjí mezi »Svobodným slovem« a
»Rudým právem« o znění hesel, provo
lávaných na jubilejním sjezdu národních
socialistů, kterýžto spor v ještě hlasi
tější formě se přenáší na chodník před
palácem komunistické strany u Prašné
brány. Rozpor tento jeví se méně pře
kvapující při vzpomínce na rok 1945.
Tehdy označovali národní socialisté za
páteř Národní fronty Národní blok pra
cujícího lidu měst a venkova, to jest
blok tří socialistických stran, směřují
cí k majorisování křesťanské demokra
cie sociální. Nyní, kdy čs. sociálně-demokratická strana dělá samostatnější a
nezávislejší politiku, při čemž přirozeně
zachovává kázeň Člena Národní fronty,
národní socialisté odoperovali z národně-frontovní páteře sociálně-demokratický obratel. Stranu lidovou do páteře pa
trně nikdy nepočítali. Nemyslím, že by
strana lidová nebo strana sociálně-demokratická měly hlavu ve smutku z to
ho, že nejsou už počítány k páteři. Za to
se přes rozpor, daný materialismem na
straně jedné a duchovním zaměřením
na straně druhé, obě strany často schá
zejí jak ve slušné a objektivní práci,
tak v kritice národního hospodaření a
a nedodržovaného právního řádu.

Nebezpečný dialog
Česká a. slovenská veřejnost je již del
ší dobu svědkem prudkých novinářských
přestřelek mezi tiskem KSČ a KSS na
jedné straně a DS na straně druhé. Pal
ba komunistického tisku proti demokra
tické straně slovenské nepolevuje v prud
kosti. Nemine dne, aby komunisté ne
stříleli ze všech tiskových kalibrů, které
mají k disposici. Veřejnost se právem
ptá, k čemu to, komu se tím slouží a
čemu to prospívá? Rozhodně ne utužení
bratrských vztahů, ba naopak na citli
vých místech se oslabuje republika. Co
vlastně komunisté chtějí a co sledují?
Pro čtenářův přeliled zaznamenáváme
několikadenní výsek z této prudké kam
paně, v níž jsou poškozovány vysoké
zájmy.
22. června: »Rudé právo«: Důsle
dek tajného paktu demokratické strany
« luďáky: Ďurčanského lidé zasedají
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v parlamentě, kdo jsou vedoucí luďáků
v demokratické straně, ctitel a vykona
vatel politiky Tuky a Horthyho má pří
stup k nejdůvěmějším státním tajem
stvím, demokratická strana vydala ne
jen své organisace, ale i rozhodující
místa exponentům a stoupencům sepa
ratismu.
»Čas«: Demokratická strana od začato
ku hlásala a bila sa za jednotu štátu
a reálne uplatňovala slovenské požia
davky v rámci novej Republiky i vtedy,
keď sa ešte u nás komunisti oháňali
tendenciami, proti ktorým autonomis
tické požiadavky boly velmi mierne...
Práve tak záškodníky štátu sú i ti, kto
rí im priamo či nepriamo dávajú mate
riál, aby svú rozvratnú činnost mohli
rozvíjať, a proti týmto treba jednoznač
ne zakročit... Keby som bol v zahra
ničí agentom reakcie, stačilo by mi »Ru
dé Právo“ a „Pravda“, aby som dokazo
val, aké sú u nás pomery a tým pred
zahraničím kompromitoval Republiku ...
stačí na odpoveď postavit požiadavky
slovenských komunistov od volieb, všetky
tie lichotivé výzvy na bývalých luďákov,
všetky tie prísluby, vtedy bysme videli,
kto je separatista, alebo bol separatis
tom potial, kým sa cítil v sedle ,..
24. června: »Rudé právo«: »čo
ohrožuje bezpečnost republiky: Těžce
kompromitovaní luďáci jsou na Sloven
sku ve státních úřadech, na pověřenectvu spravedlnosti, zemědělství, zdravot
nictví a informací, která jsou v rukou
demokratické strany ...«
»Čas«: »Kríza u nás nie je a nebude.
Na slovenskej strane je i dôvera i uprimnosť ... Českí komunisti strácajú
dôveru českej verejnosti... Zahraniční
agenti a nepriatelia ČSR majú svoju
prácu ulahčenú ...«
25. června: »Rudé právo«: »Jak má
být zajištěna bezpečnost na Slovensku,
když jsou luďáci na pověřenectvu vnit
ra .. .Přinesli jsme jen stručný seznam
luďáků a gardistů, kteří v důsledku
paktu demokratické strany s luďáckými
rozvratníky byli luďáky prosazeni do
význačných míst ve státním aparátě.
Seznam není zdaleka úplný, avšak i tak
je každému jasno, že bezpečnost repub
liky je tím ohrožena. Přinášíme další
doklad z nejdůležitějšího resortu s hle
diska bezpečnosti — pověřenectva vnit
ra ...«
»Čas«: »Strach z volieb ženie komu
nistov na krivé chodníčky, „Rudé prá
vo“ mlčí o trockistických rozvratníkov
ve vlastných radoch a márne ich hledá
inde ... Komunistom by preto skutočne
poslúžila dokladná starosť o vlastnú
stranu a o štátetvoniosť všetkých jej
členov. Republike a štátnym zájmům
najlepší posúží tým, keď zo svojich ra
dov vylúči starých rozvratníkov trockistického razenia, hauzírujúcích s perma
nentnou revolúciou. Nie je možné byť
hájnikom a pytliakom naraz.«
26. června: »Rudé právo«: »Koho
delegovala DS do národních výborů?
Luďáky, asisátory, kolaboranty a gardisty ...«
»Čas«: »Predsedníctvo vlády, Praha.
Proti hrubému a neslýchanému útoku
„Rudého práva“ na povereníka Bôhma,
vhodnému k rozbúraniu pokojného na
žívania oboch vládných strán, čo naj
ostrejšie protestuje Miestny národný
výbor.
Miestné národné výbory jednotlivých
obcí podávajú súčasne povereníkovi
Bohmovi telegramy tohoto znenia:
„Povereník Emanuel Bohm, Bratisla
va. Z príležitosti hrubého útoku .Rudé
ho práva’ na Vašu osobu, prijmete
úprimný prejav našej dôvéry, lásky a
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oddanosti. - MNV.“ — „Slovenskí kato
líci a evanjelici pojdou svorne za demo
kraciou, nehledajme to, čo nás rozdvo
juje, ale čo nás spája.“«
Tak to tedy pokračuje každodenně.
Výsledek této smutné kampaně? Udělej
si, čtenáři, sám svůj úsudek, čemu to
prospívá. Nad touto nebezpečnou kam
paní je stín starého hesla: »Rozděluj a
panuj!«

Retribuce u nás a v Norsku
Podle „Rudého práva“ dr. Drtina ne
dodržel sliby dané u Dukly a retribuce
naše je proto naprosto nedostatečná.
Pod obrázkem pankráckých šibenic
„Rudé právo“ soustavně poukazovalo
na to, jak lépe a důkladněji provádějí
očistu jinde. Toto upozornění je nejvýše
vhodné — a proto rádi posloužíme, tře
bas se o konečné bilanci národní očisty
na př. v Norsku dovídáme se značným
zpožděním. V Norsku retribuce na př.
postihla totiž velmi tvrdě také norské
komunisty. Bylo jim vytýkáno, že do
roku 1941, to je do vstupu SSSR do vál
ky, zaujímali nejen pasivní, nýbrž na
prosto negativní postoj k osvobozovací
zahraniční akci. A jaký postoj měli naši
komunisté k osvobozovacímu hnuti za
hraničnímu až do vstupu SSSR do vál
ky? Byli jen pasivní, nebo také krajně
negativní? Hlásili se příslušníci KSČ do
zahraniční armády nebo ne? V Norsku
ovšem pyká za pasivitu a negativní po
stoj k osvobozovací akci mnoho komu
nistů, u nás pak, kde podle „Rudého
práva“ byla retribuce nedostatečná, se
nikdo, ačkoliv začátek trestních sankci
byl položen do května 1938, ani neodvá
žil tyto skutečnosti v souvislosti s retribucí připomenout.

Jak nás vidí SSSR
Některé problémy Slovenska poutají
v poslední době pozornost čs. tisku. Jde
především o to, že po rozsudku nad
zrádcem slovenského národa Tisem, luďácké živly, které pronikly do Demo
kratické strany a značnou měrou usměr
ňují její politiku, zesílily svou činnost.
Luďácké živly, nositelé separatistických
tendencí, kteří sabotují demokratická
©■patření vlády, maří úspěšnou výstavbu
státu, plnění dvouletého plánu a ve sna
ze podkopat jednotu národa se neštíti
žádných prostředků. Tyto zbytky faši
stického režimu udržují styky s luďáctkým hnízdem Sidorovců a Ďurčanských
v zahraničí.
TJspéchy, kterých dosáhl čs. lid při
znovuvýsta vbě, v politickém a hospodář
ském rozvoji své země, byly umožněny
především jednotou národa, jehož spo
lečným úsilím se úspěšně plnil košický
program a z něj vyplývající program
Gottwaldovy vlády. A právě tyto úspě
chy nejsou nikterak vhod zarytým re
akcionářům v ČSR a v cizině, kteří sní
o návratu starého pořádku. Nedůsledná
očista veřejného života od fašistických
zbytků dodala odvahu stále drzejším luďáckým živlům, pokoušejícím se rozbít
jednotu národa.
Reakční živly demokratické strany
vytvořily nedávno proti zájmům lidu
starou fašistickou hlinkovskou organisaci, »Svaz katolické mládeže«.
Mezinárodní reakce s nadějí se dívala
na slovenskou reakci, doufala, že se jí
podaří podkopat jednotu národa a rozbít
Národní frontu Čechů a Slováků. Impe
rialistickým kruhům na Západě se nelíbí
velké vymoženosti lidově-demokratické
ČSR a její úspěchy v plnění dvouletky.
Nelíbí se jim, že nynější vláda je sku
tečně lidovou vládou pro lid a nikoli ná
strojem v rukou hrstky velkokapitalis-

xíckých průmyslových a agrárních mag
nátů. Reakcionáři anglo-saských zemí
by rádi viděli v ČSR nepořádek a roz
ruch a chtěli by z ní vytvořit opěrný
bod pro uskutečnění svých výbojných
plánů. V některých anglických a americ
kých časopisech byly uveřejněny lživé
sensační zprávy o nastávajících »vel
kých změnách v ČSR«. Pražský zpravo
daj londýnského časopisu »Daily Mail«
ve svých pomlouvačských výmyslech
o situaci v ČSR dokonce tvrdil, že se
nyní připravuje »komunistický puč
v Praze«.
To je jasný příklad, jak reakční pisál
kové Západu chápou svobodu slova a
tisku. Tito pisálkové bezuzdné lhou a
pomlouvají zemi, která svými vymože
nostmi, úspěchy a stabilisací politického
a hospodářského života značně přispívá!
k upevnění poválečného míru v Evropě.

»Daily Mail« zase o nás
Známý britský deník »Daily Mail«,
který před II. světovou válkou otiskl
tolik útoků proti Československu a ve
prospěch maďarského revisionismu, po
kračuje i po válce v otiskování sensačně upravených článků o naší zemi. Po
nedávné aféře, kdy »Daily Mail« hlásil
dokonce i hodinu puče v Českosloven
sku, komentuje »Daily Mail« znovu udá
losti v ČSR v článku Briana Connella,
který nedávno dlel v Československu,
praví v něm, že pilný a houževnatý čes
ký národ zápolí s úlohou, s niž stojí a
padá svět, totiž s problémem vytvořit
synthesu mezi Západem a Východem.
Autor sice neviděl u nás železnou opo
nu, ale shledal, že v Československu
všude proniká ruský vliv, i když se tam
zoufale namáhají, aby zachovali vnější
formy západní demokracie. V české
státní správě se komunisté pod povr
chem vytrvale snaží o to, aby nabyli roz
hodující slovo. ČSR 'je jediná země na
světě, kde komunisté ovládají svobodně
zvolenou parlamentní většinu, majíce
spolu se soc. dem. 151 poslaneckých man
dátů proti 149. V Národní frontě komu
nisté tvoří nejsilnějši stranu, mají mini
sterského předsedu a čtyři nejdůležitěj
ší ministerstva. Nicméně »vládní koalice
je v obraně« a její opatření prý jsou
stále více parlamentem
oklešťována,
jako na př. nedávno její plány na postup
proti válečným zločincům a na pozem
kovou reformu. Tu si vládní orgány
tipce stěžují, že je parlamentu použí
váno k sabotování vládního progiamu.
Ač v Československu není podle jména
oposičního tisku, listy »Lidová demo
kracie a »Svobodné noviny« otiskují
hodně kritických komentárů. Nikdo ne
očekává, že v příštích volbách si komu
nisté zachovají nynější sílu, přesto však
se mnoho lidí táže, nebude-li slabá ko
munistická strana
nebezpečnější než
mírně silná. Nezdařený pokus v Plzni
odradil komunisty, aby používali nekonstitučnich method. Zato se nyní
vrhli na Slováky. Ti jsou jacísi Irčani
střední Evropy, temperamentní, rozto
milí a neupjatí, kteréž vlastnosti zčásti
zdědili staletým stykem s Maďary. A
tito Slováci nenávidějí své české souse
dy, kteří projevují všechny známky ra
kouského provincialismu.
Slováci jsou smutně proslulí svým kclaborantstvim s Němci za války a Hi
tler je zaplavil zbožím a dovolil, aby
oplývali medem a strdím, odměnou za
dvě divise pro východní frontu. Nyní
tato země působí ústřední vládě největ
ší starosti. Dostanou se v ní šlehačka,
dobrá vína a báječné jídlo, zatím co
Češi ponuře žvýkají své jednotvárné va
řené maso a své knedlíky. Slovenská
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autonomie ještě není přesně vymezena;
demokratická strana dobyla 62% slo
venských hlasů ve volbách do ústřední
ho parlamentu a Slováci nadmíru dbají,
aby nebyla porušena jejich domnělá
práva. Do tohoto vosího hnízda zavadil
min. předseda Gottwald, který žádal po·
trestání reakcionářů a sabotérů. Slováci
ihned vyvolali pokřik, že mají býti po
drobeni čistce. Národní fronta potom
vydala uklidňující prohlášení, v němž
zdůrazňuje, že bude řešiti všechny otáz
ky legální cestou.
Komunisté musí nyní nalézti jinou ce
stu k získání více hlasů a moci na Slo
vensku. Mezitím jejich tisk osobně na
padl zpravodaje »Daily Mail«, poněvadž
o věci psal.
V ČSR nenajdete nějakého Tita, Dimitrova, ba ani Togliattiho nebo Thoreze. Nejbližší těmto osobnostem je posl.
Zápotocký, který za scénou mává bičem
jako šéf jednotné odborové organisace,
ovládané komunisty. Zlověstnější osob
nosti je kom. poslanec Vodička, který
má zvláštní mandát pro kontrolu čin
nosti policie.
V CSR převládá heslo »ani pruská
provincie, ani ruská gubernie«. Vět
šina Čechů nechce po záchraně z jed
noho rožně upadnouti do druhého ohně.
Češi si uvědomují, že celý svět se na ně
dívá a opravdově se pokoušejí o smíření
sil, které okolo nich víří. Přejí si, aby
Západ a Východ dosáhl modu vivendi,
nebo jinak železná opona opravdu hluč
ně se stáhne na jejich západních hra
nicích.

Co řekl ministr Marshall
Protože Marshallova řeč na harwardské universitě je základem vňlmi důleži
tého jednání mezi evropskými velmocemi, jehož výsledek může přirození ovliv
nit budoucí život celé Evropy i naší
země, otiskujeme k informaci čtenářů
doslovné znění jeho řeči, pronesené 5.
června:
»Nemusím vám říkat, pánové, že svě
tová situace je velmi vážná. To musí
být zřejmé všem inteligentním lidem. Po
mém názoru spočívá hlavní nesnáz
v tom, že problém ten je nesmírně slo
žitý a že množství fakt, jež veřejnosti
přináší tisk" a rozhlas, ztěžuje nesmírně
prostému člověku správné ocenění si
tuace. Navíc je lid této země vzdálen
od postižených oblastí a může jen těžko
pochopit stav a postoj dlouho a těžce
zkoušených národů, jakož i účinek, ja
ký tento postoj má na jejich vlády
v souvislosti s našimi snahami nastolit
mír ve světě.
Odhadli jsme správně, čeho bude tře
ba pro obnovu Evropy s ohledem na
ztrátu lidských životů, viditelnou zkázu
měst, továren, dolů a železnic, avšak za
poslední měsíce se ukázalo, že viditelná
destrukce je pravděpodobně méně zá
važná než rozrušení celé sítě evropské
ho hospodářství. Po celých posledních
deset let byly podmínky zcela abnor
mální. Všechna národohospodářstvi byla
ve znamení horečných příprav k válce
a válečného úsilí. Strojní zařízení se
rozpadlo nebo chybí. Jakékoliv -podni
kání bylo za ničivého nacistického re
žimu nakonec zavedeno do německého
válečného stroje. Dlouholeté obchodní
styky, soukromé instituce, banky, poji
šťovny a lodní společnosti zanikly bud’
ztrátou kapitálu, znárodněním nebo byly
zničeny. V mnoha zemích byla vážně
otřesena důvěra v domácí měnu. Ob
chodní struktura Evropy se za války
úplně zhroutila.
Obnova byla vážně oddálena -proto, že
dva roky po zastaveni nepřátelství ne
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byly dohodnuty a schváleny smlouvy
s Německem a s Rakouskem. Avšak i
kdyby tyto vážné problémy byly rych
leji vyřešeny, vyžádala by si obnova ho
spodářské struktury Evropy zřejmě del
šího času a většího úsilí než jsme před
vídali.
Jedna fáze této věci je stejně závaž
ná jako zajímavá. Od nepaměti vyráběl
zemědělec potraviny, které dodával mě
stu výměnou za jiné životní potřeby.
Tato dělba práce je základnou moderní
civilisace. Nyní tato základna hrozí
zhroucením. Město a jeho průmysl ne
vyrábějí věci přiměřené a vhodné na
výměnu zboží se zemědělcem. Je nouze
o suroviny a paliva. Strojní zařízení chy
bí nebo je opotřebované. Zemědělec a
sedlák nenacházejí na trhu zboží, které
chtějí nakoupit. Výměna potravin za
peníze, kterých nemůže nijak použít, zdá
se sedláku nevýhodným obchodem. Pro
to přestává sedlák osívat půdu a pro
měňuje ji v pastviny; dává dobytku více
krmiva, dává mu i obilí a vidí, že pro
sebe i svou rodinu má dostatek potravin,
třebaže nemá dost oděvu a jiných po
třeb civilisovaného života.
Obyvatelé měst mají nouzi o potravi
ny a palivo. Proto jsou vlády nuceny
použit cizích valut a úvěrů k nákupu
tohoto zboží v cizině. Toto počínání však
vyčerpává fondy, kterých je nezbytně
třeba k rekonstrukci. Tak se vyvíjí vel
mi vážná situace, v níž není nic dobré
ho pro svět. Moderní systém dělby prá
ce, na němž spočívá výměna statků,
hrozí zhroucením.
Pravda tu je, že pro příští tři, čtyři
roky budou potřeby Evropy, zejména
pokud se dovozu potravin a jiného zboží
z Ameriky týká, o tolik větší než je její
platební schopnost, že se jí musí dostat
buď vydatné a soustavné hospodářské
pomoci nebo ji čeká politická a sociální
zkáza.
Je třeba rozlomit tento začarovaný
kruh a vrátit evropským národům dů
věru v hospodářskou budoucnost jejích
zemí a Evropy jako celku. V celých ši
rých, rozlehlých krajích musí být továr
ník a zemědělec opět schopen a ochoten
vyměňovat zboží za měnu, o jejíž stálé
hodnotě nemůže být pochybnosti.
Nehledíc ani k demoralisujícímu účin
ku na celý svět a k vyhlídkám na ne
pokoje, které vznikají ze zoufalství jme
novaných národů, mus; být všem zřej
mé, jaké následky by takový stav měl
pro hospodářství Spojených států. Je
logické, že Spojené státy by měly učinit
vše, co je v jejicji silá.ch, aby napomohly
světu k dosažení normálního hospodář
ského zdraví, bez něhož není m-ožná
politická stabilita ani zajištěný mír.
Naše politika není zaměřena proti žád
né zemi ani doktríně, nýbrž proti hladu,
chudobě, zoufalství a chaosu. Jejím úče
lem má být oživení takového hospodář
ství ve světě, -které by umožnilo vytvo
ření politických a sociálních podmínek,
v jakých mohou existovat svobodné in
stituce. Jsem přesvědčen, že taková po
moc nesmí být podávána po kousíč
kách podle toho, jak se jednotlivé krise
budou rozvíjet. Každá pomoc, kterou
tato vláda bude moci v budoucnu poskyt
nout, musí být spíše lékem než úlevou.
Každá vláda, která je ochotna pomoci
při prováděn] úkolu obnovy, nalezne, jak
jsem přesvědčen, plnou spolupráci na
straně Spojených států. Avšak vláda,
která se snaží bránit ozdravění jiných
zemí, nemůže očekávat od nás pomoci.
A dále, vlády, politické strany nebo sku
piny, které se snaží prodlužovat a udr
žovat lidské utrpení, aby z něho poli
ticky nebo jinak těžily, setkají se 3 od
porem se strany Spojených států.

Již nyní je zřejmé, že dříve, než Spo
jené státy přikročí ve svém úsilí o uleh
čení situace a poskytnouti pomoci Evro
pě na cestě k obnově, musí se evropské
státy dohodnout mezi sebou o tom, co
situace vyžaduje a jakou úlohu tyto
státy samy převezmou, aby jakýkoliv
počin Spojených
států byl vskutku
účinným.
Nebylo by ani vhodné, ani účinné, kdy
by vláda Spojených států sama načrtla
jednostranný plán, podle něhož by se
Evropa hospodářsky postavila opět na
nohy. To je věcí Evropanů. Domnívám
se, že iniciativa musí přijít z Evropy.
Úloha naší země se má po mém názo
ru skládat z přátelské pomoci při rýso
vání evropského programu a z pozdější
podpory tohoto programu potud, dokud
to bude pro nás proveditelné. Program
má být společný, na němž se dohodnou
mnohé, ne-li všechny evropské státy.
Podstatnou částí úspěchu činnosti Spo
jených států je pochopení, které bude
mít americký lid pro povahu problému
a prostředky, kterých k léčení užíváme.
Politické vášně a předpojatost nemají
mít zde místa. Budeme-li moci čelit vel
ké odpovědnosti, kterou historie zřejmě
vložila na naši zemi, s prozíravostí a
ochotou našeho lidu, obtíže, které jsem
narýsoval, mohou být a budou překo
nány.«

Marshallova doktrína
Nedávná řeč ministra zahraničních
věcí generála Marshalla v Harwardské
universitě je považována za mnohem
důležitější, než původní březnové pro
hlášení presidenta Trumana. Marshall
ve svém projevu vyzval Evropu, aby sa
ma zorganisovala rekonstrukci na mezi
národní základně pokud možno nejširší.
Marshall je toho názoru, že jen tak mů
že mít hmotná pomoc USA kladný vý
sledek.
Další náznak, že nová americká poli
tika má význam všeevropský, vyznívá
z dopisu generála Marshalla, zaslaného
republikánskému senátorou Vandenbergovi (předsedovi výboru pro zahraniční
věci v senátu). Marshall v něm zdůraz
ňuje, že sympatisuje s resolucí senátorů
Fulbrighta a Thomase v kongresu. Její
účel je povzbudit evropské národy k už
ší spolupráci pro zotavení celé Evropy.
Marshall praví: ».. . USA si přejí sjed
nocenou Evropu, lepší, než tu dosavadní.
.. . USA nehodlají vnutit Evropanům
nějakou určitou formu politického nebo
hospodářského sdruženi. ... budoucí Ev
ropa se musí opírat jen o rozhodnutí
Evropanů.«
V Americe, (která až do doby F. D.
Roosevelta téměř žádnou zahraniční po
litiku neměla), vývoj zahraniční politi
ky v principu je závislý na třech před
pokladech:
1. Vytvoření politiky výkonnou částí
vlády, t. j. presidentem a ministrem za
hraničí, který je odpovědný presidentu
a ne parlamentu.
2. Schválení takové politiky většinou,
pokud možno většinou obou stran (re
publikány a demokraty) — ve sněmovně
i v senátu. V případě mezinárodních
smluv je zapotřebí dvoutřetinové vět
šiny v senátu.
3. Konečně je velice důležitá přízeň a
podpora veřejnosti, zvláště v předvečer
presidentských voleb.
V zemi, kde tisk a rozhlas mají úplnou
svobodu, je tvoření veřejného mínění
pomalý a pracný proces. Ačkoli tvrdí
cizí propaganda opak, nedohledají na
veřejné mínění v USA žádné strašidelné
moci — ani Wall Street, ani »Olej«, —
ba dokonce ani Vatikán. I za Roosevelta
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to trvalo léta, než bylo veřejné mínění
vyškoleno a než Roosevelt získal pod
poru lidu v boji proti fašistickému tota■lismu. Je proto tím pozoruhodnější, jak
spěšně se veřejné mínění sjednotlilo
k podpoře Trumanovy a Marshallovy
revoluční zahraniční politiky, která (po
dle dosavadních náznaků Washingtonu)
je ochotna pomoci každému státu proti
jakémukoli druhu totalitní nadvlády.
A. Z. Abs. (New York)..

MarshalJ a východní Evropa
Když ministr Marshall ohlásil svůj
návrh na poskytnutí americké pomoci
oganisované Evropě, byly z toho ve vý
chodní Evropě značné rozpaky. Čekalo
se, zda Sovětský svaz projeví ochotu
o americkém návrhu vůbec jednat. Pro
tože Moskva delší dobu mlčela, nesamo
statně myslící komunističtí redaktoři
z toho už vyvozovali, že Moskva Mar
shallův návrh vůbec nepřijme a že jej
odsoudí jako dolarový imperialismus. A
tak i naše »Rudé právo« otiskovalo od
mítavé komentáře. Zatím však spoje
necké Polsko, jehož zahraniční politic
kou linii rovněž — jako u nás — určuje
především komunista, bylo daleko pruž
nější a pohotovější, vyvinulo daleko
aktivnější zájem o Marshallův plán. Asi
mčli lepší informace z Moskvy! V den,
kdy ministr Molotov ohlásil, že pozvání
na pařížskou konferenci evropské Trojky
přijímá, polský velvyslanec ve Washing
tonu ohlásil, že Polsko má zájem při
stoupit na Marshallův návrh. Z česko
slovenské strany byla projevena pasi
vita a zdrženlivost, která se zaktivisovaía teprve od chvíle Molotovova přijetí
pařížského pozvání.
Proto čs. velvyslanec ve Washingtoně
podstatně později než velvyslanec pol
ský ohlásil náš zájem na americké po
moci. Zpráva United Pressu k tomu do
dává, že se polská aktivita a naše pa
sivita vysvětluje tim, že Polsko bylo za
války více zničeno než ČSR. Je to po
divný výklad, uvážíme-li, že ČSR jako
země průmyslová měla být v první řadě
těch, kteří o hospodářsky organisovanou
spolupráci v Evropě projevili zájem.
Správně v britském tisku, který za
znamenal rozpačitý chlad ve východní
Evropě vůči americké pomoci, stálo, že
skutečnou odpověď na americké návrhy
nelze nalézti v tisku, nýbrž ve zniče
ných vesnicích Ukrajiny, vypálených ve
snicích Jugoslávie, rozbité Varšavě a
v hromadném zničení životů a majetku,
které za sebou zanechali Němci. Vý
chodní Evropa potřebuje okamžitou po
moc ze západního světa, nemá-li její lid
býti odsouzen k dlouhému a těžkému
zápasu o svou životní úroveň, jaký pro
dělal SSSR po I. světové válce.

Rakousko — nafta
Ve vídeňském Prateru, který byl do
sud věnován jen zábavě, začala v pon
dělí těžba petroleje, který tam geologo
vé objevili. Je to v sovětském pásmu,
ale americká společnost dostala od vlá
dy povolení k tomuto podniku. Možnosti
těžby petroleje v Rakousku se neome
zují na Zisterdorf nedaleko českosloven
ské hranice, kde se nyní těží v sovět
ském pásmu ročně 800.000 tun petrojeje, ložiska jsou zjištěna též v Burgen
landu na maďarské hranici, též v sovět
ském pásmu, dále v britském pásmu ne
daleko Štýrského Hradce a v americkém
pásmu na úpatí Alp mezi Solnohradem
a Lincem. Američané odhadují, že bude
možno těžit petrolej v hodnotě asi 500
milionů dolarů, ale že bude zapotřebí
investic ve výši 20 milionů dolarů.
Obz ?y - Manchester Guardian.
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Rakousko dostává dolary
■»USA propustily rakouskou vládu ze
závazku platit za americká okupační
vojska. Od 1. července budou americká
vojska v Rakousku hradit rakouské
vládě v dolarech výlohy za okupaci. Ra
kouská vláda dostane dolarový úvěr,
aby mohla dovážet nezbytné zboží, veš
kerý zabraný majetek, za nějž nebylo
zaplaceno, bude vrácen a americký per
sonál bude platit cestovní výlohy, tele
fonní účty, pobyt v hotelech a jiné vý
lohy, které až dosud hradila rakouská
vláda. Je to další krok v rámci vyhlá
šené politiky USA, že se s Rakouskem
bude zacházet jako s osvobozenou zemí,
v níž bude znovuzřízena svoboda, nezá
vislost a obnoveno hospodářství. Má se
za to, že tento krok USA spolu s brit
skou podporou 10 mil. liber šterlinků
značně prospěje rakouskému hospodář
ství.

Francie a Východ
Pařížský týdeník »Une Semaine dans
le Monde«, který je redakčně spojen se
známým poloúředním pařížským dení
kem »Le Monde«, komentoval v úvodníku
Siriově hospodářské vyjednáváni fran
couzské vlády s polskou a čs. vládou,
aby se zvýšil obchod a aby se politickým
jednáním dospělo k podpisu nových přá
telských smluv o vzájemné pomoci. Bo
hužel, přátelství a obchod nejdou vždy
v páru a před poslední válkou obchodní
styky Francie s ČSR nebyly nikdy na
úrovni politických.
Jinak je tomu s Polskem, které se
připojením Slezska stalo velkovýrobnou
uhlí. Ale chybí mu dopravní prostředky,
vagony se rády na cestě ztrácejí a Po
láci by rádi, alespoň částečně dostali
zaplaceno své černé zlato v dolarech.
Šťastnější Anglie ohlašuje novou ob
chodní smlouvu, která do tří let vynese
celkovou částku přes 20 miliard fran
ků. Ovšem Anglie se také zavazuje, že
vydá polské vládě polské zlato, uložené
v anglické bance.
Varšava i Praha naléhají na uzavření
nových smluv s Francií a SSSR podpo
ruje více méně diskrétně své chráněnce.
Je známo, že r. 1944 při návštěvě de
Gaullově v Moskvě se pochybovalo až
do poslední chvíle o podepsání francouzsko-sovětské smlouvy a že Stalin byl
rozmrzen odmítnutím de Gaullovým za
vázat se vůči Polsku dříve než Anglosasové. Dnes se situace vyjasnila a sty
ky polsko-francouzské jsou oficiálně
znovu navázány. Ale jak by mohla
Francie, která nebyla v Jaltě ani v Postupimi, převzít hranice, o kterých se
někdejší velcí partneři ani dnes nedo
hodli ?
Jednodušší je věc s Československem.
Pražská vláda však žádá, aby nová
smlouva byla svým zněním analogická
čs. sovětské smlouvě, což znamená auto
matický zásah proti každému útočníku
spojenému s Německem, a nikoli, jak
chce Quai ďOrsay, ve smyslu francouzsko-sovětské smlouvy, proti obnovené
ofensivě Německa. Nad tímto požadav
kem se Francouzi musí zamyslet. Ne
chali v době Mnichova, přes všechny
řádné smlouvy, rozčlenit spojenecké Če
skoslovensko. Je tak jisto, že by záva
zek, který se zdál tehdy tolika Francou
zům nesplnitelný, mohl být dnes rozší
řen a že by měl více naděje na splnění ?
Na druhé straně SSSR zřejmě dělá
z rozšíření paktů politickou zásadu. Mů
že to být velká šlechetnost, ale pro po
dezřívavé duchy to může být také pří
liš pohodlný prostředek zásahu a hroz
ba pro celou Evropu. Pisatel usuzuje, že
mír v Evropě není možný, pokud nedoj

de k rovnováze mezi Spojenými státy a
Sovětským svazem. A závazky vůči Ně
mecku nemají mnoho smyslu, když se
neví, jaké bude zítra Německo a koho
bude spojencem.

O polsko-francouzské spojenectví
V těchto dnech přijel do Paříže nový
polský velvyslanec Jiří Putrament, jenž
byl dosud vyslancem ve Švýcarsku. Po
odevzdání pověřovacich listin presiden
tu Republiky francouzské poskytl nový
polský velvyslanec rozhovor zástupci
AFP, v kterém vyjádřil přesvědčení, že
přátelské vztahy mezi Polskem a Fran
cií mají být zesíleny, a dodal, že presi
dent Auriol v rozhovoru s nim rovněž
vyslovil přesvědčení, že v dohledné době
bude podepsána politická smlouva mezi
Polskem a Francií.
Velvyslanec Putrament zdůraznil, že
polsko-francouzská kulturní smlouva,
uzavřená v únoru t. r., byla již ratifiko
vána a jejím prvním důsledkem je ote
vření Francouzského ústavu ve Varša
vě. Velvyslanec připomněl, že polskofrancouzská vyjednávání o obnově spcnecké smlouvy mezi Polskem a Francií
byla na nějakou dobu přerušena pro ne
přítomnost francouzského velvyslance
Rogera Garreaua ve Varšavě, jenž re
presentuje Francii v jedné z komisí Spo
jených národů a také pro osobní změnu
v úřadě polského velvyslance v Paříži.
Velvyslanec Putrament prohlásil, že ta
to vyjednávání budou v nejbližší době
obnovena a vyslovil také přesvědčení, že
i hospodářské styky mezi Polskem a
Francií budou značně rozšířeny.
IP

Sovětský poliled na Japonsko
Moskevské
»Izvěstija«
vyslovují
v článku V. Kudrjaceva nejprve uspo
kojení nad vzrůstem levého křídla v so
cialistické straně, pak však konstatují,
že dosavadní vláda má plnou podporu
finančně silných kruhů domácích i za
hraničních. Politika okupačních sil se
jeví činitelem druhotřídním v theorii,
avšak rozhodujícím na vývoj vládní kří
se v praxi. Ve své řeči v Clevelandu zdů
raznil náměstek státního sekretáře
Acheson, že musí být urychleno vybu
dování Japonska jako »dílny« Spojených
států pro Daleký Východ. V Japonsku
již pobývá obchodní misse Spojených stá
tů, aby vyjasnila možnosti vzájemných
obchodních styků, při kterých podle
»Izvěstijí« by celý zahraniční obchod
*
Japonska byl pod kontrolou Spojených
států. Všechen japonský i americký tisk
podává zprávy o americké půjčce Ja
ponsku ve výši jedné miliardy yenů, kte
rá bude rovnými částkami rozdělena na
tři léta.
Praxe okupační politiky ukázala, po
dle listu, americkým místům, že nej
výhodnější agenturou pro její uskutečně
ní je liberální strana. Tato skupina je
těsně spjata s podnikem Micui, jenž
v předválečných dobách kontroloval
plnou třetinu vývozu a závisel do velké
míry na amerických finančních kruzích.
Důležitost kontroly spočívala zejména
při vývozu hedvábí, jehož plných 80%
konsumovaly americké trhy. Dnes však
dostalo japonské přírodní hedvábí ne
bezpečného konkurenta ve výrobě umě
lého hedvábí ve Spojených státech, je
hož produkce během války mnohonásob
ně stoupla. Japonský trh se proto snaží
udržeti každým způsobem nízkou cenu
svého hedvábí a vychází Američanům
všemožně vstříc. Tento obraz byl roz
hodující v povolební situaci a v rozhovo
rech o vytvoření vládni koalice tří stran
— demokratické, socialistické a národní
spolupráce.
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Průmysl trpí vodnatelností!
Kdyby bylo bývalo dbáno presidentových výstrah,
adresovaných našim znárodňovatělům před půldru
hým rokem, když jsme se pouštěli na nové hospodář
ské cesty, mohla nás dnes všechny, bez výjimky,
méně bolet hlava, mohli jsme mít méně starostí a více
užitku. Rozum se střízlivostí však tehdy byl Popel
kou. Máme před sebou projevy vedoucích mužů nové
hospodářské politiky a denní tisk některých politick ' :h stran z té pohnuté doby, kdy se všechno pře
vracelo vzhůru nohama. Jaké to budou jednou — a
již vlastně jsou —■ dokumenty politické naivnosti,
neorozíravosti a neuvědomování si dalekosáhlé odpo
vědnosti! Bombasticky se mluvilo, že při své znárod
ňovací akci kráčíme ve stopách husitů a Českých
bratří, jako kdyby páni generální ředitelé se svými
štáby stranických exponentů měli co společného
s husitstvím a českobratrskou érou. Uběhla jen krát
ká doba, a sám ministr průmyslu je provázen obava
mi, že neostýchá se razit zemitá slova: »Neprožrat
a nepromanifestovat!« Abychom se držeb tohoto ja
drného hesla, kdo to vlastně žere a kdo manifestuje?
Náš průmysl je ztížen chorobou, která se nazývá
centralisace a koncentrace, je diktována
politickými, nikoli národohospodářskými ohledy. Je
lhostejno, který z tak zv. sektorů znárodněného prů
myslu vezmeme jako předmět pozorování, ať již jsou
to Československé hutě, Československé závody ko
vodělné a strojírenské, Československé doly, nebo
textil, kůže a guma atd., jsou si podobny zbytnělostí
a přeorganisovaností jako vejce vejci, poněvadž stej
ný recept vedl k stejné chorobě. Vyberme si tedy ku
př. Československé hutě, jako jeden z výrazných pří
padů. Tento kolos byl vytvořen z menších kolosů,
koncernů, na jejichž zcentralisovanost se již dříve
žehralo, ale které ještě stačily, aby dobře zvládly
hospodářské úkoly, což dosvědčují úspěchy našeho
předválečného průmyslu. Vždyť takové Vítkovice,
Báňská a hutní, Spojené ocelárny atd., byly již dost
velkými podniky, než aby se mohly stát jen pouhým
podnikovým článkem nezvládnutelného mamutu.
Trpí tím pohyblivá a rentabilní výrobnost, která je
mařena, zdržována a nesmírně zatěžována průmyslo
vou byrokracií, jaké u nás dosud nebylo, poněvadž na
předních místech stáli dříve hospodáři a ne exponenti
. politických stran. Na místo, aby ve státě se silnými
tendencemi socialistickými se co nejvíce zmenšily vý
robní náklady, aby cena produktu právě z důvodů
sociálních byla pokud možno nejnižší, šlo se cestou
opačnou a výrobní náklady zcela pochybenou a špat
nou organisací celého znárodněného podnikání se ne
horázně zvětšily, že výrobky musí být pro domácího
konsumenta téměř nedostupné a v zahraničí ochro
mena jejich soutěživost, nehledě ani ke kvalitě, která
se stává samostatnou, novou a velmi bolestivou ka
pitolou naší znárodněné výroby.
V čele znárodněného sektoru stojí generální ředi
telství, jemu jsou podřízena podniková ředitelství již
dost ohromných bývalých koncernů, nyní národních
podniků a tyto mají teprve pod sebou poslední a nej
důležitější článek v té babylonské hierarchii, totiž
jednotlivé továrny, na nichž leží celý obrovský balast
neproduktívni a z největší části zcela zbytečné admi
nistrativy. Jestliže podniková ředitelství jsou, ja
kožto orgány, řídící a usměrňující několik továren,
ještě v souladu s národohospodářskými a tedy i ra
cionálními důvody (ovšem nesou na sobě tutéž znám
ku chorobné předimensovanosti a těžkopádnosti),
pak generální ředitelství tak, jak vypadají, jsou jen
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neproduktivním zatížením výroby. Zákonodárce měl
na mysli generální ředitelství jako malé oddělení ně
kolika lidí, které by jen v nejhrubších rysech koordi
novalo a kontrolovalo běh výroby samostatně hospo
dařících a vyrábějících podniků. Ale ihned na počát
ku po vydání znárodňovacích dekretů a příslušných
vyhlášek generální ředitelství si osvojila takovou
pravomoc a vzala si takové úkoly, že se zde vytváří
z celého výrobního sektoru jednotný mamut, centra
listicky a při tom autoritativně řízený se shora, který
potlačuje podle diktátorských receptů každou auto
nomii sobě podřízeného podniku, natož potom závo
du nebo továrny.
Zasahování generálního ředitelství do kompetence
nižších složek zabíhá do směšností a neváhám říci i
lapálií. Sem patří všechny ty stížnosti na papírové
haldy, které nepřestávají padat na provozní inženýry
a vůbec na vlastní výrobu. Papíry padají s generál
ního ředitelství na podnikové, zde se pěkně zase za
staví a odpočinou, jsou ohledány a připojeny ještě
papíry podnikového ředitelství a odtud se snášejí na
ustaranou hlavu výroby. Mezi odborníky generální
ředitelství jsou nazývána vodnatelnými hlavami, kte
ré se pletou do všech podnikových věcí, ať technic
kých, správních, komerčních a finančních. Není také
divu, generální ředitelství na př. Československých
hutí má 180 zaměstnanců (jinde je až 250), nepočítáme-li samozřejmě prodejny, jež jsou k němu též
přičleněny, ale které vykonávají produktivní práci.
Těchto 180 lidí chce přece úřadovat, mnozí z nich vi
děli hutě a továrny jen na obrázku, vymýšlejí proto
práci, která na hony je vzdálena národohospodářské
účelnosti a je jen pro hněv skutečných odborníků a
provozních vedoucích sil.
Základní struktura takového generálního ředitel
ství, nebo odborně řečeno vodnatelné hlavy, vypadá
asi takio: V čele stojí samozřejmě generální ředitel,
ten má kolem sebe 3 náměstky (tento počet byl snad
zvolen proto, že máme 4 politické strany, ale můžeme
každého uklidnit, lidová strana není prakticky vůbec
v těchto vznešených funkcích zastoupena), náměst
kům podléhají jednotlivé odborné skupiny, technická,
komerční a sociálně politická. Tato sestava se po
dobně pak promítá i do podnikových ředitelství.
Vedle toho je zde ještě generální sekretariát, pod
nikové ředitelství má pak obyčejně několik odbor
ných sekretariátů. Že vodnatelná hlava i podnikové
ředitelství skýtá výhodná místa pro různé politické
exponenty, nemusíme snad zdůrazňovat. Ptáte se po
gážích? Jsou ohromné. Generální ředitelé mají ročně
600 až 800 tisíc, náměstkové kolem půl milionu Kčs,
stejně tak i generální sekretáři. Na př. v Českoslo
venských hutích sociálně politický ředitel má právě
půl milionu Kčs ročně, samozřejmě příslušník KSČ,
obklopen třinácti referenty, rovněž se statisícovými
nebo jim se blížícími příjmy, dvanáct ze třinácti re
ferentů páně ředitelových je samozřejmě domovskou
obcí ve straně pana ředitele. Sociálně političtí ná
městkové a referenti jsou jedním z velkých nešvarů
a zbytečných zatížení znárodněného průmyslu, mělo
by se vážně počítat s jejich odstraněním.
Sociálně politickou stránku zaměstnanců má již
přece na starosti závodní a podniková rada, kde jsou
funkcionáři rovněž honorováni (podle přiznání mi
nistra průmyslu jen u Škodových závodů za 11 mě
síců representační a jiné náklady závodních rad či
nily přes 5 milionů Kčs), nač tedy ještě celý ohromný
sociálně politický referát, který se pak plete do vše
ho, rozhoduje o přijímání a propouštění zaměstnan
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ců, určuje platy odborníků a stará se hlavně, aby
jeho straničtí souběžci měli výhodná postavení a
služební zařazení. Nač techničtí a komerční náměst
kové a odborné skupiny u generálních ředitelství,
když tyto věci již si mají obstarávat autonomně pod
niková ředitelství? Jen snad proto, aby bylo více
těch, již oplývají statisícovými příjmy? Štáby jejich
nezkušených pomahačů jsou poctívány 15 až 18 tisíci
měsíčně. Stejně velikou chybou generálních ředitel
ství, vedle této finanční kapitoly nových kapitánů
našeho průmyslu, je skutečnost, že vrcholné jeho or
gány jsou převážně sestaveny z Udí, nemajících prů
myslovou praxi a průmyslu a svému oboru vůbec ne
rozumějících; to vede právě k onomu nesmyslnému
úřadování, zatím co důležité věci jsou opomíjeny.
Jak je možné, že při tak obrovském aparátě na
šeho průmyslu, kde jeden přes druhého zakopává,
nejsou objednávky zahraničních zájemců správně vy
řizovány, nebo jim není vůbec odpovídáno, jak zas
přiznal ministr zahraničního obchodu? Generální ře
ditelství žijí vlastně z peněz svých závodů a na jejich
úkor. Zakoupily se ohromné budovy, pořídily se pře
pychové interieury, perské koberce atd., známá po
revoluční automanie také zde má své kořeny, upra
vují se pro pány generální ředitele a jejich okolí
statisícovými, ba milionovými náklady různé vily atd.
Dokonce jsme zpraveni, že jedno generální ředitel-

Od parcelace ke kolchozům
Rusko je staletým vlastníkem asi pětiny nebo šes
tiny zemského povrchu. Má také nedohledné úrodné
lány a nesmírné lesní bohatství. Je to prostorový
kolos s nejrůznějším podnebím, který svými rozměry
vzdoroval úsilovné lidské vůli po jeho vzorném hos
podářském uspořádání, jež by bohatou síť komuni
kační na žímých lánech doplňovalo moderním prů
myslem a obchodem. Staré Rusko mělo sice svou své
ráznou velikost a sílu; leč přepych a bohatství byl
doprovázen přisluhující bídou, často přecházející
z křesťanské odevzdanosti a pokory do explosivní
zoufalosti. Pád soukromého vlastnictví v Rusku byl
proto překotně tvrdý a revoluce krvavá.
Říjnová revoluce v Rusku z roku 1917 smetla po
stupně a beze zbytku veškeré soukromé vlastnictví
půdy ve velkých rozměrech, rozparcelovala dočasně
velkostatky mezi malorolníky, kteří lačnili po rozší
řené držbě pozemkové, aby po letech takto rozdro
benou půdu malorolnickou opět scelila v kolchozy a
sovchozy v obrovských rozměrech.
O revoluční změně držby pozemkové po dvaceti
letech napsal Ivan Benediktov, ministr zemědělství
SSSR, mezi jiným toto:
»Sovětská vláda dekretem z 8. listopadu 1917 při
dělila zemědělcům do obhospodařování přes 150 mi
lionů desjatin půdy a splnila tak jejich vytoužený sen.
Rolníci byli osvobozeni od placení nájmu velkostat
kářům, jimž dříve odváděli asi 500 milionů rublů ve
zlatě. Po revoluci mělo každé hospodářství třikrát
tolik půdy než před tím.«
Tak byla provedena prvá revoluční pozemková re
forma v Rusku ve prospěch malorolníků, převodem
velkostatkářské půdy do soukromého vlastnictví.
Toto soukromé vlastnictví však nepotrvalo dlouho.
Stačilo několik let zkušeností, aby se poznalo, že pů
dou obohacený ruský mužík- je hospodář jednak ne
odborný, jednak vlažný a proto neschopný k pro
mýšlené správě svého rozšířeného samostatného selOBZORY

ství zakoupilo nebo najalo na 99 let zámek Břežany,
oficiálně prý pro výzkumnictví. Souhlasíme s pány
pokud se týče vkusu, ale ne již s tím, že by zrovna
zámek s idylickou zahradou byl vhodným objektem
pro instalování výzkumného oddělení, nebo laboratoří
na zkoušení tvrdosti ocele a jakosti železa. Jsme
ochotni se domnívat, že asi jsou zde v plánu »vý
zkumy« jiné.
Mohli bychom dlouho a dlouho takto pokračovat,
poukazujeme však na to, že poctiví a kvalifikovaní
zaměstnanci, inženýři, úředníci a dělníci, v továrnách
a podnicích jsou tímto »vysokým životním stylem«
naší průmyslové nadstavby značně znechuceni, neboť
vědí, že podivuhodná »representace« se děje z peněz
národních podniků a konečně z peněz všech poplat
níků. Co tomu říkají národohospodářské zájmy, o to
se z pánů nikdo nestará a nikdo nedovede říci, a
hlavně zakročiti, že takto se dále nemůže a nesmí
pokračovat? Ministr průmyslu sice pronese jadrný
odsudek, ale státně-kapitalističtí kapitáni si žijí dále
na velké noze s vědomím, že to nakonec přece někdo
zaplatí. Některé politické strany si udělaly ze zná
rodněného průmyslu sinekury. Na vrcholných orgá
nech znárodněného průmyslu se usadila stranická
šlechta s »významnými« odznaky na klopách kabátu
a při tom na manifestacích se vykládá, že znárodně
ný průmysl patří lidu!
Adolf Kučera
ského království ve službách státu a ve službách po
měrně slabého městského konsumu nezemědělského.
Byly tu arci i závažné motivy ideologické, které
s tímto zjevem předem počítaly. A tak tentýž ministr
zemědělství SSSR, Ivan Benediktov, napsal po dva
ceti letech ještě toto:
»Majíc 25 milionů drobných zemědělských used
lostí, nemohla sovětská republika být soběstačná
v produkci obilí, i v jiných produktech k uspokojení
průmyslu a měst. Zaostalá vesnice s velkým počtem
malých i zcela drobných hospodářství, nemohla po
užívat hospodářských strojů, vyráběných rozmáha
jícím se průmyslem. Průmysl nemohl se rozvíjet,
maje tak omezenou a kolísavou surovinovou základ
nu, jakou tvořilo málo produktivní zemědělství. Pro
to došlo k slučování drobných rozptýlených rolnic
kých usedlostí na podkladě společného obdělávání
půdy. Na kolchozních polích objevily se tisíce trakto
rů, kombajnů i jiných strojů, a tak v kolektivisaci
zemědělského hospodaření bylo jedno z hlavních ví
tězství Říjnové revoluce.«
»Kolchozu stále přibývalo. V roce 1918 bylo jich
jen 1.600, v roce 1930 již 85.900 a nyní-200.000. V nich
je sloučeno 85 procent všech zemědělských usedlostí.
Sovětská vláda jim zajistila půdu — k bezplatnému
užívání na neomezenou lhůtu — to je navždy,« tak
končí ministr zemědělství SSSR Ivan Benediktov.
Květnový revoluční duch na malém prostoru ČSR
vyvíjel se v některých směrech odlišně. I u nás byly
sice zrušeny velkostatky, většinou cizí vlastnictví a
tvořeny podezřele drobné zemědělské usedlosti. Pro
tože však u nás velkostatkáři nepronajímali půdu
drobným pachtýřům, nemohli jsme je v hromadném
měřítku, tak jako v Rusku, osvobodit od placení
pachtovného. U nás velké statky většinou vzorně
hospodařily; a když už byly pronajímány, byly svě
řovány do pachtu jednomu nebo několika odborní
kům, se zárukou dalšího vzorného vedení podniku.
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Froto ani u nás nelze říci, že bychom rušením větších
statků a jejich drobením zvyšovali produktivitu pů
dy, prostě proto, že dosud byla vzorná.
Drobením velkých statků neosvobozujeme armádu
neexistujících pachtýřů od placení pachtu, naopak.
Nové nabyvatele velkostatkářské a jiné pohraniční
půdy po Němcích zatěžujeme totiž přídělovou cenou.
Této rozdrobené půdě jistě jen dočasně přiznáváme
v odstupňovaných nejvyšších cenách prodejních prá
vo na nejdražší výrobu zemědělských produktů a
současně již předem připravujeme pro ni nadměrný
počet kolektivních traktorových a strojních stanic.
Státní lesy a velkostaky byly rozmnoženy prostorově
i početně a také jim jsou zcela neprávem přiznány
upřednostněné malorolnické ceny prodejní i před
nostní příděl dostatečného počtu hospodářských
strojů. Střední soukromé podnikání je cenově, stro
jově i mocensky nějak podezřele nespravedlivě opo
míjeno.
U nás se již dnes ozývají ojedinělé hlasy — a bu
dou se — v duchu příslušného programu a taktiky —
množit i sílit s časem, že rozdrobená půda v soukro
mých službách je hlavní překážkou dokonalé mechanisace venkova, dostatečné výroby a nízkých cen ze
mědělských výrobků.
Hromadného volání po úplném scelení rozdrobené
selské půdy do státních kolektivů se ovšem zatím
ještě nedočkáme. Kdyby se vyskytly, byly by to sice
hlasy upřímné, ale právě proto byly by okřiknuty a
zakřiknuty, nikoli jako nesprávné, ale jen jako ne-

prozřetelné, netaktické, předčasné. V příštím
roce budou totiž volby a v těch většina národa, tak
jako minule, bude hlasovat za zachování soukromého
majetku, který se nachází v poctivých českých
rukou, jenž v řadě desítiletí i věků znárodňoval čes
koslovenského ducha u nás i na Slovensku; tím je
především české a slovenské selství s vnitřním vzta
hem k rodné půdě.
Vesnice v zdrcující většině bude hlasovat za zacho
vání soukromého vlastnictví a tam, kde ho nemá
dost, bude volat po jeho rozšíření na účet větších cel
ků, ve svém sousedství. A na tomto sousedském hla
du po půdě, na této touze po soukromém majetku nejbližšího souseda ve vnitrozemí, s hříšným opomíjením
opuštěných vesnic a neobdělaných lánů v pohraničí,
je založena předvolební taktika těch, kteří touží po
neomezené vládě v kolektivech, které právě to české
a slovenské selství s »prašivým« lpěním na vlastnic
tví rodových chalup stojí v cestě. Této rafinované
taktice volebně má posloužit tak zvaná revise prvé
pozemkové reformy, scelovací zákon a jiné osnovy
zákonů, které z parcelace a drobení nelogicky vylu
čují často velmi špatně hospodařící státní statky,
ačkoli právě ty by měly sloužit k ukojení hladu po
půdě tam, kde je oprávněn. Totéž platí o státních le
sích, jimž by rozhodně lepšími hospodáři než stát
byly země, okresy, obce. Na zarputilé ochraně stát
ních statků a lesů je nejlépe vidět neupřímnost náhle
vzkypěvší horoucí lásky KSČ k rozšíření selského
soukromého vlastnictví.

Zkouška evropské solidarity

Jiří Suk

Ministr Marshall přednesl svůj plán hospodářské
pomoci Evropě jenom v hrubých rysech. Naznačil
ochotu Ameriky poskytnouti v příštích 3 — 5 letech
každoročně 6 miliard dolarů na hospodářskou obnovu
Evropy za podmínky, že se Evropa sjednotí a že sama
podá návrhy na tuto pomoc.
Třebas tedy nejde ještě o žádný konkrétní plán,
zdá se přece, že nabídka Marshallova je více než stéb
lo slámy, nabízené tonoucí Evropě. Proto také nabíd
ka vyvolala ve všech státech Evropy silnou odezvu.
Zatím co v západních státech posuzuje se nabídka
čistě hospodářsky, Východ dívá se na ní brýlemi pře
devším politickými. Na štěstí však první kritický bod
byl překonán tím, že Sověty přijaly pozvání k jedná
ním o Marshallovu plánu.
Marshallovu nabídku je však zkoumati s hlediska
poněkud širšího, než snad je okamžitý hospodářský
nebo politický zájem jednotlivých zemí. Nemoc, na
níž dnes Evropa trpí, není nemocí jednotlivých zemí,
nýbrž jakousi nemocí kolektivní, která se projevuje
společnými znaky celého kontinentu: nedostatek ka
pitálu, nedostatek surovin a potravin a přelidnění.
I když v některém ohledu v jednotlivých zemích je si
tuace snad lepší, není myslitelno, aby se z hospodář
ského chaosu evropského zachránila jenom snad ze
mě jedna. Léčiti se musí celý organismus, t. j. i léčení
musí býti kolektivní.
To se ukázalo dobře po první světové válce. Větši
nu evropských státu tížily stejné problémy. A přece
nenašlo se společné řešení, nýbrž každý stát řešil své
bolesti individuálně. Amerika jednala o úpravu váleč
ných dluhů s každým evropským státem zvláště, stej
ně tak o poskytnutí půjček nebo o dodávku surovin
(bavlny) nebo potravin (tuku).

Při jednáních šlo tedy o nerovnoměrné rozdělení sil:
na jedné straně stála silná Amerika, na druhé straně
pak slabý evropský partner. Čím slabší byl partner,
tím větší bylo vítězství Ameriky, ovšem vítězství je
nom zdánlivé. Půjčky byly uzavírány na vysoký úrok,
který nemohl býti nikdy zaplacen, takže nakonec na
to přece jen Amerika doplatila. Jak jinak by se vyvi
nula situace, kdyby již tehdy bylo došlo k jakési ko
lektivní pomoci Ameriky Evropě t. j. kdyby všechny
tyto velké otázky hospodářské byly řešeny v rámci
celkových společných možností evropských (kdyby vá
lečné dluhy, půjčky, dodávky surovin byly projedná
ny Amerikou na straně jedné a společným evropským
výborem, který by byl Americe vyrovnaným partne
rem a dostatečným ochráncem evropských zájmů na
straně druhé).
Tisk některých zemí a některých politických stran
dívá se na Marshallovu nabídku velmi podezřívavě.
Vidí v ní hospodářskou ofensivu, za níž se skrývá
ofensiva politická proti Evropě. Jejich stranické zau
jetí nedovoluje jim hledati v nabídce jiné pohnutky
než zase politické, ač právě srovnání se situací po prvé
světové válce ukazuje, že důvodem nabídky nemusí
býti ani nějaké skryté úmysly politické, ani ideální
altruismus, nýbrž jenom reální nabídka pomoci za
podmínky solidárního ručení.
Jistě nemůže míti nikdo Americe za zlé, že nabíd
kou sleduje ještě i jiný cíl, vyplývající z vlastní hos
podářské situace. Její poválečná hospodářská kon
junktura se blíží konci. Je proto třeba udržeti kupce
amerického zboží v zahraničí. Tam však není devis.
Američtí výrobci brání se snížení vysokých celních
hradeb, která znemožňují dovoz zahraničního zboží a
tím výměnu zboží. Americe zdá se výhodnější setrvati
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při dosavadní celní ochraně a dátí zchudlé Evropě v ji
né formě finanční pomoc k hospodářské rekonstrukci.
Individuální půjčky, alespoň ve větší míře, se neosvědčují. Amerika se proto pokouší apelovati na evrop
skou solidaritu.
Nabídku Marshallovu považujeme proto především
za nabídku hospodářskou a nikoliv politickou, za na
bídku hospodářské pomoci Evropě, zpustošené válkou.

Dotazy a interpelace
Nemáme dobrých zkušeností s praxí, která byla
v našem parlamentě od samých jeho počátků zave
dena při podávání dotazů a jejich zodpovídání. Stalo
se běžným zjevem, že písemné odpovědi ministrů ne
bo celé vlády přicházely s velikým opožděním, mnoh
dy až za půl roku, takže se dotaz mezitím stával bez
předmětným a odpověď víc než zbytečnou. Nový jed
nací řád, který si parlament schválí ještě před od
chodem na letní prázdniny, učiní v této věci konečně
nápravu. Zavádí také novou praxi připuštěním dota
zů ústně podávaných a ústně odpovídaných. Otázce
dotazů a interpelací je v novém jednacím řádě vyhra
zena celá kapitola o čtyřech paragrafech. O důleži
tosti této XI. kapitoly i paragrafů 64—67, a o živém
zájmu o otázku interpelačnj svědčí předložené práv
nímu výboru pozměňovací a zlepšovací návrhy ná
rodních socialistů, komunistů, sociálních demokratů
a slovenských demokratů. Jak vlastní návrh jedna
cího řádu, tak i návrhy pozměňovací jsou vypraco
vány zřejmě podle vzorů jednacího řádu britského
parlamentu, tedy nejdokonalejšího parlamentu svě
ta, ve kterém neplatí psané a uzákoněné jednací řá
dy, nýbrž řád vžitý, staletou tradicí posvěcený a po
dle potřeb doplňovaný a zlepšovaný. Není bez význa
mu, že zvláště pozměňovací návrhy, komunisty před
ložené, se přidržují přímo doslovně jednacího řádu
britského.
Aby lépe vyniklo, do jaké míry navrhovaná a práv
ním výborem schválená ustanovení nového jednacího
řádu v kapitole o interpelacích jsou přejímána z brit
ského vzoru, je dobře seznámiti se s praxí, zavede
nou v parlamentě nad Temží.
Jednací řád britského parlamentu v kapitole »Do
tazy na ministry a jiné členy« uvádí:
Cl. 53: Oznámení o tom, že některý dotaz má býti
položen některým členem sněmovny na ministra Jeho
Veličenstva, musí býti podáno písemně příslušným
sněmovním tajemníkem, nebylo-li předem dosaženo
souhlasu předsedy sněmovny k určitému zvláštnímu
dotazu. Vysvětlení: Opis dotazu, který je doručen
sněmovní kanceláři, má obsahovati” jméno poslance,
vznášejícího dotaz, a den, do něhož si přeje, aby byl
dotaz zodpověděn. Je-li žádána ústní odpověď, budiž
dotaz označen zvláštním znaménkem - hvězdičkou.
Takto označený dotaz je oznámen příštího dne v presidiálních sděleních.
Cl. 54: Dotazy mohou býti kladeny v pondělí, úte
rý, ve středu a ve čtvrtek, jakmile bylo skončena jed
nání o iniciativních návrzích (priváte business) a
musí být kladeny ne později, než počínajíc 15. hodinou
odpolední. Nelze přijmouti dotaz, položený po 15.45
hod., vyjímaje dotaz, který nebyl zodpovězen pro ne
přítomnost ministra, na něhož byl předtím vznesen,
a dotaz, který je naléhavý buď tím, že se jedná o vel
mi důležitý veřejný zájem, anebo má vztah k denní
mu pořádku.
,
Cl. 55: Když poslanec neoznačí svůj dot^z hvěz
dičkou, nebo není přítomen, aby dotaz kladl ústně,
nebo když tento dotaz nebyl uplatněn do 15.45 hod.,
dotázaný člen vlády dá vytisknouti odpověď v úředOBZORY

Je tedy snadno myslitelno, že takováto pomoc bude
poskytnuta i sovětskému Rusku, jemuž byla zpustoše
na právě jenom jeho evropská území.
Marshall přenechal iniciativu o formě této hospo
dářské pomoci sjednocené Evropě. Záleží tedy i na
na nás a na našich návrzích, aby nabízená pomoc se
stala pomocí čistě hospodářskou a ne politickou a aby
Evropu hospodářsky posílila a sjednotila.
Vladimír Sis
ním zápise o parlamentní rozpravě, pakli ovšem po
slanec nepožádá o odklad uplatnění svého dotazu.
Cl. 56: Jakmile nastane doba, kdy mohou býti do
tazy uplatněny, vyvolá předseda postupně poslance,
jejichž jmény byly dotazy oznámeny v presidiálních
sděleních. Vyvolaný poslanec vstane, klade dotaz
ústně, odvolávaje se přitom k jednacímu číslu dota
zu, pod kterým byl uveřejněn v presidiálních sděle
ních. Dotaz musí býti uplatněn členem sněmovny, je
hož jménem byl vznesen, vyjímaje v případech, kde
dotaz vyžaduje okamžitou odpověď vzhledem k své
mu obsahu a kde může být uplatněn nebo vznesen
kterýmkoliv jiným poslancem. Není-li vyvolaný po
slanec přítomen, může jeho jménem uplatniti dotaz
jiný poslanec, k tomuto účelu delegovaný. (Clen vlá
dy může, vyžaduje-li to veřejný zájem nebo jiné dů
vody, odmítnouti odpovědění dotazu, člen vlády může
odpověděti i na dotaz, který nebyl ústně uplatněn.)
Cl. 57: Účelem dotazu je obdržeti informace o sku
tečnostech, které jsou v. kompetenci dotázaného.
Právo klásti dotazy je řízeno těmito pravidly:
1. dotaz, vznesený na ministra Jeho Veličenstva,
musí míti vztah k veřejné záležitosti, která je úředně
spjata s jeho úřadem, nebo k věci, která je předmě
tem správních úkolů, za které tento ministr je od
pověden ;
2. dotaz nesmí obsahovati jména nebo prohlášení,
která nemají nejužší vztah k věci a nejsou jinak nut
ná, aby věc byla srozumitelná;
3. obsahuje-li dotaz prohlášení, je poslanec plně
odpověden za jeho pravdivost;
4. dotaz nesmí obsahovati sporné předměty, usu
zování, narážky (obvinění), nebo ironické výrazy;
5. dotaz nesmí míti vůbec vztah k rozpravě, která
se již konala, nebo k odpovědi, která už byla dána
během zasedání;
6. dotaz nesmí býti kladen o jednáních před výbo
rem, o kterých plenům sněmovny dosud nejednalo na
základě výborové zprávy;
7. dotaz nesmí býti kladen tak, aby vyjadřoval ně
jaký názor nebo vyvolal rozhodnutí nějaké abstrakt
ní právnické otázky, anebo byl rázu hypothetického;
8. dotaz nesmí býti kladen ve věci charakteru nebo
chování kteréhokoliv osoby, s výjimkou v případě,
že nemá vztahu k úřednímu nebo veřejnému posta
vení této osoby;
9. nelze klásti dotaz, mající vztah k charakteru ne
bo chování kterékoliv osoby, již lze obviniti pouze
na podkladě materiální žaloby;
10. je nepřípustný dotaz, který v sobě obsahuje ob
vinění osobního charakteru;
11. dotaz, který byl plně zodpověděn, nelze klásti
znovu, a
12. dotaz, kladený neoficiálnímu členu, musí míti
vztah k předmětu jednání sněmovny, pro kteroužto
věc je onen člen příslušný odpovědností. (Předseda
rozhoduje o tom, je-li dotaz přípustný nebo vhodný,
a zamítne dotaz, který podle jeho názoru je zneuži
tím interpelačního práva. Na př. může býti zamítnut
dotaz proto, že je neodůvodněně obsáhlý, že je v něm
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použito nevhodného výrazu a pod. Jeden člen parla
mentu nesmí uplatňovat více než tři dotazy, které
mají býti zodpověděny během příštího týdne.)
ČI. 155: Poslanec, který mluví k určitému do
tazu:
I. nesmí se zmíniti o rozpravě, která byla konána
v době tohoto zasedání, nebo k dotazu, který není
v daném okamžiku předmětem rozpravy;
II. nesmí mluviti proti nebo se dotknouti rozhod
nutí sněmovny, vyjímaje návrh, který má býti zru
šen;
HI. nesmí se dotknouti rozpravy, která se právě
koná ve sněmovně lordů:
IV. nesmí mluviti k věci, která je právě předmětem
právního rozhodování;
V. nesmí se dotknouti jiného poslance tím, že by
ho jmenoval;
VI. nesmí osobně útočiti proti kterémukoliv po
slanci ;
VII. nesmí používati útočných výroků, majících
vztah k sněmovně lordů nebo k dolní sněmovně;
Vin. nesmí se dotknouti chování krále nebo jiné
vysoce postavené osoby:
IX. nesmí používat jména krále, aby ovlivnil obsah
rozpravy;
X. nesmí používati velezrádných a vzpurných slov,
nebo používati jména krále nedůstojným způsobem;
XI. nesmí zneužívati práva mluviti za účelem obstrukčním, zdržující projednávání věci.
Potud tedy ustanovení o dotazech a interpelacích
jednacího řádu britského parlamentu. Z velké části
přejímají je pozměňovací návrhy a usnesení právního
výboru našeho parlamentu. Tak sociální demokraté
navrhli k par. 64, jednajícímu o »dotazech k vládě«:
Každý poslanec se může dotazovati vlády nebo člena
vlády po činech vlády a jejích orgánů a po zamýšle
ných opatřeních a dotázaní jsou povinni na dotazy
odpověděti. Toto právo vykonávají poslanci dotazy
stručnými, dotazy písemnými a naléhavými interpe
lacemi.
K § 65 (dotazy stručné a písemné), navrhli sociál
ní demokraté: »V době zasedání vyhradí předsednic
tvo v první plné schůzi v měsíci přiměřenou dobu pro
stručné dotazy poslanců, které byly předsednictvem
sněmovny určeny pro ústní odpověď a pro ústní od
povědi předsedy vlády nebo jejích členů. Stručný
dotaz musí býti předložen předsednictvu sněmovny
písemně nejpozději 21 dnů před ústní odpovědí, ne
smí obsahovati urážlivá tvrzení ani osobní útoky, a
smí míti rozsah nejvýše sto slov. Předsednictvo sně
movny, když určí dotaz pro ústní odpověď, zašle je
ho jedno vyhotovení dotázanému a určí současně
dobu schůze, ve které má býti podána odpověď. Do
tázaný je povinen odpověděti nebo odpověď odepříti
s udáním důvodu. Dotázanému je volno odpověděti
ústně buď hned, nebo v příští schůzi, nebo si vyhraditi odpověď písemnou do osmi dnů. K žádosti člena
vlády musí předseda pro odpověď na dotaz prohlásit
schůzi za důvěrnou. Písemné dotazy musí býti zodpo
věděny písemně do 15 dnů. Naléhavou interpelací je
dotaz, který je mimo podpis tazatelů, uvedených
k záhlaví, opatřen ještě dalšími 30 podpisy poslanců
a. je-li označen výslovně jako naléhavý, s uvedením
důvodů. Dotázaný musí odpověděti do sedmi dnů buď
písemně nebo v plenární schůzi ústně, nebo stejným
způsobem odpověď s udáním důvodů odepříti. Nej
později v nejbližší schůzi po rozdání odpovědi tiskem,
nebo po uplynutí 7denní lhůty bez odpovědi, může
tazatel navrhnouti, aby se rokovalo o předmětu inter
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pelace. Dotázaný se musí v rozpravě ujmoutí slova,
jestliže do zahájení rozpravy nebyla odpověď rozdána
tiskem.
Slovenští demokraté navrhli, aby se rozlišovaly do
tazy podle toho, jde-li o dotazy jednotlivých po
slanců, nebo o dotazy určitého počtu poslanců. Tyto
dotazy (druhé), možno nazývati naléhavými interpe
lacemi. Člen vlády má míti možnost, aby sám uvážil,
chce-li odpověděti ústně i na takový dotaz, v němž se
nežádala ústní odpověď. Obsah dotazů, a tedy i nalé
havých interpelací, bylo by účelné v novém jednacím
řádě vymeziti nejen kladně (t. j. nač lze se ptáti), ale
i záporně (nač nebo jak nelze se ptáti). Do textu bu
diž vloženo pevné určení dne, ve kterém mají býti
vznášeny ústní dotazy. Je to v zájmu pravidelného
chodu sněmovních a klubovních prací, dosud na
čtvrteční dopoledne stanovených), a rovněž i v zá
jmu respektování času vládních činitelů, a konečně i
v zájmu veřejnosti a tisku.
Pokud jde o námitky, že jsou lhůty krátké, možno
poukázati na to, že při dnešním rozvoji telekomuni
kace může si vláda urychleně opatřiti potřebné infor
mace i z nejvzdálenějších míst státu a současně musí
býti poskytnuta parlamentu možnost účinného zása
hu, který tkví právě v jeho rychlosti. Vzhledem k ná
mitkám, že by reformovaná instituce dotazů mohla
svádět k demagogu, je účelné přenésti konečnou od
povědnost za úpravu dotazů na předsedu sněmovny.
Předsednictvu sněmovny, jakožto orgánu, usnášejí
címu se kolektivně, nebylo by radno svěřovati toto
rozhodování. Pro přednášení ústnícji dotazů poslanců
a odpovědí předsedy nebo členů vlády měly by se
ustanoviti měsíčně pravidelně dva čtvrtky, kdy se
konají plné schůze parlamentu. Předsednictvo sně
movny může natrvalo nebo přechodně určití i jiný
pravidelný den. Stanoví také pořadí dotazů a odpo
vědí podle jejich obsahu, avšak bez újmy lhůty 7 dnů,
ve které má býti dotaz zodpověděn. Kancelář sněmov
ny vyvěsí ve sněmovně seznam všech ústních dotazů
s jmény tazatele a i dotázaného a v pořadí, v kterém
budou předneseny, a to nejméně 48 hodin před schů
zí, ve které mají být zodpovídány. Písemné odpovědi
mají býti předkládány do patnácti dnů, na naléhavé
interpelace do tří dnů.
Právní výbor, který připravil již návrh jednacího
řádu pro plenům sněmovny, přihlédl ve. značné míře
rovněž k britskému vzoru a ovšem i k pozměňovacím
návrhům čtyř stran, podle tohoto vzoru vypracova
ným a schválil tato konečná znění kapitoly XI., jed
nající o dotazech a interpelacích a zahrnující §§64
až 67. Výbor přihlédl hlavně ke komunistickým ná
vrhům, které se přidržují výhradně britského vzoru.
§ 64 odst. 1 byl přijat po menších úpravách podle
návrhu poslanců strany KSČ, takže bude zníti: »Po
slanci mohou se písemně dotazovati vlády nebo člena
vlády o činech vlády a jejích orgánů a po zamýšle
ných opatřeních. Dotázaní jsou povinni na dotazy od
povědět, pokud tyto činy spadají do jejich kompe
tence.« Pokud jde o druhý odstavec, vysloven souhlas
se zásadou rozdělit dotazy na 3 kategorie podle zá
važnosti a naléhavosti obsahu.
§ 65 upraven tak, že bude znít: »1. V době zasedání
vyhradí předsednictvo sněmovny zpravidla v první
plné schůzi v měsíci přiměřenou dobu pro stručné
dotazy poslanců, které byly předsednictvem sněmov
ny připuštěny pro ústní odpovědi. — 2. Stručný dotaz
může býti podán každým poslancem. — 3. Stručný
dotaz musí býti podán ve sněmovní kanceláři pí
semně v tolika vyhotoveních, aby mohl býti doručen
též každému dotazovanému, a nesmí míti rozsah,
přesahující 200 slov. — 4. Připustilo-li předsednictvo
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sněmovny dotaz pro ústní odpověď, zašle jedno vy
hotovení dotázanému a stanoví zároveň dobu schůze,
ve které má býti dodána odpověď. — 5. Dotázaný je
povinen dostavit se do schůze nebo se dát zastoupit
jiným členem vlády. — 6. Ve schůzi, určené pro
ústní odpovědi na stručné dotazy poslanců, přečte
tazatel svůj dotaz. Dotázaný je povinen odpovědět
nebo odpověď odepřít s udáním důvodů. Od?pře-li
dotázaný odpověď, může tazatel položit jednu doda
tečnou otázku, která však nesmí trvali déle než dvé
minuty. Dotázanému je volno odpovědět na tuto otáz
ku ústně buď ihned nebo v příští schůzi, vyhrazené
ústním odpovědím na stručné dotazy, nebo si vyhra
dit odpověď písemnou, kterou je pak povinen podati
do 15 dnů. Dotázaný může též odepřít odpoveď na
dodatečnou otázku, s udáním důvodů. — 7. K žádosti
dotazovaného musí předseda prohlásit schůzi, urče
nou pro odpověď na dotaz, za důvěrnou. — 8. Sně
movní kancelář vyvěsí ve sněmovně seznam stručných
dotazů, jež byly předsednictvím sněmovny určeny
pro ústní odpovědi, s pořadovým číslem, jménem ta
zatele i dotázaného a s krátkým údajem o předmětu
dotazu, a to nejméně 48 hodin před schůzí, ve které
mají býti zodpověděny. Tyto dotazy se netisknou. Po
slanci a oprávnění parlamentní zástupci tisku mohou
nahlédnouti ve sněmovní kanceláři do jejich znění.
Seznam vyvěšených stručných dotazů může býti zve
řejněn. — 9. Uveřejnit! v tisku obsah dotazu, které
ještě nebyly předneseny ve sněmovně, oddělili dota
zy od odpovědí již podaných a změniti obsah dotazu
nebo odpovědí, nebo připojovati k nim poznámky, je
nepřípustné.«
§ 66 bude zníti takto: »1. Předsednictvo sněmovny
nepřipustí k ústnímu zodpovědění dotazy, jež mohou
ohrozit veřejný zájem, a to zejména: a) dotazy, kte
ré obsahují projevy, uvedené v § 8, odst. 1, písni, m)
jedn. ř.; b) dotazy, obsahující urážlivá tvrzení nebo
osobní útoky; c) dotazy, na které byla již dána vy
čerpávající odpověď; d) dotazy o věcech, které jsou
již předmětem jiného jednání sněmovny nebo sně
movního výboru (komise); e) dotazy, které se do
týkají abstraktních právních otázek, anebo mají po-

Louis Napoleon a Lourdy
*)
Císař pohlédne na hodinky. Půl jedné. Byl po celý čas ne
klidný, protože se chtěl ještě před ulehnutím zeptat, jak se
vede synovi. Jeho jediný syn, Lulu, je po dva dny už trochu
chorý. Není to nic zvláštního. Menší teploty. Ale u dvouletého
dítěte je nutno se připravit na nemilá překvapeni. Louis
Napoleon nevyrostl v paláci, nýbrž v měšťanských bytech.
Je muž osvědčených nervů. Trochu úzkostlivý je, ale tak
přemrštěný jako Eugenie zdaleka ne. Na Luluově zdraví závisí
však budoucnost korsického císařského domu.
Císař zazvoní a dá si podat kabát a boty. Není už natolik
mlád a. jist sám sebou, aby si před Eugénií povoloval. Eugenie
pochází z malých poměrů, tím víc si potrpí na formálnosti.
Louis Napoleon se doví, že Eugenie dala před půl hodinou
vzbudit lékaře. Pln nepokoje vchází do dětského pokoje.
U synáčkovy postýlky zastihne ženu, rozplývaíjci se v slzách.
Lulu leží apaticky na postýlce, tvářičky má červené, oči se
mu lesknou. Jenom když mu paní Bruatová nebo ošetřo
vatelka vyměňuji na čele obklad, zkřiví obličej a zafňuká.
Lékař se na císaře povzbudivě usměje:
*) Výňatek z 35. kapitoly slavného románu „Píseň o Bernadettě“, kterou napsal česko-německý spisovatel F. Werfel.
Tato kniha byla za války vydána v Americe a stala se jednou
z nejčtenějších knih anglosaského i latinského světa. Její
autor, Franz Werfel, který se nikdy neodcizil české zemi a
českému lidu, i když psal německy, zemřel v roce 1945. Jeho
kniha o Bernadettě z- Lurd stala se též základem k filmu,
který byl natočen v Hollywoodu a který byl promítán v nej
větších biografech celého světa. Werflova „Píseň o Bemadettě" vyšla právě v těchto dnech v Praze péčí Katolického
literárního klubu. Knihu, která má 540 stran, přeložila Jitka
Fučíková. Protože o knihu se jeví velký zájem, doporučujeme
čtenářům, aby si ji včas objednali.
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váhu hypothetickou; f) dotazy o povaze nebo chování
kterékoliv osoby, ledaže se dotaz vztahuje na sku
tečnost při jejím úředním nebo veřejném působení.«
§ 67, jednající o písemných dotazech, bude znít:
»Písemné dotazy, za které se považují i stručné do
tazy, jež nebyly předsednictvem připuštěny pro ústní
odpovědi a vyhovují podmínkám § 66, se podávají pí
semně sněmovní kanceláři a musí být zodpověděny pí
semně do jednoho měs:ce, pokud se dotázaný neroz
hodne odpovědět ústně. Dotaz a odpověď se tiskem
nerozdává. Sněmovní kancelář dodá dotaz i odpověď.«
§ 68. 1. Je-li interpelace rámo podpisy tazate’ú,
uvedených v záhlaví, opatřena ještě dalšími 50 pod
pisy poslanců a je-li označena výslovně jako naléha
vá z uvedených důvodů, musí dotázaný odpovědět ao
14 dnů buď písemně nebo v plenární schůzi ústně, ne
bo stejným způsobem odpověď s udáním důvodů odepříti. Nejpozději v nejbližší schůzi po rozdání odpo
vědi tiskem nebo po uplynutí 14denní lhůty bez od
povědi může tazatel navrhnout, aby se rokovalo o
předmětu interpelace. O návrhu tom usnáší se sně
movna prostým hlasováním a v usnesené rozpravě
náleží slovo nejprve jednomu z tazatelů, uvedených
v záhlaví interpelace. Dotázaný musí se v rozpravě
ujmout slova, nebyla-li do zahájení rozpravy odpo
věď rozdána tiskem.
Sněmovna si schválí nový jednací řád ještě v tom
to týdnu. Je pečlivě vypracován a je jeho největší
předností, že se přidržuje britského vzoru, podle ně
hož je vypracován také nový jednací řád francouz
ské sněmovny. Odstraní mnohé nedostatky a vnese
četné novoty do života a činnosti našeho parlamentu.
Zvláště však významná zůstávají ustanovení o dota
zech a interpelacích. Zavedení ústních dotazů i úst
ních odpovědí, připuštění rozpravy o nich, zkrácení
lhůty pro odpovědi, jsou novoty, které vítá nejširší
veřejnost a tisk s obzvlášť velkým uspokojením. Dny,
které budou stanoveny pro ústní podávání dotazů a
pro ústní odpovědi předsedy a členů vlády na ně, bu
dou jistě nejzajímavější a také nejplodnější v celko
vém chodu parlamentního dění. Přinesou jistě mnoho
prospěšného a dobrého.

F. Werfel
„Nic to není. Sire, princ, jak vime, má k horečkám
sklon. ..“
„Je to difterie, blanitý záškrt,“ sténá Eugenie.
„K takovému předpokladu není nejmenšího oprávnění,
Madame.“ odporuje lékař. „Princ má trochu zardělý hltan,
nic víc. To jsme už přece mnohokrát zažili...“
„Nehrozí nebezpečí spály nebo spalniček?“ ptá se císař.
„Podobnou možnost nelze vyloučit nikdy. Sire, prozatím
však je každá obava zbytečná. Radil bych Jejímu Veličen
stvu, aby šla klidně spát.“
„Je to záškrt, blanitý záškrt,“ opakuje Eugenie vyprahle.
Císař, velmi bledý, k ní přistoupí:
„Jdi spát, má drahá,“ řekne něžně a položí dítěti ruku na
prsa: „Lulu. bude hodný. Viď. Lulu, že si maminka má jit
lehnout...“
Lulu se pánovitě rozvzlyká:
„Ne, maminka nesmí jít spát. Ať je u mne!“
Eugenie obrátí vášnivě uplakanou tvář k císaři:
„Louis, nezamítej mou prosbu! Bruatová přinesla láhev
pramenité vody z Lurd. Dáme ji Luluovi napít...“
„Musí to být, má milá?“ ptá se císař nepříjemně dotčen.
„Ano, Louis. Ta voda již mnoho lidí vyléčila. Dítě jako
Lulu, dvouleté, uzdravilo se v jediné vteřině.. .“
„O tom se nic určitého neví, má milá.“
„Kdo má jen špetku víry, ten to ví, Louis!“
Císař jen stěží zakrývá nelibost.
„Když se druzí zesměšňují, my bychom se neměli dělat
směšnými, m y se zesměšňovat nesmíme ...“
„Pro život svého dítěte se ráda zesměšním·, Louis!“
Starý lékař mrkne významně na císaře:
„Ta voda je naprosto neškodná. Když si to Madame tak
tuze přeje, můžeme ji princi dát...“
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Po těchto slovech osvědčeného lékaře nezbude císaři, než
aby se dal na ústup:
„Já bych jen nechtěl,“ podotkne váhavě, „aby se o tom po
vídalo.“
Eugenie vzplane,
„To by nebylo noblesní. To by bylo nízké a nevděčné,
Louis. Jak nám má pramen pomoci, když ho už předem za
píráme? Naopak! Slibuji tu před Bohem i před lidmi, že se
k prameni i k nejsvětější Panně lurdské přízním, když mé
dítě zachrání.“
Madamé Bruatová přináší sklenici s vodou. Císař pokrčí
rameny a vyjde z pokoje.
Pozítří ráno objeví se v císařově ložnici sama císařovna
a hlásí mu, že Lulu je bez horečky:
„Massabielleský pramen pomohl, Louis .. .“
„To je trochu lehkovážné tvrzeni, drahoušku! Lulu byl už
často nemocen a vždycky se s pomocí Boží zas rychle uzdra
vil. Křivdíš doktorovým práškům.“
„Tys nevěrec, Louis . ..“
„To by bylo u panovníka ze všeho nejhloupější,“ usměje
se císař.
„Tys horší než atheista, Louis! Chybí ti pokorná schopnost
být Bohu vděčný za milost, kterou nám prokázal. A ještě
včera ses třásl strachy, aby to nebyla svála nebo záškrt...“
Císař, který nezažil za pět let manželství pět takových
ranních návštěv své ženy, je všecek nesvůj, že ho přistihla
se síťkou na vlasech a s páskou na knírech:
„Křivdíš mi, drahá Eugénie,“ odpovídá enervovaně. „Vím,
že máme jen a jen milosti Boží co děkovat za Luluův život.
Toto přesvědčení mě však ještě dávno nezavazuje k tomu,
abych dal výhost rozumu a. uvěřil, že sklenice pitné vody
z Pyrenejí odvrátila od chlapce spálu.“
Klasická tvář Eugenie Montijó ztvrdne a zešpičatí:
„Popíráš tedy i sebemenší možnost, že právě massabielleská voda Lulua ve čtyřiadvaceti hodinách zbavila horeček'?“
„Tak jsem to také neřekl,“ praví císař, přivíraje oči .už
skoro bolestně. „Nepovažuji — vedle četných přirozených
vysvětlení, která jsou nasnadě — ani vysvětlení nadpřiro
zená za vyloučená. Nicméně nemám nejmenši příčiny poklá
dat zázrak za jistý tam, kde příroda a medicína k vysvětlení
plně stačí. Ponechme podobné věci starým ženám! Naše dítě
je zdrávo. Ze Bůh pomohl, vím; že pomohli lékař i příroda,
vím; že pomohly Lurdy — je snad možné, ale nevím to ..
„Ale já to vím, Louis,“ řekne císařovna bojovné, „a nikdo
mi nezabrání, abych děkovala, ani ty ne!“
„Proč bych ti v tom měl zbraňovat, má drahá?“ míní císař
smířlivě.
„Tys tedy ochoten splnit mé přání?“ vpadne mu Eugenie
rychle do řeči. „Slíbila jsem za nás za oba. že zrušíš příkaz
o uzavření jeskyně, když lurdská voda pomůže našemu ho
šíkovi . ..“
Louis Napoleon není už takřka schopen se ovládat.
„Sliby skládáme za sebe, má drahá, a ne za jiné. Lurdy
jsou choulostivé politikum. Právě v přítomné chvíli mám zá
važné důvody, abych si liberální stranu nepohněval...“
„Mé důvody ženy a matky jsou mnohem závažnější než
jakákoliv politika přítomné chvíle,“ namítne Eugenie. Zbled
ne, a umíněnost, ctižádostivost a energie činí její tvář císaři
nepříjemnou.
„Má vláda zaujímá v této aféře od počátku zamítavý po
stoj,“ prohlásí círař chraplavě po malém odmlčení. „A nejen
má vláda, nýbrž i francouzský episkopát, kterému snad ani
ty nevyčteš vyložený atheismus. Jsme všichni závislí na ve
řejném mínění. Veřejné mínění naší doby se vzpírá proti za
tuchlé mystice určitých zaostalých částí obyvatelstva. Vzpírá
se proto, že vede zápas o nového ducha. Tento duch mě pod
poruje. Postavím-li. se mu v cestu, zničí mě. Poslyš: Jestliže
nyní zruším svůj rozkaz, podle něhož byla jeskyně uzavřena,
blamuji se před vlastní vládou, což je tolik, jako před sebou
samým. To snad ode mne nežádáš? Chceš, abych docela proti
svému politickému rozumu udeřil ducha doby do tváře a ve
řejně sám sebe odvolal?“
Eugenie přistoupí k císaři a uchopí obě jeho ruce:
„Louis,“ řekne hlasem velmi hlubokým, „císař je závislý
na mnohem vyšší moci, než je veřejné mínění. To přece sám
cítíš. Proč by ses jinak radil s madame Frassartovou, věšt
kyní a jasnovidkou? V tvém postavení není lhostejný ani
jediný výdech, v tvém postavení neexistují oportunistické
vytáčky. Když sníš, tvoříš historii. A zrovna teď se chceš bez
něho obejít, teď. kdy nastává nejslavnější rok tvé vlády?
Jen považ! Ve Francii vyprýštil pramen milosti a přináší
jedno uzdravení za druhým! Sám jsi z něho dal napít synovi,
který byl v nebezpečí ...“
„Nemáme-li se odchýlit od pravdy, nebyl jsem to já . ..“
skřípe zuby Napoleon.
„To je jedno. Lulu je bez horeček,“ namítá Spanělka. „Táž
moc, která dála prostřednictvím nevinné, vyvolené dívky
vyprýštit v jediném okamžiku silnému prameni, ukázala se
i tobě milostivá, A ty by ses opovážil ošidit tuto moc o její
odměnu? Máš vskutku za to, že je méně nebezpečné udeřit
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v tvář Boha a Pannu Marii než tvého tak zvaného ducha
doby? Takhle smýšlíš poté, co jsi složil slib diků?“
„Tys jej složila, ne já,“ trvá círař beznadějně na svém.
„To je jedno! Slib byl složen! Musíme jej splnit! Tvá říše
je v sázce, Louis ,,,“
Císař už nepromluví a odvede Eugénii do jejích pokojů.
Má svrchovaně mrzutý den. Ta krásná žena má neodola
telnou silu uvádět ho v neklid. Umí být chladná a čím dál
chladnější a nakonec tak ledová, že se mu chce ujet před ni
do Paříže. Mimo to má císař u ni sem tam nějaký ten vrou
bek, a ona mu to v takový den umí dát pocítit. Koupele
v moři ho netěší. Nemůže pracovat. Ani tu krásnou půlnoční
chvíli tvůrčí samoty nevychutnáva jako jindy. Ale horší než
všechno to je osten, který zanechala ženina řeč v jeho srdci.
Eugenie je v právu. Slib nelze zrušit. Ani on jej nesmí zru
šit, třebaže jej nedal. Ať už je moc, která stojí za lurdskými
zjeveními a uzdraveními jakákoliv, může to opravdu být táž
moc, která stojí za světovými dějinami a tím i za italským
podnikem,
Nicotným ubožákům je snadno volnomyšlekařit. Co tím
riskují? Smí se však největší monarcha zeměkoule odvážit —
jen proto, aby nevzbudil nelibost volnomyšlenkářů — pohně
vat tuto přenedůtklivou moc, která rozhoduje o vítězstvích
a porážkách? Již i tyto chladné úvahy jsou neopatrné, myslí
si císař, zatím co přechází mezi oběma pracovními stoly. Kdo
může vědět, zůstanou-li tyto lstivé úvahy utajeny před onou
mocí, která si žádá bezměrného oddání? Ten, kdo čmárá
akta, anebo ten, kdo prodává v krámě zboží, se může snadno
vysmívat pověrám. Ale ten, kdo vládne světu, ví z každo
denní zkušenosti, že není všechno jen tak samo sebou, že
události se zauzlují nezávisle na něm, že on je naopak míčem
tajných sil a protisil, které si žádají uctívání a oběti, které
se musí znovu a znovu vábit a usmiřovat. Zda kulka aten
tátníka zasáhne nebo nezasáhne, to nezávisí ani tak na ballistice, jako na oné moci, ať už ji nazýváme trojjediným Bo
hem nebo drahou hvězd. Jen vladaři je dáno poznat a pro
cítit, jak velice on stojí mimo poznaný přírodní zákon, to jest
uprostřed, zázraku, Proto víra králů a mocných světa bývá
odjakživa pověrou ...
Večer třetího dne svého němého boje se ženou Napoleon
kapituluje. Běží už jen o formu, v niž by kapitulaci oděl. Po
dlouhém pro a. proti ustanoví se císař na velmi neobvyklém
rozhodnutí: vyhne se byrokratickému postupu.
Stydí se před ministry, proto je obejde. Ani Fould, ani
Roulland, ani Delangle nedostanou vyrozumění. Císař na
črtne na papír depeši, adresovanou tarbeskému prefektovi:
„Jeskyně západně od Lurd nechť se neprodleně otevře pří
stupu obyvatelstva. Napoleon.“
A dost. Telegram putuje na telegrafní úřad. S opisem
v ruce vejde císař k císařovně. Eugenie se zapýří:
„Dávno vím, že máš šlechetné srdce, které umí samo sebe
přemáhat.“
„Madame, je jisto, že lurdská Paní ve vás nalezla znameni
tou spojenky ni ...“ odbude císař velmi formálně její deklamaci.

Z dopisů redakci
PAPÍROVÉ

ÚŘADOVÁNÍ

O papírovém úřadování u nás uveřejnili jste již několik
dokladů.
Můj příspěvek se týká vojenské správy. K vojenské službě
povolává vojenská správa brance a přirozeně podléhají bran
né povinnosti jen Čs. státní příslušníci. Nicméně požadují
vojenské úřady od nováčků (alespoň od těch, kteří jsou vy
sláni do školy pro záložní důstojníky) mimo jiných dokladů
též osvědčení o státní příslušnosti. Nováček tedy má dokázat
vojenským úřadům, že postupovaly zákonitě, když jej povo
laly do činné služby. Nemělo by to být obráceně ? Spousta
úřadování by odpadla, kdyby státní příslušnost byli nuceni
prokazovat jen ti, kteří tvrdí, že branné povinnosti nepodlé
hají (příslušníci cizích států). Honba za těmi různými doklady,
které vojenská správa požaduje, způsobuje tolik ztraceného
času, kolků, zaměstnání jiných úředníků (každý takový do
klad se vydá jen zase, na základě spousty jiných bumág), že
ze srdce přeji těm, kteří toto nařízení vydávají, aby tu kří
žovou cestu po nejrůznějších úřadech prodělávali sami. J. B.
STRADALOVO MÍNÉNÍ

Ctěná redakce! - Svaz střádalů v RČS uveřejňuje v »Obzo
rech« č. 25 článek »Pro uvolnění předválečných vkladů«,
s kterým nelze všem střádalům plně souhlasiti! Nejen před
válkou, ale i v době okupace střádali jme mnozí — ale pocti
vě — a hlavní chyba se stala právě tím, že poctiví střádalové
vhozeni do jednoho pytle se šmelináři, keťasy a jinou nepocti
vou čeládkou a úspory sebrány všem bez rozdílu. Nejtvrdší
křivdu utrpěli vlastně ti nejchudší střádalové: řemeslníci,
živnostníci, dělnici a pod., hlavně ale důchodci — pensisté;
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junozi z nás tím utvořením vázaných vkladů zůstali úplně
ožebračeni. Ve většině takových domácností střádalo se dů
kladně: ze šatstva, prádla všeho druhu, obuvi a pod., kupo
valo se jen to nejnutnější, protože buď bylo vše hrozně dra
hé nebo nebylo vůbec k dostáni, také podřadné jakosti. Tě
šili jsme se, že »po válce všeho si nakoupíme«, zatím nám
úspory sebrali a my jsme zůstali bez peněz i bez nejpotřeb
nějších věcí. — Mně je 83, ženě 79 a svobodné dceři 49 let,
dělali jsme si pro stáří rozličné krásné plány, a teď je konec
všemu. Alespoň těm malým vkladatelům, řekněme asi do
30 tisíc na osobu měly by býti vázané vklady vráceny po
zjištění, kdo vklad uspořil poctivě. Než my, důchodci, znovu
naspoříme, budeme pod drnem.
B. C.
POHOTOVOST A »POHOTOVOST«
1. As před 10 dny obdrželi jsme od anglické továrny vzo
rek letovacího drátu, dutého, s náplní letovací pasty, o 0 asi
2.5 mm (v »palcové« anglické míře). Vyzkoušeli jsme tento
materiál, a ukázalo se, že není pro naše práce tak výhodný,
jako americký letovací drát o 0 1 mm. Sdělili jsme to anglic
ké továrně, zaslali jsme jí onen vzorek 1 mm 0, a dnes
jsme obdrželi jejich mezitím zhotovený protivzorek,
vyhovující našim účelům, s velmi vlídným dopisem, že jsou
ochotni dodávati tento ovzorkovaný drát i v malých množ
stvích po 5 kg. Technik ocení, co znamená pro »coulové«
Angličany, a pro továrnu vůbec, zhotoviti obratem od
chylný vzorek.
■
2. Dne 15. V. 1947 požádali jsme doporučeně jednu
zdejší továrnu o okamžité zaslání vzorku určité lučebniny,
v ceně Kčs 2.50, a zdůraznili jsme neobyčejnou nutnost vy
řízení své 'žádosti, jelikož se jedná o konečné zkoušky urči
tého materiálu pro největší a velké národní podniky, které
onen materiál nanejvýše nutně potřebují.
Nestalo se nic. 27. V. urgovali jsme vyřízení, načež 2. VI.
nás volala pražská prodejní kancelář, a pokusila se nás přesvědčiti o tom, že by takový přímv styk náš s továrnou straš
ně ohrozil jejich »organisační řád«, atd. Odmítli jsme tyto
naivnosti. Obsah rozmluvy, t. j. ony naivnosti, byly nám té
hož dne potvrzeny písemně, beze slova o vzorku,
který nedošel ani do 10. t. m., načež jsme záležitost před
nesli generálnímu řediteli podniku, který ihned zařídil telefo
nicky nápravu, takže jsme dne 12. VI. konečně vzorek ob
drželi.
Téhož dne volal nás jeden z největších národních podniků,
a přímo zoufale urgoval dodávku našeho zboží, odvislého od
přezkoušení zmíněného vzorku s tvrzením, že v důsledku ne
dostatku tohoto zboží stojí celé jejich oddělení,
pracující pro vývoz.
Takových a podobných případů prodělali jsme již tucty,
ä jelikož máme teprve 301etou výrobní a obchodní zkušenost,
nezbývá nám, než sděliti s Vámi svůj úžas nad touto »organisací« našich národních podniků.
Poroučíme se Vám, s povzdechem a výrazem dokonalé úcty
Elektro-Langer a spol., komanditní společnost.
MEZINÁRODNÍ ORG. NOVINAŘÍ’

Pane redaktore, Pavlu Tigridovi se zlíbilo napadnout kri
ticky postup čs. delegáta na pražské konferenci Mezinárodní
organishce novinářů ve své rubrice, která je, ostatně včetně
titulu a až na obsah, šedou kopií téže rubriky v ultralevicovém londýnském týdeníku »Tribune«. Ve snaze být kritický
za každou cenu, dopouští se p. Tigrid několika omylů. Předně
nezná kongresovou mašinérii. Neuvědomuje si, že pražský
přípravný výbor, jehož předsedou jsem byl, připravil kongres
pouze technicky a připravil jej, podle, svědectví zahraničních
kolegů, dobře. Na průběh kongresu však ani přípravný výbor,
ani čs. delegace nemohla míti vlivu, protože každý kongres
podléhá své vlastní zákonitosti a musí řešit své vlastní pro
blémy. Pražský kongres probíhal ve znamení často bouřlivé
ho třídění názorů na poslání novinářovo v dnešním bouřlivém
světě. Je pochopitelné, že čs. delegace uplatňovala své názory
a bylo by jen směšné, kdyby čs. delegát jen proto, že jeho
země jé hostitelkou (a tuto stránku splnila naprosto vzorně a
dokonale), měl zachovávat jakousi »neutralitu«, jen pobíhat
mezi delegáty jako vrtichvost a prosit je, aby se nehádali.
Má-li někdo nějaký názor, musí ho hájit i když se to panu Ti
gridovi nelíbí. Ostatně čestné hájení názoru vynáší úctu i re
spekt odpůrců v debatě. To se projevilo na příklad tím, že
jsem byl zvolen generálním tajemníkem MON nejen jedno
hlasně, ale dokonce aklamací, t. j. potleskem všech. Myslím,
že jsem tam pana Tigrida zahlédl. Proč o tom opominul svým
čtenářům referovat? Pokud se týče případu zástupce EAMU,
který přišel na kongres bez pozvání, nebylo na mně, jako na
hostiteli, abych ho vyhazoval ze síně. Ostatně jsem případ
vysvětlil v plenu konference a mé vysvětlení bylo vzato na
vědomí. Pan Tigrid je opominul svým čtenářům sděliti. Do
voluji si podotknouti, že se za své vystoupení nestydím. Viděl
jsem výtisky podzemního řeckého tisku a existuje-li někde
podzemní tisk, pak to patrně znamená, že na světlo denní ne
může, čili svoboda tisku neexistuje. Že se pan Tigrid s tako
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vým odporem vyjadřuje o ideologiích, tomu se věru divím.
Copak on sám nemá žádnou a neslouží svým ideálům ? K dal
šímu případu, t. j. umlčení řecké oficiální delegace: Českoslo
venská delegace byla v dobré společnosti, když hlasovala pro
ti. Spolu s ní totiž hlasovaly m. j. též Holandsko, Island, Nor
sko, Švédsko, Venezuela, tedy vesměs země, které nejsou za
železnou oponou, v níž pan Tigrid, soudě podle jeho činnosti,
zřejmě věří. Pokud se týče zprávy (pan Tigrid o ní hovoří
jako o »článečku«, aby to vypadalo hůř) o poklesu popularity
presidenta USA: Šlo o zprávu nekomunistické agentury »Agence France Presse«, podle šetření nekomunistického Gallupova ústavu. Ostatně hned vedle byla uveřejněna zpráva
o pochvale Marshallově nekomunistické italské vládě. Ten
dence Tigridovy poznámky je tedy zřejmá. A nakonec: oposice proti Praze jako sídlu generálního sekretariátu byla by
bývala i kdyby se čs. delegáti byli zdrželi hlasování vždy a ve
všem a kdyby byli po celou dobu konference seděli s rukama
na stole jako hodní žáčkové. Praha však, dík podpoře též
skandinávských zemí, vyšla z hlasování vítězně. Praha byla
poškozena, žaluje pan Tigrid. Byla poškozena tím, že se stala
sídlem generálního sekretariátu tak významné světové organisace ? Byla poškozena tím, že v čele generálního sekretariá
tu je český novinář, který je náhodou jiného světového názo
ru než pan Tigrid? Já se naopak domnívám, že svou prací
zde světovým novinářským organisacím a novinářům doká
žeme, že bajka o železné oponě je žvast a že z Prahy vzejde
začátek nového údobí, doufejme lepších .novinářských vztahů.
V závěru ještě dvě krátké poznámky: Předně: Pan Tigrid
urazil zástupce 31 států, včetně Velké Britannie a Spojených
států tím, že diskusi o svobodě tisku nazval neplodnou a ne
objektivní. Z této diskuse vzešel touž návrh resoluce, vypra
covaný z velké části delegátem Spojených států, který byl
jednohlasně přijat. A za druhé: naprosto odmítám, aby mne
pan Pavel Tigrid poučoval o základních pravidlech slušného
společenského chování.
Prosím Vás, pane redaktore, abyste v zájmu fair play dal
slovo i druhé straně a tento můj dopis v nejbližším čísle otiskl.
Poroučím se Vám v úctě: Jiří Hronek, šéfredaktor čs. rozhla
su, gen. tajemník Mezinár. org. novinářů.

PLATÍ OSVOBOZENÍ PRO VŠECHNY CECHY?
Vážení, zdá se, že nikoliv. Mezi Opavou a Ostravou žije
přes padesát tisíc lidí, kteří byli právě proto, že jde o oby
vatelstvo české národnosti, v r. 1920 i se svým územím vrá
ceni Československé republice jako zlomek kdysi za Marie
Terezie nám uloupeného českého kmene ve Slezsku, části to
koruny České.
Němci tuto inkorporaci ovšem nevzali nikdy od r. 1920 váž
ně na vědomí a v r. 1938 na rozdíl od t. zv. Sudetska, onen
kraj známý pod názvem Hlučínsko, připojili přímo k »staré
říši«. Na obyvatelstvu vynucovali tytéž povinnosti jako na
občanech svých, když už předtím svou propagandou a tero
rem odstranili praktickou možnost, aby obyvatelstvo mohlo
pro sebe reklamovati národní charakter český.
Ostatní čeští obyvatelé našeho státu byli osvobozením v r.
1945 zproštěni tíhy povinností, jež na ně okupanti kladli, ať
už šlo o pracovní nasazení ve prospěch vojenského hospoda
ření vůbec, ve zbrojních podnicích pak zvláště, či u jiných
o různé formy zabezpečení německých válečných potřeb a zá
měrů. Hlučínští muži, na něž kladli okupanti povinnosti větší,
dokonce povinnost vojenskou, však odia této povinnosti tak
snadno zbaveni nebyli a mnozí na své osvobození teprve če
kají v zajateckých táborech. Spravedlnost zde jistě zavřela
oči úplně, neboť nástojte: hlučínští čeští muži, kteří se stali
v r. 1938 obětí a kořistí německých uchvatitelů, ještě nyní po
dvou letech porážky těchto musejí jim otročiti na jejich po
zemcích a při znovuvýstavbě jejich zbořenišť. Češi, jichž je
u nás jak na poli tak na staveništi tolik zapotřebí a na něž
doma čeká žena s několika hladovými krky svých děcek, od
kázaných výživou na veřejnou podporu, pracují jako zajatci
u německých sedláků v Bavorsku a jinde, nemohouce se do
stat domů a pomáhají tak svou vydatnou a přitom nejlaci
nější silou restaurovali porouchaný »reich«, zatím co jim do
ma letí střecha z vlastního domku a veřejné orgány si lámou
hlavu, jak obstarati obyvatelstvu nejpotřebnější příbytek.
Celý civilisovaný svět byl popuzen barbarským rozhodnu
tím Frankovým, uzavřití české vysoké školy. Naši vysoko
školští studenti, pokud je nestihl krutější osud, musili přei ušiti studia a robotovat! Němcům. Ti jistě pocítili nejhlouběji
obsah pojmu svoboda a osvobození, když se mohli oddati no
válce opět svému studiu, přednáškám a knihám. Studenti na
Hlučínském území ztratili možnost českého studia již okupací
v r. 1938. Jako hlučínští rodáci musili přinésti okupantům
zase větší oběti. Po osvobozeni se snaží vrátiti se ke svému stu
diu na vysokých školách. Jejich mládí ubíhá a oběť vynucená
na nich okupanty je předmětem jednání akademických českých
soudů a tam leží a leží. Zatím každý, komu jde o neíužší za
pojení hlučínských Čechů do našeho národního kolektiva, tou
ží, aby Hlučínsko mělo co nejvíce své česky vyškolené inteli
gence, aby nebylo krajem vyděděnců, krajem občanů poloprávních.
B. K.
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Před jubilejním rokem
Oslavovat! se stalo téměř národním zvykem třetí republiky
československé. Jsou ovšem příležitosti a data, při nichž se je
nutno oprávněně zastaviti, abychom vzpomínkou, retrospek
tivou i promítnutím do přítomnosti i případně do budoucnosti
ozřejmili se věčnou kontinuitu dějinného vývoje.
Příští rok. 1948, je přímo živou kumulací skutečně význam
ných jubilejí. Máme již dokonce zvláštní výbor pro oslavy
(jak jinak!) a chystáme se připomenout! si vzdálenější i bližší
minulost. Neoficiálně ale na okraj aspoň některých těchto
výročí, snad neuškodí se zastaviti s trochou poznámek.
Především je příští rok letem, v němž se důkladně — dou
fejme — obeznámíme s osobností velkého panovníka české
gotiky, Karla IV. a jeho doby či vlády. Otec vlasti bývá dáván
na rozdíl od svého dobrodružního předchůdce za vzor sice
zaomácnělého. ale vzorně patriotického krále. Pojetí dobro
myslného tatíka národa v ob^ozenském smyslu je zvyšováno
často reprodukovanou podobou ze svatovítského triforia.
Stačí si ovšem přečíst ne vždy dokonalého, ale puntičkářského
Wácslava Wladiwoje Tomka, abychom zjistili, že Karel si
nezadal s otcem Janem, nýbrž že cestoval také zhusta, aby
jinou, vývinu odpovídající formou pokračoval v jedinečném
diplomatickém boji za zlepšení situace českých zemí v díle
Slepého krále. A ještě jedna· Karolinská tradice musí být
uvedena na pravou míru: zásadní otázka, duchovní obrody
českých zemí. Zajisté to bylo především Karlovo ev ro
pa ns tví, které se stalo zúrodňující rosou na. úhoru vznik
lém v posledních letech života přemyslovského rodu. Přínos
ušlechtilé západní kultury, jíž dovedl král umně aplikovat na
domácí^ stav věcí.
Zvláštní karolínskou oslavou, souvisící s předchozí, bude
universitní jubileum (1348). tedy šestistiletí, zřejmě nejdů
ležitější datum příštího roku. Je přímo symbolické, že rekto
rem je zvolen muž z nejsvobodýmilovnějších, jehož osobnost
nemůže snížAti žádné voříškovské poštěkávání lidí, kteří mu
nesahají k botě. Jméno Karla. Engliše totiž zaručuje, že ne
bude všech těch chystaných slavností okolo Almy mater zne
užito k stranickým nebo jinak tendenčním snahám. Karlova
t

Jo s. V. Cab alka
universita potřebuje, opravdu potřebuje ukázati na svou

slavnou minulost, aby byla, zbavena nánosu různých vykla-'
dačů typu Wolframu von Wolmara, ale stejně, aby byly vy
čištěny její katedry od stop původců insigniády a pak stržení
sochy T. G. Masaryka. V takto ozonizovaném prostředí mohou
s uspokojením zasednout! bývalí a současní žáci, aby vzpo
mněli, co skutečně dala od dob Husových Universitas Carolina národu, co pro národ znamenala a čím bude do budouc
na. Musí být jasně řečeno, že úroveň university nebude ně
jakými reformami snížena na funkci jakési továrny na
učitele, že nebude opuštěna jedinečná vědecká tradice této
vysoké školy.
Vzpomeňme však i jejího humanistického období baroka,
na jehož úpatí stojí majestátní, dosud dosti jednostranně vy
kládaná osobnost Jana Campana Vodňanského. Dostaneme
se tak k roku 1648, dnes výročí nehroznější války českých
dějin. Datum·, které má přirozenou příhanu Bílé hory, ne
však už dnes zásluhou pekařovských, bitnarovských, kalistovských a vašicovských objevů doby temna, po desítiletí ne
informovaně propagované.
Konečně posledních sto let. 1848, ne však jen ten rok, ale
celé obrození a probuzení, předbřezen, to vše potřebuje dů
kladného vyložení. Jazyk, písemnictví a rodící se politický
a hospodářský život, spojený se sociální krystalisací. Najde
historika?
Rok 1918. Problém pro retrospektivu jen trochu poctivou
zdaleka ne tak snadný, jako by byl za první republiky, která
však nám nedala ani poctivou pragmatickou dějepravu té doby
velkého světového konfliktu. Souvislosti, jevící se sub specie
roku 1947 budou obtížným problémem pro poctivého vykla
dače.
Nebot ze všech těchto poznání, starých, obnovených i no
vých, průhledů a pohledů bude čerpati národ své poučení a
posilu na příští věk. Rok 1948 není tedy pouhým konglome
rátem jubilejních dat, není snůškou báchorek. A není proto
ani snadným úkolem pro ty, kteří jej chtějí hodnotit a tak
nejlépe oslavovat.

Hudba týdne
»Carmen« v Národním divadle
V Národním divadle uvedli na zakončení sezóny snad nej
slavnější, i když ovšem nikoli nejlepší operu světa: Bizetovu
»Carmen«. Shledávali bychom rozhodně užitečnějším, kdyby
operní dramaturgie Národního divadla se snažila přinést také
někdy něco nového. Po celém světě se nyní ku př. s úspěchem
hraji Brittenovy opery »Peter Grimes« a »Únos Lukrecie«.
My však, jak se zdá, nemáme zájem o moderní evropskou
tvorbu operní, ať již západní či východní. Místo toho se dává
přednost rivalství s Velkou operou 5. května. Nejsme proti
soutěžení. Proti soupeření ano. Je lépe, budou-li se obě operní
scény vhodně voleným repertoirem doplňovat, než když se bu
dou chtít mermomocí navzájem trumfovat. Hlavní odpověd
nost za umělecky hodnotný repertoir závisí však nyní na
Národním divadle, neboť: nikdy nemělo takové návštěvy, ni
kdy nemělo takové morální a hlavně finanční podpory, nikdy
takovou nezávislost na populárním repertoiru, a tím i dosud
nikdy takovou příležitost seznamovat obecenstvo s výboji sou
dobé opery a působit tak k výchově jeho vkusu. Je jisto, že
tento poslední souboj byl nejzbytečnější ze všech.
Historie opery je známá. Byla napsána 1875 a ve Francii
propadla. Teprve její zahraniční triumfy ji rehabilitovaly.
Bizet se jich však již nedočkal. Méně známá je však skuteč
nost, že »Carmen« ve své původní formě byla vlastně jen
komickou operou (ve francouzském smyslu) s tragickým
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koncem a s mluvenými dialogy, které teprve po autorově
smrti jakýsi Guiraud překomponoval na recitativy. V této
podobě se dnes všeobecně dává. Tím lze částečně vysvětlit
její roztříštěnost stylovou, Avšak hlavními vinníky v tomto
směru byli libretisté Meilhac a Halévy, kteří se nepokusili
o vytvoření čistého uměleckého díla věrným rozvedením kla
sické novely Mériméeovy, nýbrž snažili se námět přizpůsobit
dobovému vkusu a tím i kase. Jejich nejproblematičtějším
zásahem bylo vytvoření postavy Micaély, jež v celém ději
je živlem zřejmě cizorodým. Vpašovali tím do textu jed kýče.
Je tragedií, že jako prvý jej musel spolknout sám Bizet. Bo
hudík, všechny dobré stránky celého díla tím však zničit ne
stačili. Skladateli pak můžeme přičítat jen to, že místo, aby
hudební zpracování podřídil sám sobě a dal mu alespoň slo
hovou neporušenost hudební, naopak sám sebe podřídil neslohovosti libreta. To jest: vystihl výborně jednotlivé scény,
avšak nezávisle na celku. Proto některé znějí tak, jakoby
byly vyňaty z Offenbacha, jiné zavánějí gounodovským aka
demickým sentimentem a jiné předjímají italské veristy.
Amalgamem této směsi kovů ne právě ryzích je vlastní hudba
bizetovská, lidová, vroucí, jiskrná, nenarušená operetností,
sentimentalitou, povrchní efektností. Není v ni vodnatosti,
nýbrž plane v ní výheň slunce i krve a vzpínají se v ní ne
předstírané vášně. Zde je pravdivost umělecká a zde se nám
Bizet jeví jako skutečný Delacroix opery. Na tato místa jistě
myslil Nietzsche, když psal, že toto dílo má pro něj »cenu cesty
do Španělska« a když hovořil o jeho »logice vášně« a »rafino
vanosti fatalistické«. Škoda, přeškoda, že^Bizet nedovedl být
jen svůj.
V komposici Bizet užívá neobyčejně sytých charakteristik.
Vzpomeňme jen na ono tragické dusno v hlavním motivu ti
tulní postavy. Jeho velkou silou je dále zpěvnost jeho přiro
zeně plynoucí melodiky (stálým obehráváním ovšem velmi
zprofanované). Také jednoduchá, avšak osobitá harmonie má
svůj velký podíl na proslulém španělském koloritu, stejně ja
ko kořenná vůně jeho instrumentace. Ale hlavní pružinou
všeho hudebního dění tu zůstává pregnance rytmická, jež,
spojena s tempovou svěžestí, v mnohém dodnes zůstala ne
překonána. To vše však nejsou jen laciné hudební pseudo-
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hispanismy, nýbrž cítíme, že to vytrysklo spontánně z pudo
vých liluibin rasového příbuzenství.
Posice reprodukčních umělců je pro zmíněnou stylovou ne
jednotnost velmi choulostivá: v jejím ucelení spočívá zdar
jejich snažení. Ve VO Kašlík si našel jednotící prvek: tanečnost. Je sporné, zda to byla volba šťastná, nebo spíše, zda
míra užiti byla správná. Soudím, že Kašlík přeexponoval.
Daným rámcem sice zaretušoval některé slohové rozdíly,
avšak současně popřel základní tragický spodní tón díla.
V Národním divadle tento tón lépe postihli: byl položen větší
důraz na rudou nit krve, která se táhne od prvého tasení nože
nezkrotnou cikánskou dívkou Carmen přes meče torreadorů
až k osudné ráně nožem dona José. Avšak nepřinesli element
slohově homogenísující. Taneční pojetí vyšlo nadlehčeno. Na
turalistické pojetí vyšlo nesceleno. Proto ani tam, ani zde
jsme nebyli spokojeni naprosto. Přiznáváme ovšem, že je
snadnější o tom theoretisovat než prakticky věc provést. Do
cílení ideální stylové jednoty by totiž patrně vyžadovalo zá
sah do libreta i partitury.
Hudební natudování bylo svěřeno Zd. Folprechtovi. Orchestr
hrál pod jeho rukou v dobré formě. Zvláště předehra a mezi
hry strhly svým spádem. Zato rytmická souhra se sólisty
i sborem leckdy trpěla, ovšem jistě spíše vinou zpěváků.
Hlavní nedostatky v tomto směru byly' nejvíce patrny
v rychlých partiích opery. Hlavní tíhu operního představení
však nese téměř vždy režisér. Sysifovský úkol zdolat stylově
problematiku Carmen připadl L. Mandausovi. O celkovém
zaměření jeho koncepce jsme již mluvili. Dodejme ještě, že
v detailech měl leckteré vtipné nápady. Výtvarník Gottlieb
nevytvořil scénu dost originálně. Některé prvky z I. a IV.
jednání známe odjinud. Jinak se však snažil rozvinout scénu
s bohatou plastikou.
Titulní role byla svěřena zkušené pěvkyni velké hlasové
kultury pí Š. Štěpánové. Přes to, že její výkon byl po muzikální
stránce velmi hodnotný, přece jen nedovedla vytvořit dost
věrný typ démonické a ohnivé cikánky. Chybí jí k tomu více
temperamentu pěveckého i pohybového. Nejlépe jí proto vy
zněla »kartářská«. árie z III. jednáni. Zato zcela mimořádným
požitkem byl výkon B. Blachuta v donu José. Troufám si
tvrdit, že ve IV. jednání to byla nejlépe zazpívaná i zahraná
tenorová role v mnoha posledních letech. Chválíme ho za
pevný a vyrovnaný tón, stejně jako za vřelý a přesvědčivý
přednes. Tim nepříjemněji však s ním kontrastoval Escamillo
St. Muže, který lacině a afektovaně šaržirovál svou představu
o zápasníku s býky, ačkoli pěvecky byl lepší než jindy.
V ostatních rolích převážně se zdarem se uplatnili: S. Jelín
ková v Micaele, Haken v Zunigovi, M. Fidlerová a G. Schmidtová v cikánkách, Šrubař v Moralesovi a O. Kovář s J. Ská
celem v podloudnicích. Burghauserovy sbory neměly úroveň
dvou předchozích premiér. Velmi dobře se tentokráte zapsala
choreografická práce S. Machova; zvláště tanec s kastaněta
mi ve IV. jednání, výborně provedený Šemberovou a Landou,
upoutal divákovu pozornost. Co do úspěchu u obecenstva se
Carmen ovšem nemůže minout úspěchem.
IG.

Divadlo týdne
Elsa Shelley: Kdo je vinen? (Pick-up Girl). Hra o třech
dějstvích. Překlad S. Bácherová a J. Šmída. Režie Karel Jernek. Výprava Adolf Wenig. Městské Komorní divadlo.
Nelze říci, že by autorka této reportážní hry o sociálních
neduzích mezi americkými mladými lidmi dala odpověď na
otázku, jíž klade ústy svých překladatelů. Někdy je vinno
rodinné prostředí, jindy sociální poměry, jindy zas nemoc,
někdy jen zlý osud či zlí lidé. A autorka se ani nepokouší,
aby ukázala vinníka; zná zřejmě dobře své prostředí, zná své
typy a v této hře, delší než zdrávo, podává dramaticky zpra
covaný výsek ze svých zkušeností. Jak už to bývá při po
dobných příležitostech, autorka má svá dobrá, divadelně účin
ná místa, psychologicky dobře zdůvodněná, za něž zasluhuje
pochvaly. Jiná zas jsou hluchá, únavná, zbytečná. Pražské
provedení v režii Jernekově hře spíše pomohlo než uškodilo.
Nevysvětlitelný je úmysl, který měl výtvarník Wenig, umělec
tak zkušený, při práci na návrh scény; tak bídně a neuměle
i nefunkčně rozvrstvený prostor jsem hned tuk neviděl; je to
zřejmě práce narychlo spíchla. Z herců takměř všichni za
sluhuji chvály pro celkem zdárné úsilí zachovat civilnost a
držet celou hru na přísně realistické úrovni. Výborný Vrbský
jako životaznalý soudce, trochu příliš rmutný Seník jako otec
svedené dívky, již sehrála místy s příkladnou živelností a
smyslem pro psychologické utřídění Jiřina Stránská. Dobře
téměř až do konce si vedl mladý Karel Richter, z něhož by
zřejmě mohlo něco být (neurazí-li se, když to říkám takhle
opatrně). Líbil se mi také Sv. Beneš, který svého koncipienta
snad trochu přehrál, ale byla to osvěžující postavička v su
chopáru těe ostatních.
Pauper.
P. S. Do Divadla 5. května na »Uličku odvahy« jsem dosud
neměl odvahu jít. Snad ji jednoho večera naleznu.
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Rozhlas týdne
Jen a jen positivní kolej pro náš rozhlas?
Na lednové konferenci čs. rozhlasu v Karlových Varech
prohlásil šéf odboru pro zvláštní úkoly a regionální porady
F. K. Zeman mezi jiným, že »rozhlas nesmi jít při propagaci
dvouletého plánu jen po koleji positivní. To by znamenalo
zamlčovat chyby, které se stanou a konec konců státí se musí,
a které — ačkoli to zní poněkud paradoxně — jsou také pro
pagačně velmi účinným kladným prostředkem. Jestliže si
uvědomíme při uskutečňování dvou letky nějakou chybu a
když proti ní soustavně bojovně půjdeme, vzbudíme ve svých
posluchačích radostný souhlas, jaký vyvolává v širokých
vrstvách vždycky boj proti každému zlu. O tom nás denně
přesvědčují posluchači svou korespondencí, ve které spon
tánně souhlasí na př. s našim bojem proti šmelinářstvi. ..«
Souhlasíme s tímto 'názorem, máme však přesto obavy, že
se jím rozhlas tak docela neřídí, neboť posluchač, který sle
duje soustavně rozhlasové pořady, získává spíše výsledný do
jem, že rozhlas až na některé výjimky se málo zapojuje do
opravdového boje proti nedostatkům nebo dokonce některým
nepěkným zjevům, s nimiž se náš člověk setkává a které ne
pochybně brzdi i náš konsolidační a budovatelský proces.
Z rozhlasového poslechu by posluchač spíše jen optimisticky
konstatoval, že se u nás nedějí vůbec chyby, a že (až na
šmelináře) žijí u nás jen dobří, nezištní a pracovití lidé,
A přece i mezi námi je dosti zjevů, které by měly být bez
ohledu doprava či doleva pranýřovány, ať již máme na
mysli kořistnictví těch mnohých, kteří neodpovědně naklá
dali s drahocenným majetkem jim svěřeným do správy, nebo
kteří zneužili revolučního údobí pro vlastní obohaceni. A uká
záno má být i na jiné, kteří opovrhují poctivou prací, kdo
svou neodborností v podnicích a úřadech brzdi naše pracovní
vzepětí, kdo ze zištných důvodů brojí proti spravedlivým vy
moženostem revoluce, kdo zneužívají politické legitimace ne
bo kteří těží třebas z bytové krise a těžkostí svých spolu
občanů. V tomto kvasu událostí jistě by na př. pero rozhla
sového dramatika našlo nejeden závažný motiv tvůrčí inspi
race, jež by zvučela hodně s inspirací dramatiků všech dob.
bojujících nebojácně ve jménu práva a pravdy za lepši svět
a proti všemu, co bylo špatné. Ze na př. v rozhlase by tako
véto dílo mělo svůj velký ohlas, o tom nás přesvědčilo na
př. vysílání Ibsenova »Nepřítele lidu« nebo Silonový »FOiitamary«. I když zde šlo o prostředí nám vzdálené, přesto myš
lenka boje za ideje všem Údem blízké překlenula vzdálenosti;
jak by asi zapůsobila teprve hra, jež by sáhla podobným způ
sobem do prostředí našeho.
Uvažujeme-li o funkci rozhlasové hry jako útvaru umě
leckého, musíme si přiznat, že i ona musí být jako každý
skutečně umělecký útvar nejen odrazem a spolubudovatelem
současného obrovského přerozovacího procesu, nýbrž i bojovní
kem, který u vědomí zla a s pocitem největší odpovědnosti
k národu a lidské společnoti, stejně jako s neotřesitelnou ví
rou ve vítězství, se bije se vším, co nový svět, právo a pravdu
chce popřít. V tom spatřujeme především nejvýraznějši opti
mismus, který je současně optimismem tvůrčím a za který
se plně stavíme. Nechceme však frázovitý optimimus, který
by byl jen kulisou a který obyčejně posluchače nepřesvědčuje
právě tím, že je na hony vzdálen skutečnému životu. Roz
hlasová hra posledních let (neboť tento »optimismus« není
jen vynálezem novým) pak právě na tuto bezkrevnost svých
fabulí doplácí; není to sice jediný důvod její krise, ale určitě
jeden z důvodů to je. Neboť vybírá-li si rozhlasový autor
(který často prohlašuje, že rozhlas na něm žádá takovéto
hry) za své hrdiny přičesané jedince, kteří, i když o něco usi
lují, činí tak náramně opatrnicky a mlhavě, často však svou
vírou v lepší svět jen »vyznávají« pouhými výzvami a
předsevzetími, málokdy však nebojácně uhodí hřebík zla pří
mo do hlavičky, pak zůstane nepochybně tento autor vzdá
len životu i lidem. A objeví-li se u nás přece jen hra, jež
ukáže ke kořenům rozličných nepřístojností, jde obvykle
o hru z cizího protředi nebo o hru, v níž se pranýřují metliody nacismu. Avšak stále ještě se z nějakých neznámých dů
vodů bojíme odhalit i stíny našeho nejvlastnějšiho života, ko
lem nichž chodíme jako kolem horké kaše, i když nekompro
misní postoj dramatikův by rozhodně byl kladným přínosem
našemu budovatelskému úsilí. Je ovšem jasné, že tento dra
matik by musil plnit své posláni odpovědně a nikoli snad si
takto vyřizovat své osobní věci nebo ve jménu vznešených
idejí (!) bortit to, co je dobré a co bylo oběťmi milionů/již
vybudováno a vykoupeno.
Rozhlas — as nim i rozhlasová hra — má proti divadlu
a filmu jedno významné předurčeni k tomu, aby se dala do
služby těmto úkolům: rozhlas přichází k posluchači v jeho
soukromí a v kruhu jeho rodiny, tedy obyčejně ve chvíli,
kdy tento posluchač je nejvíc ochoten přijmout do sebe očistné
vědomí boje za lepšího člověka. Rozhlas a rozhlasoví pracov
níci by na to neměli zapomínat, neboť vidět vedle přečetných

391

kladů našeho života 1 leckteré zápory, a nejen tyto zápory
vidět, nýbrž proti nim i bojovat nejúčinnější rozhlasovou for
mou _ rozhlasovým uměním dramatickým — to je přede·
vším službou našemu budovatelskému úsilí. Vidíme na př.
jak v SSSR dovedou nekompromisně pranýřovat každý čin,
který by poškozoval zdar úsilí o obnovu státu, a právě tato
poctivost a .nekompromisnost budí úctu. Jen totiž ten, kdo
má odvahu přiznat i své chyby a jít otevřeně proti nim, je
silný, nikoli ten, kdo je zastírá; a my si přece přejeme, aby
i u nás bylo dosti takové síly. Chcc-li i rozhlasové uměni
dramatické se platně v tomto směru uplatnit, nechť se ne
bojí jít cestou, která je cestou dobrou a po níž nevoláme
jen my, nýbrž i rozhlasoví pracovníci sami — citát z projevu
F. K. Zemana nám to konečně potvrzuje.
Dr Karel Zajíček^

Oprava.
V mém článku »O svobodě« v 26. čísle »Obzorů«, str. 369,
došlo k politováníhodnému nedopatřeni, když totiž v obsahově
velmi důležitém citátu Dantovy definice svobody vypadla
jedna řádka — čímž byl smysl celého citátu zcela obrácen.
Odstavec má správně znít takto: »Ve své knížce: »Zápas o
nové české myšlení«, cituje Lad. Stolí v pasáži o svobodě
Danta: »Jestliže souzení uvádí v pohyb vůli a od ní není
nikterak předstihováno, je svobodné, jestliže však od vůle je
jakkoliv předstiženo a od ní v pohyb uváděno, nemůže být
svobodné.« Prosím, aby čtenáři tuto závadu laskavě omluvili.
Jan Kolár.

Tak se píše ...

Film týdne
Když jsme se brali, anglická veselohra v kinu Hvězda. —·
Topper na cestách, obnovená premiéra americké duchařské
komedie v biu Máj. — Láska a mládí, americká společenská
komedie v obnovené premiéře, uváděné v kinu Metro. — Včera
neděle byla, obnovená premiéra české veselohry v biu Letka.,
Tolik se toho namluvilo u příležitosti zestátněni filmové
tvorby. .. Nemáme na mysli jen propastné deficity, nýbrž
i ona ujišťování o pedagogickém, kulturně výchovném poslání
filmu, respektu sociálního zájmu diváka a jeho vyspělého
estetického citu. A dnes vidíme, že to byla jen porevolučně
kvasivá demagogie, která týden co týden se usvědčuje ze lži
a nesplněni závazku t. zv. socialisaci. Lidu se předkládá fil
mový brak, podprůměrné limonádky kostymních a situačních
veseloher nebo gigových kýčů všelijakých pochybených fil
mových triků a fotografických efektů. Takové provokativní
jednání je netoliko kulturní sabotáží, nýbrž i nešetrnosť
k divákově trpělivosti a jeho mlčelivému shovíváni.
Jediná premiéra anglické produkce Když jsme se brali
rozvíjí thematickou pointu nejslabšiho dramatu Priestleyova
Trojnásobná analogie manželských dvojic s generačním ostnem
stačila by na dobrou tragikomiku situační i mimické figur·
kářství psychologické plastiky. Nelze však dávat vinu jen
filmu! Sama předloha je již fabulačně špatná á neudržela
se dlouho ani v jevištních reprisách. Tím méně bude se za
mlouvat českému diváku, který správně odsoudí špatnou
komposici dialogů, které dopalující statikou jsou kontradiktorní k dynamismu české vitality. A tato předloha strhuje i
herecké výkony k nevýraznosti pohybové i mimiční. Česká
filmová kritika je tak trochu obrazoborectvim a nemůže se
uspokojit fotogeničností tváře nebo déle trvajícího záběru
kostymního efektu. To usvědčuje kameramana i režii ze školáctví nebo neodpovědné lehkomyslnosti. Hudební doprovod
Kennedy Russella, který jak v tomto filmu, tak jinde dokázal,
že je nadaným melodramatickým průvodcem a citovým kres
lířem, byl nadměrně utiskován dialogy, z nichž český překla
datel nejednou dokázal větší vtip a situační humor, než an
glický scénárista. To je jediný klad v českém uvedení, třebaže
podle theoretických šablon, které se u nás pro diletantství
kritiků zahnízdily, bude to považováno za omyl. — Topper
na cestách, je nehoráznou snůškou grimasů, gigů a triků
pohádkového ilusionismu, v němž se nemůže uplatnit talent
společenského figurkářství Rolanda Jounga. Roy Seawright
neměl štěstí v instalaci svých nápadů a počítal až přespříliš
na divákovu konvenci. — Láska a mládi vytkla si ethický
úkol mravokárce zahálčivých příživníků, ale režie zpracovala
jej formou neprůkazného účinku. Fabuluje upřilišněnou ná
hodností, kontrastuje v životně neskutečném motivu zlatého
srdce a podvodného hazardéra, kterému dopřává v ději vy
šplhat se až k nejvyšším stupňům společenského rozvrstvení.
Tento děj, který sleduje osudovou dynamiku, utlačuje daleko
hlubší myšlenku, která dala též název filmu, že je možno
dosáhnout slušného postaveni i vzájemnou láskou přičinlivého
mládí. Máme-li výhradu, proč tento film je nazýván komedií,
máme ji tím více k české obnovené premiéře Včera ne
děle byla. Je to retrospekce na starší filmový český re
alismus sociální tendence. K. Lamač dovedl v přepracovaném
londýnském vydání říci mnohem víc, pravdivěji a životněji,
v nových filmových prostředcích a v národně propagační
tendenci bojující emigrace. Filmový dovozce měl by vysvětili,
proč neobstaral znova zpracování Lamačovo, které bylo tak
úspěšné u našich západních přátel a které doma, až na praž
ské výjimky, zůstalo téměř nepoznáno. Zase kulturní politika?

v »Svobodném zítřku« (19. června 1947): »Každo
denní činnost československého národa, které se
dnes říká odbojová, b y 1 a s počátkem protektorátu ne
smírně zvědava na výsledek své činnosti.«
Zasílá O. S„ Praha.
v časopisu »Rádkyni« (1. června 1947): »Ostatně náš
předseda strany soudruh Gottwald a ještě mnoho na
šich nejlepších lidí dokazují svou prací, svým rozhle
*
<
dem a politickou genialitou, jak málo se staralo naše
školství v minulosti o nadané.«
E. T„ Olomouc.

v »Novém slově« (22. června 1947): »V pondělí večer
započne kurs pečení přerovských národních socialistek
u sestry Sobkové a bude odborně veden.«
Zaslal F. H., Přerov.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

Dívky, nabídněte své služby nemocným!
Mnoho nemocných, neduživých, trpících tělesně i du
ševně, stěžuje si jako ten nemocný u rybníka Betsedy, že »nemají nikoho«, kdo by jim pomohl v jejich bo
lestech tělesných a v utrpení duševním. Žalují tak ne
vědomky na tvrdost srdcí našich.
Na druhé straně víme, že tak mnohá dívka, ráda by
dokázala svou lásku Božskému Spasiteli a neví jak,
nemá plné možnosti.
Všechny dívky, které touží pomoci bližnímu, upozor
ňujeme, že mají otevřené pole působnosti v ošetřovatel
ské a zdravotní službě v rodinách v rámci okresních
Charit. Dává se jim příležitost k ošetřování nemocných
i ke skutkům tělesného a duchovního milosrdenství, kte
ré Božský Spasitel tak vysoko cení a tak často již zde
na zemi odměňuje a ke kterým Církev svátá .tak důraz
ně zve slovy Ježíše Krista: »Jděte i vy na vinicí mou.«
Potřebné vědomosti k této službě lásky, získávají charitni ošetřovatelky ve dvouroční ošetřovatelské škole
okresní Charity v Ostravě-Přívoze, Wattová 5, kde
získají diplom, který je opravňuje k ošetřovatelské služ
bě nejen ve veřejném zdravotnictví, ale i ve všech lé
čebných a sociálně-zdravotních institucích. Nemajetné
dívky mohou studovat! úplně zadarmo.
Podrobné informace podá a prospekt školy na požá
dání zašle ředitelství ošetřovatelské školy okresní Chari
ty v Ostravě-Přívoze, Wattova 5, číslo telefonu 974-28.
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Sociálni motivy v českém malířství
a plastice, od mistrů známých i zapomenutých, zajímají spo
lečnost, která dobrá a nepředražená díla koupí, nebo si je
vypůjčí za odměnu k reprodukci pro odbornou publikaci. Motivy
nemusí být jen z dělnického a továrního života, ale i problém
stáří, dětství, mateřství, hospodářské nouze, národnostního
útlaku, nemoc, smrt a pod. Zvlášť upozorňujeme na roztrou
šené české genristy. Jen pravé věci nabídněte laskavě zn.
„Umění mluví pravdu“ do adm. t. 1.

DALŠÍ MOVINKA Z AMERIKY. JMI mnohé na že ženy nezkusily nový
objev, americkou· trvalou ondulaci studenou cestou, a již je zde dalki převratný způsob
úpravy vlasů. Pražský kadeřník Šich, demonstrátor firmy Oréal, Paříž, dostal ze Spo
jených států speciální přístroj pro „paprskovou trvalou ondulaci". Je to soustava étyř
vrhatů paprsků, které vlas zpracuji a ztvární. Přistroj je jediný v Č'SR a pracuji s ním
dobří odborníci. Budou rádi, přijedete-li se na novou úpravu vlasů podívat.
V Šichové kadeřnictví v Praze I, Bartoloméjská 14, můžete zkusit paprskovou trvalou,
abyste poznaly její přednosti a výhody.

Insertni objednávky vyřizuje insertni

odděleni Praha II, Václavské náměstí číslo 10. Telefon číslo 431-41. 389-63.

1. 2. 5. V den narozenin anglického krále konala se v Lon
dýně velká vojenská přehlídka. Dědička anglického trůnu

princezna Alžběta přehlíží na koni vojsko po boku svého
strýce vévody z Gloucestru. 4. 5. Stříháni ovcí v Anglii. Pro-

