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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Koordinační výbory stran NF
Komunisté nejsou spokojeni s tím, že
v některých krajích postupují ve veřej
né správě společné zástupci nekomuni
stických stran, sdružených v Národní
frontě. Souhlasíme s tím, že tato sku
tečnost nemusí být komunistické straně
dvakrát milá, ale dříve než si začali stě
žovat na tento pro ně nepříznivý vývoj,
měli spíše zpytovat cesty své vlastní
politiky a nestěžovat si na 62procentní
většinu. Co mohou komunisté vytýkat
ostatním stranám, když tyto v četných
místních otázkách i v celkové politice
státní nalézají více styčných bodů mezi
sebou, než s postupem komunistických
zástupců a s celou politikou KSČ? Je
přímo směšné, jestliže komunistický tisk
kvalifikuje tuto situaci, samotnými ko
munisty vytvořenou, jako »komplot a
rozbíjení Národní fronty, jako vylučo
vání 38 procent z národa a pokus vnést
do veřejnosti p°d pláštíkem kopie po
věstné Ligy proti bolševismu rozvrat a
teror.« Proč se komunisté zbytečně roz
čilují, proč jsou nervosní a proč hrozí
hned »hladovými bouřemi a zmatky?«
Kdo by asi tyto »hladové bouře a zmat
ky« dělal? Dělala je lidová strana, když
po revoluci tři socialistické strany tvo
řily t, zv. »Blok socialistických stran,«
stěžovala si tehdy lidová strana, že jde
o rozbíjení spolupráce Národní fronty?
Lidová strana naopak v největší nepříz
ni trpělivě pracovala a necítila se isolo
vána, až se ukázalo, že »Blok socialistic
kých stran« je neúnosným slepencem.
Komunistická strana sama svou politi
kou musí dokázat, že je hodna důvěry
ostatních stráň; hrozby jsou špatným
prostředkem, kterým si pranic komuni
sté svou stávající situaci nepolepší, na
opak ještě zhorší, poněvadž může ještě
dále prohlubovat nedůvěru. Nestačí vo
lat po demokracii, je třeba demokracii
skutečnou dělat! Ještě nikdo neuvěřil
pouhým slovům, když po nich nenásle
dovaly souhlasné činy. V tomto směru
KSČ je ještě mnoho dlužna veřejnosti
a je jen na komunistech, budou-lj ve ve
řejném mínění si moci dosavadní úsudek
alespoň trochu poopravit. Prozatím jsou
výsledkem komunistického postupu t. zv.
koordinační výbory stran NF. Budou-li
komunisté upřímnými a poctivými pří
slušníky Národní fronty- a vezmou-li si
příklad z lidové strany, jak si počínala
v době, t. zv. »Bloku socialistických
stran«, ukáže se, že táto bližší spoluprá
ce nekomunistických stran je stejně má
lo potřebná, jako byl dnes již byvší
»Blok socialistických stran«.

Ďuriš na pokračování
Je nesporné, že t. zv. »causa Ďuriš«
je jedním z politických středisek. Minis
trovi zemědělství po známých událostech
v parlamentě, resp. v zemědělském vý
boru, se nechtělo před poslance, a proto
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si s nimi raději dopisoval prostřednic
tvím svých podřízených úředníků. Správ
ně však parlament reagoval na tyto no
vé neparlamentární mravy páně minis
trovy tím, že se rozhodl, že vůbec na
korespondenci ministerstva zemědělství
nebude reagovat a vzkázal, že, chce-li
ministr něco parlamentu, že má kdykoliv
možnost přijít osobně mezi poslance a
říci svoje mínění a že poslanci řeknou
také své. Nebylo zbytí, ministr, ačkoliv
se mu z jakýchkoliv důvodů nechtělo před
zástupce lidu, přece musel se vydat na
trpkou cestu do Hooverovy třídy. Přišel
před poslance s návrhem nové pozem
kové reformy. Jako člen vlády, nesoucí
kolektivní odpovědnost, měl obhajovat
vládní návrh. Podal sice vládní návrh
zákona, ale k užaslým poslancům hned
prohlásil, že s ním vlastně nesouhlasí,
že má svůj a neopomněl dodat, že nebude-li jeho návrh, resp. návrh minister
stva zemědělství přijat, nemůže prý převzíti odpovědnost a musel prý by se od
volat k rolníkům, nemohl by prý převzíti odpovědnost ani tehdy, kdyby prý
z toho na venkově vznikly »určité repre
sálie«. Z tohoto vystoupeni páně minis
trova po delší době opět na parlamentní
půdě, když »masový nátlak« demons
trantů na poslance zcela selhal, vzniká
kuriosní a jedinečná situace: Ministr
je proti vládě, ministr je
proti parlamentu, a ministr
sedí dále na ministerském
křesle! Ministr Ďuriš může být plně
ubezpečen, že parlament na kolenou ho
nebude prosit, aby převzal odpovědnost.
Jeho pohrůžka o odvolání se k rolníkům
a zmínka o »určitých represáliích« na
venkově měla by být ještě blíže vysvět
lena, poněvadž to zní jako výzva plat
ným zákonům. Neradi bychom totiž kon
statovali, že ministr Ďuriš je nejen proti
parlamentu, nejen proti vládě, ale též
i proti zákonům.

Povinnost vysvětlit ’
V minulém čísle »Obzorů«, pod titu
lem »O státotvornosti KSČ«, uvedli jsme
některé programové požadavky komu
nistů z let 1924, 1926 a 1929, schválené
nojvyššími stranickými orgány. Poža
davky týkaly se mezi jiným zejména
přiznání práva Slovensku na jeho úplnou
samostatnost a největší podpory němec
ké a maďarské iredenty, až k odtržení
tehdejších menšin od ČSR. Uvedli jsme,
že tehdejší komunistická politika stála
v podstatě na téže linii, jako pozdější
henleinovci a luďáci. Komunisté, kteří
jsou jindy velmi mnohomluvní, pojednou
ztichli a nebylo slyšet jediného hlásku;
je úplné ticho na komunistické pěšině.
Neumí nikdo z pánů říci ani slovo Ji a
vysvětlenou, neumí pojednou nikdo ob
hájit bývalou politiku, kterou ještě ne
dávno všechen komunistický tisk vy
chvaloval jako nejprozířavějši ? Poskýtujeme ještě další možnost k odpovědi

Když nepřijde Mohamed k hoř«.«
tak, jak známo, přijde hora k Mohame
dovi. A to se opravdu minulý týden
stalo
nikoli v dálných končinách ta
juplného Východu, ale v hlavním městě
třetí Republiky československé, na
plenární schůzi Ústřední radu odborů.
Neboť poslyšte, co zaznělo z úst před
sedu ÚRO, poslance Ant. Zápotockého:
„ ... nejsme spokojeni s naším znárod^
něním. Mohu říci, že jsem krajně ne
spokojen. V lednu jsem si zde pochva
loval, že jsme dostihli ve výnosnosti
soukromé
podnikání.
Poměr
byl
105:104. Ne ve prospěch soukromého
průmyslu. Naděje, které jsem kladl v
náš znárodněný průmysl, byly šeredně
zklamány, neboť v dalších měsících si
soukromý průmysl udržel svůj stan
dard, ale znárodněný poklesl hluboko
pod 100. Rada lidí není v národních
podnicích řádně využita, viděl jsem
sám potloukat se dělníky po dílnách,
bez účelu.., Ředitelé mají nahradit
soukromého podnikatele v pečlivosti o
výnosnosti podniku. Namnoze si však
ulehčují svůj úkol předcházením děl
nictva a závodních rad. Někde jsem do
konce zjistil, že si ředitelé podplatili zá
vodní radu. Jinde zase by závodní ra
dy jeden den vychválily ředitele do
nebe a za pár týdnů mu nasazují psí
hlavu. Úkolem závodních rad není jen
vyhazování ředitelů, ale hlavně usilov
ná práce na odstranění slabin ve výro
bě. Nedovedou to dělat mnohé závodní
rady ani mnozí ředitelé. Jestliže by se
tohle mělo dělat i dále a také v dalších
národních podnicích, brzy bychom
snědli podstatu továren. A kdo by po
tom platil deficity?"
Udiveného čtenáře dovolujeme si
upozornit, že předcházející věty nejsou
přetiskem· ze starých čísel „Lidové de
mokracie", „Obzorů" či „Vývoje" a že
se nestala chyba tisku, když jsme úvo
dem napsali, že tato slova pronesl před
seda Ústřední rady odborů poslanec A.
Zápotocký. A že opravdu hora přišla k
Mohamedovi. Kdybychom, chtěli být
škodolibí, mohli bychom na oplátku
nazvat kritiky znárodněného podniká
ní, kteří se nyní ozvali v ÚRO, reakcio
náři. rozbíječi republiky, neodpověd
nými štváči, rozvraceči. fašisty, lháři a
mnohými jinými jmény, kterými byli
častováni po celé dva roky spolupra
covníci tohoto listu.
Nehodláme ani žalovat poslance Zá
potockého pro zneužití autorských
práv. Říkáme jen slušně, že po dlouhé
době poslanec Zápotocký má pravdu.

a obhajobě bývalé politiky KSČ. Dne 23.
února 1933, tedy necelý měsíc potom,
kdy nacisté se zmocnili v Německu vlá
dy, prohlásil v čs. parlamentě tehdejší
komunistický poslanec Václav Kopecký,
nynější ministr informací, na obhajobu
hakenkrajclěrských poslanců podle ste
nografického protokolu toto: ». . . hakenkrajclerští poslanci jsou stíháni zřejmě
jen proto, že jsou Němci, němečtí nacio
nálni oposičníci, němečtí autonomisté ...
české strany jsou si velmi dobře vědo
my, že pouze klamou českou veřejnost,
když z hakenkrajclěrských poslanců
dělají velezrádce a iredentistické
spiklence. Řekli jsme již, že stavětí pány
Junga, Krebse, Šchuberta a Kaspera do
role velezrádných bojovníků za svobodu
potlačovaného
německého
národa je dnes směšné (!) a je tím
směšnější (.!), že tito přední vůdcové ně
mecké nacionálně socialistické strany ujistili, že jsou naprosto loyální (!) a ne
mají nejmenších úmyslů skutečně bojo
vali proti české nadvládě, že se zříka
jí práva sebeurčovacího, že
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chtějí jen skrovnou autonomii,
a že je ani ve snu nenapadne pomýšleti
na nějaký skutečný národní odboj se
zbraní v ruce . .. Jungovy projevy loyaUty spadají pak v jedno se zradou
Hitlerovou, který dříve hlásal, že
čs. Němce osvobodí, ale dnes je opouští
a zrazuje a vydává na pospas cizí nad
vládě, stejně jako německé obyvatelstvo
Tyrol vydal již dávno na pospas Mussolinimu. Jsou to komunisté, kteří
pro německý národ jediní
důsledné
reklamují
právo
sebeurčení a mají také vůli
za právo sebeurčení bojovat!«
Nemá dnes, po čtrnácti letech, oprav
du nikdo z vedení KSČ co by řekl a co
by vysvětlil, zvláště dnes, kdy komu
nisté podílejí se na vládní odpovědnosti,
a kdy jejich tiskové orgány bouří za
úplnou očistu našeho života? Jak vy
světlí nynější ministr informací svou řeč
na obhajobu hakenkrajclerských poslan
ců v r. 1933, tedy v době, která byla již
na blízku velkého nebezpečí ? To jsou
otazníky, které se vytyčuji před komu
nistickou stranou, zatím co celá veřej
nost neodbytně čeká na odpověď a vy
světlení.

Nebezpečný dialog
Ostré útoky KSČ proti DS sice i
v tomto týdnu pokračovaly, stejně byla
průrazná i obrana a protiútoky tisku
demokratické strany, ale jako lékař při
vážné chorobě pacienta hledí s napětím
na teploměr a je uklidněn, jestliže rtu
ťový sloupec neletí dále nahoru, tak i
my jsme trochu uklidněni, alespoň podle
tvářnosti tisku obou stran z minulých
dnů. Situaci však sledujeme nadále s nej
větší ostražitostí, nemůžeme říci, že by
již krise byla za námi. V tomto postoji
očekáváme vývoj budoucích týdnů. Pro
informace čtenářů podáváme opět pře
hled několika dnů, jak se jeví z tisku
obou kontrapartnerů.
. 27. června »Rudé právo«: »V duchu
tajného paktu vůdců DS s luďáky, re
daktoři Tisová „Slováka“ píší do „Ča
su“. Jednou z nejzávažnějších podmínek
tajného paktu s luďáky, kterou se vůd
cové demokratické strany zavázali
splnit, bylo zajištění 70procentního za
stoupení nových partnerů v tisku DS.
Tento požadavek byl splněn; toho dů
sledkem je zjevný luďácký duch a vul
gární, gardistický tón orgánů této strany. Ve všech zásadních otázkách je psa
ní „Času“ a ostatních listů DS v příkrém
rozporu s povstaleckým programem té
to strany a na první pohled je zjevná
souvislost, při nejmenším „ideová“, me
zi štvanicemi Ďurčanského ze zahraničí
a neméně nenávistnými a nevybíravými
kampaněmi „Času“, proti presidentovi,
vládě, dvouletce, znárodnění průmyslu,
zahraniční politice a zejména spojenec
tví se slovanskými státy ...«
»Čas«: Nevieme presne, čo nás očeká
vá... Spraviť najprv poriadok v svojom
domove, byť ludskí k sebe navzájom,
držať sa pravdy a spravedlivosti vo vzá
jomných vzťahoch, aby srna mali pokoj
né svedomie pre svoj vlastný súkromý ži
vot ... Majúc však svoju vnútornú isto
tu, svoje čisté svedomie, majúc Masary
kovu vieru vo večné ideále pravdy, dob
ra a spravedlivosti — obstojíme ako ná
rod v akvchkolvek skúškach, ktoré nám
ešte osud uloží... V podstate treba uplatnit kresťanské zásady... Ti naši po
litikári, ktorí ženú občianstvo iba do sa
mého rozčuJcvania a štvanie, mali by si
povšimnúť aspoň týchto slov nášho preridenta Republiky. Potrebujeme v tých
to ťažkých časoch štátnikov a ozajstných
politikov.«
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28. čeivnit »Rudé právo«·: »Svobodné
slovo, se zastává luďáků, zatím co naše
veřejnost je krajně pobouřena paktem
demokratické strany s luďáckými roz
bíječi republiky a jeho důsledky, které
ohrožují její bezpečnost. »Svobodné slo
vo« ve svém vydání, určeném pro Sloven
sko cituje »Čas« a hovoří o »rozeštvávání Čechů a Slováků«, o »demagogií«
— zcela podle přání luďáků ...«
Čas«: »Slovenský národ s volou zoce
lenou v zápase o svoje bytie proti nepriatelom Československej republiky a
Slovanstva s dôverou kráča v ústrety
budúcnosti v novom Československu, kde
v právach a povinnostiach rovný s brat
ským národom českým bude si svoje ve
ci demokraticky spravovat! sám.«
1. července »Rudé právo«: »Demo
kratická strana se snaží znemožnit usne
sení Národní fronty ... Činnost podzemí
nich skupin a agentů Ďurčanského byla
by nepříliš těžkou záležitostí policejní,
kdyby Ďurčanského druhové a spolupra
covníci, přívrženci fašistického sloven
ského státu, neseděli na vedoucích a od
povědných místech našeho národního a
státního života...«
»Čas«: »Povereníctvo vnútra vyvracia
lži „Rudého práva“. Povereníctvo w>útra
k článku, uverejnenému v prvom vydání
časopisu „Rudé právo“ v Prahe č. 147
dňa 25. júna 1947 pod titulom: „Jak má
být zajištěna bezpečnost na Slovensku,
když jsou luďáci na Pověřenectvu vni
tra“, vydává tuto úradnú zprávu: „Ne
zodpovedá skutečnosti, že v článku na
padnutí zaměstnanci bdi do význačných
miest v štátnom aparáte presadení v dô
sledku nejakého paktu Demokratickej
strany s luďáckými rozvratníkmi a že
by tým bola ohrozená bezpečnost Repub
liky. Napadnutí úradníci — zamestnanci
Povereníctva vnútra — boli podlá plat
ných predpisov riadne poverení v čase,
keď povereníkmi vnútra boli dr. Hu
sák a dr. Viktory, príslušníci komunis
tickej strany Slovenska. V článku uve
dení zamestnanci t. č. na Povereníctvu
vnútra podlá jeho rozvrhu práce nemajú
s bezpečnostnou agendou nič spoločné
ho. Spomenutý článok, resp. nepravdy
v ňom uvedené, rozleptávajú riadny chod
úradovania a sťažujú konsolidačný pro
ces, čo je nežladúce, najmä v čase pre
vádzania dvojročného plánu.«
2. července »Rudé právo« výjimeč
ně nepřináší útok proti DS.
»Čas«: »Opät jedna lož „Rudého prá
va“ vyvrátená, škandalizovanie ludí
s bezchybnou minulosťou. — Aký ciel
sledujú českí komunisti...«
5. července: »Rudé právo«: »Pro
vokativní návrh Demokratické strany:
dualismus, luďáci by diktovali na Slo
vensku a spolurozhodovali v Praze. De
mokratické straně jde o to, aby mohla
vládnut na Slovensku suverénně sama
a aby mohla diktovat ostatním stranám
a zavádět svůj protilidový režim. Zname
nalo by to vydat Slovensko do rukou
luďáků, kteří politiku Demokratické
strany ovládají a přitom ještě zajistit
luďákům spolurozhodování v celostát
ních věcech. Potvrzuje se tím znova to,
nač neustále poukazujeme: cílem luďá
ků je rozdvojit republiku, zavést dualistický režim a tím oslabit její bezpeč
nost ...« (Komunisté jsou dnes pro jed
notu republiky, alespoň to říkají; jak
se s tím však srovnává jejich program
z prvé republiky, který hlásal samostat
nost Slovenska a právo všech menšin se
odtrhnout od ČSR ? A konečně i po revo
luci r. 1945 vyskytovaly se z jejich řad
hlasy o samostatném Slovensku, nebo
alespoň o nejširší autonomii; co před
stavuje Gottwaldovo prohlášení v Koši
cích v dubnu téhož roku? Pozn. red.)

Slováci pracují a my?
Zatím co v Čechách nemine dne. aby
tisk KSČ nepálil současně na několika
frontách a neútočil na své vládni part
nery ve jménu různých ideologických
větrných mlýnů, zatím co je zneklid
ňován již delší dobu český venkov, stej
ně tak továrny a kanceláře, zatím co
někteří lidé mají jakoby strach, že se
u nás v klidu mohlo už také produktiv
ně pracovat, Slovensko pilně pracuje.
Potvrzují se tak znovu naše bezpro
střední dojmy, které jsme měli při ne
dávné návštěvě Slovenska. Dokládá je
odborný list »Hospodář« z 19. června,
kde pisatel článku: »Průmyslový zítřek«
pífée mezi jiným o své návštěvě Sloven
ska: » . .. Hlavním bohatstvím Sloven
ska je však dostatek lidí a jejich chuť
do práce, jejímž výsledkem jsou pak do
konce relativně i absolutně vyšší výko
ny než v českých zemích. Skutečnost, že
v květnu jsou po prvé výsledky Sloven
ska lepší než českých zemí, je toho do
kladem .. Především návštěvník z Čech
žasne nad velkým stavebním ruchem, a
to nikoLiv jenom pokud jde o továrny,
nýbrž zase hlavně o stavby obytných
domů a domků. Západní a střední Slo
vensko se skví novotou. Staví se všu
de ... Slováci překonávají administra
tivní nesnáze... v daleko větší míře
než u nás v českých zemích se uplat
ňuje iniciativa zdola i se shora. Na Slo
vensku je vidět velkou budovatelskou
odvahu, chuť do práce a podnikání. ..
v budovatelském úsilí jsou všichni Slo
váci skutečně svorní. Při tom v závo
dech a podnicích se setkáváme i s čes
kými lidmi, kterým přirostla slovenská
věc zcela k srdci a svými odbornými
silami pomáhají udržovat tempo vze
stupu. Zdá se, že se budeme muset od
Slováků učit. Učit jejich bezvýhradně
kladnému poměru k budování země, je
jich odvaze a iniciativě, ale teké jejich
velkorysosti, zaměřené do bližší a vzdá
lené budoucnosti . . Budujeme svůj prů
myslový zítřek. To, jak to dělají na
Slovensku, může nám být mnohým pří
kladem.«
Je tedy vidět, že bratři Slováci sl
mnoho nedělají z těch kalafunových
blesků, které na ně pouští téměř kaž
dý den »Rudé právo« a jemu přifařená
práčata. Slováci jdou pěkně za svou pra
cí a tak to má také být. V českých ze
mích jsme tedy za Slováky pozadu, ale
daleko před nimi jsme ve stranických
kampaních podle hesla: »Ať práce stojí,
jen když jsme -si ve vlasech.«

Komu a čemu věřit?
Dne 5. července mluvil ministerský
předseda na děvínské slavnosti, kde me
zi jiným uvedl na adresu Slováků, že
reakční a kapitalistické živly zdižují vý
stavbu a konsolidaci Slovenska a pokou
šejí se o sabotování vládního programu,
a že bude třeba těmto nepřístojnostem
učinit konec. V rozporu s tvrzením mi
nisterského předsedy však jsou zkuše
nosti a dojmy nezaujatých českých od
borníků, kteří přijíždějí z návštěvy po
Slovensku. Tito naopak tvrdí, že Slováci
pracují daleko intensivněji a že sloven
ské výsledky jsou daleko lepší, než v čes
kých zemích, jak ostatně to dotvrzují
statistická čísla o výrobnosti za měsíc
květen, v nichž Slovensko vede před čes
kými zeměmi. Na jiném místě citujeme
část odborného článku o těchto věcech.
Nyní jsme opravdu na rozpacích, komu
věřit. Zda ministerskému předsedovi ne
bo zda statistickým číslům? Ze by snad
čísla se dala na stranu domácí reakce
a odporovala svou tendencí »pokroku«?
Nebo snad máme věřit, že by oči, uši,
smysly a rozum odborníků byly zakukle
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né nástroje reakce? Pravda bude asi
tam, že totiž bratři Slováci více se řídí
normálním lidským rozumem, a že ne
sedají na lep různým ideologickým vě
trným zámkům, že proto jejich hospo
dářská situace jak v průmyslu, tak i
v zemědělství je daleko lepší, než u nás,
kde jsme se dah bez hospodářského
rozmyslu na t. zv. »nové cesty«. Jsme
zavaleni byrokratickou chobotnicí »no
vého řádu«, pod nímž se dusí a zakrňují
výsledky naší práce a výrobnost našeho
průmyslu. Čemu se máme vlastně divit?
Že Slováci se drží zdravého hospodář
ského rozumu a brání se tomu, aby je
snad také byrokratická chobotnice »no
vého řádu« neudusila, nebo tomu, že ně
která ěeská místa by nejraději také Slo
vákům vnutila nový »blahodárný« sy
stém ?

Slovenský problém švýcarskýma
očima
Švýcarská »Die Tat« přinesla článek
»Československá dvoukolejnost«, v kte
rém se praví:
Jednotnost Československé republiky,
o které byly vyslovovány pochybnosti
již v době Masarykově, se znovu při
vádí na přetřes. Ve světě se mluví mno
ho od doby, kdy Československo hastoupilo cestu zestátnění, o rozporu me
zi Čechy a Slováky. Poprava Tisová se
nehodí k tomu, aby byla nyní posuzo
vána s hlediska problému jednotnosti
republiky. Tiso je dnes neopakovatelnou
kapitolou slovenských, čí spíše česko
slovenských dějin, na které nic nemění,
prohlašuji-li lidé v bratislavských kavár
nách. že se to »jednou strašně vymstí«.
Tento pobloudilý kněz měl dosti příleži
tosti opustit presidentský palác, zůstal
však »presidentem« i při procesu. I kdy
by byl omilostněn, zůstal by odsouze
ným mučedníkem a neúnosnou hypoté
kou pro politickou budoucnost pro Slo
vensko.
Rozpory mezi Čechy a Slováky jsou.
Bylo tomu tak již r. 1919. Slovensko
patří východu; tisíciletá minulost se ne
zapře. Maďarští králové měli co činit
s Turky a Tatary. V 'Čechách byl Hus
a císařská česká šlechta, slovenští šlech
tici očekávali výhody od Budína. Česká
literatura je mnohem staršího data než
slovenská. Katolicismus v Čechách jest
pokrokový, na Slovensku nesnášelivý.
Městská kultura na Slovensku pochází
od německých osazenců, které králové
volali do země. Drobná šlechta sloven
ská skoro dobrovolně splývala s maďar
skou státní myšlenkou, sedlák obdělá
val půdu a modlil se k Pánu Bohu. Jsou
tedy rozdíly ve vývoji i v charakteru
obou národů, jsou i rozdíly jazykové a
politické. Šest let blahobytu za Tisa
zostřilo mysl Slováků pro vlastní hospo
daření. Je tam vrstva lidí, kteří by vše
chtěli dělat sami, bez Prahy, do jisté
míry na jisté dualistické základně. Po
vereníci v Bratislavě neradi vidí směr
nice z pražských ústředí. Jak však vésti
stát s dvěma vládami, z nichž jedna
chce jednotu, druhá podvojnost ? Tento
problém byl znám čs. emigraci za války
a počítalo se s tím; Slovákům byla pro
to slibována svoboda. Theoreticky jest
dvojkolejnost myslitelná, jsou však otáz
ky, při kterých nutno užiti jedné kole
je, a tu se ukazují zřejmé rozdíly v po
jetí a v přáních. Jeví se to ve věcech
školských, ve znárodněni, které je chá
páno konservativními slovenskými de
mokraty jinak, než hospodářsky pruž
nějšími Čechy.
Nutno najít společnou cestu. Politicky
a národnostně je dána. Beneš ji nazna
čil v Košicích. Slováci, kteří byli za
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Hitlera »svobodni«, chtějí dnes vykládat
svobodu a demokracii jinak. Slováci za
pomínají, že země od r. 1919 skoro vý
hradně vděčí za vývoj Čechům. Ostatně
v Bratislavě se uhodí temperamentně do
stolu, při jednání v Praze je tón značně
tišší. Jde o společnou střechu a jest se
střežit požáru.

Před pozemkovou reformou
Naše vnitřní politika je od posledních
voleb charakterisována zápasem o nové
směry zemědělského hospodaření. V pod
statě se bojuje o zemědělce, o jeho po
drobení a podmanění, jak se to jeví se
strany komunistů a o jeho získání, jak
o to usilují ostatní strany. Boj je tvrdý,
poněvadž je v prvé řadě tvrdý náš ze
mědělec. Zápas o zemědělce vede se na
vesnici, v tisku a zejména, jak se ve
řejnost mohla přesvědčit z posledních
událostí, v parlamentě. V popředí nyní
stojí Ďurišova osnova zákona o pozem
kové reformě, jedna z nejdůležitějších.
Komunistům je trnem v oku svobodně
a samostatně hospodařící sedlák. Kdyby
osnova v parlamentě neprošla, budou
vymýšleny nové cesty, jak se zemědělce
zmocnit a jak si ho podmanit. Každý
by se velmi mýlil, že snad komunistům
jde o malého rolníka, domkáře, nebo
chalupníka, tito jsou pouze prostředkem
a nástrojem v rukách komunistických
stratégů. Jejich cílem je půdu co nejvíce
rozparcelovat a rozdrobit a pak nako
nec spojit v rozsáhlé státní nebo druž
stevní latifundie, na nichž by pak sedlák
nebyl svým pánem, kde by už mohl,
resp. musel poslouchat rozkazů někoho
jiného. Tomuto cíli má sloužit i revise
první pozemkové reformy. Pozemková
reforma by byla na místě, kdyby zde
byl nedostatek půdy a její většina se
nacházela v rukou několika málo latífundistů a velkostatkářů, zatím co vět
šina zemědělského lidu by byla bez
půdy, po př. v držení jen malé její čá
sti. Tomu však u nás tak není. Již první
pozemková reforma odstranila veliké
rozdíly, jako dědictví feudalismu a vy
tvořila statek střední velikosti, jako ty
pický pro naši zemědělskou politiku.
Samozřejmě, že z důvodů národohospo
dářských nemohla si dovolit zcela od
stranit velkostatek, který organicky
rostl s budovami a se vším příslušen
stvím v úměrné velikosti a v množství.
Každý statek nebo velkostatek tvoří or
ganickou jednotku a jen lidé nezkušení,
nebo vedení stranickými a ideologický
mi důvody, chtějí demagogickou rukou
násilně zde zasahovat. Ve chvíli, kdy
nám mělo jít o největší výrobnost, ne
měli komunisté nic jiného na práci, než
aby dostali venkov do varu a držbu pů
dy do pohybu; jejich prašpatnou politiku
odnáší samozřejmě nakonec i městský
člověk ve zmenšených přídělech a vůbec
v zatěžujícím řízeném hospodářství zá
kladních potravin.
Osnova má jednak zrušit všechna roz
hodnutí (propuštění nad mez 150 ha
zemědělské půdy, resp. 250 ha půdy ve
škeré), ale zachycuje i všechnu již pů
vodně zabranou půdu, poněvadž vychází
z nových soupisových předpokladů. Tě
žiště rozhodování o nových záborech
nebo přídělech má být v rukou rolnic
kých komisí při MNV. Že by se zde po
stupovalo hlavně podle stranické legiti
mace, nemusíme snad ani připomínat,
to je snad právě také účelem tohoto
nešťastného »zemědělského pokroku«.
Osnova, kdyby byla provedena, byla by
ve skutečnosti novou konfiskací půdy,
kterou by utrpěli čeští sedláci tento
kráte, po chmurné době okupační, sé
strany vlády samostatného státu, jen

proto, že se nesklonili pod jho Jim cizí
doktríny.
Věříme, že většina v parlamentě bude
si dobře vědoma, oč se v podstatě jedná
a že zaujme takové stanovisko, jak se
sluší na zákonodárce. Ano, souhlasíme
s revisí, ale chceme reformovat státní
latifundie, které jsou pasivní 600 Kčs
na jeden hektar, chceme, aby řato půda
se dostala do odborných rukou českého
sedláka a nebyla ztrátově obhospodařo
vána vysokými byrokraty z KČS, kteří
pro svQu kratochvíli si vyhlížejí zámky
bývalé šlechty. V době, kdy na 60.000 ha
půdy leží pánům z ministerstva země
dělství ladem, není příležitostí, aby se
konfiskovala půda pozemkovou refor
mou českým sedlákům. Nový zámecký
pán na černém lese, jinak sekční šéf
ministerstva zemědělství a příslušník
KSČ, pan dr. ing. Koťátko, se tedy před
časně již zaradoval v »Rudém právu«
z 29. m. m. nad tím, že vláda projednala
tuto osnovu zákona. »Revisi pozemkové
reformy — tak jak ji chce lid!« Výbor
ně, souhlasíme s tímto výkřikem pana
sekčního šéfa. Ano, jak ji chce lid a ni
koli, jak ji chtějí noví zámečtí páni,
i kdyby nelenili za státní nebo stranické
peníze vodit nadále hloučky svých 150
až 200 věrných na zástupce veškerého
lidu. Parlament bude plnit svou povin
nost, jako nejvyšší ústavní orgán, bez
ohledu, je-li to libé zámeckému pánu
včetně pana ministra.

»Úspěchy« Ďurišovy politiky
V rámci nové zemědělské politiky by
lo u nás s obrovským nákladem zařízeno
na tisíc strojních a traktorových stanic,
z nichž mnohé pracují s takovým »úspě
chem«, že na příklad litoměřická sta
nice vykazuje za rok skoro milion Kčs
ztrát, včetně tučné subvence. Podobnými
»úspěchy« se pyšní i desítky pastvinářských družstev, která hospodaří většinou
rovněž od desíti k jedné, jako je tomu
hned s hartmanickým družstvem, kde se
prohospodařila maličkost 16 milionů Ksč,
Spočítáme-li schodky a ztráty sta stanio
a desítek pastvinářských družstev, do
jdeme k ohromným číslům, zatěžují
cím státní rozpočet, aniž by z toho ze
mědělci vůbec něco měli. Zatím, co pro
duktivita našeho zemědělství ustavičně
klesá, protože přibývá neobdělaných a
neosetých polí a pro dosud neobděláva
ná pole není dost umělých hnojiv, hos
podářských strojů a pracovních sil, mlu
ví se vesele dál o socializaci našeho ven
kova, kde návnadou mají býti také de
ficitně hospodařící strojní a traktorové
stanice, jakož i pastvinářská družstva.
Stav těchto stanic, kde se již dostavují
následky neodborného veden) a rozpada
jící se pastvinářská družstva, jsou jen
novým svědectvím, že jde o agitačně
politické nástroje, kterými šel Ďuriš
a jeho strana dobývat venkov. Že tyto
stranické pokusy zaplatí střední a ma
lý sedlák a nakonec každý z nás, o to
je již málo starosti.

»Mladá fronta« a KLA
»Mladá fronta«, jež převzala· v našem
osvobozeném tisku úlohu Stříbrného »Po
ledního listu«, napadla po nezdařených
polemikách a útocích na poslance dr.
Ducháčka také Klub lidových akademi
ků. Pod dvoupalcovým titulkem »Vzpou
ra lidových akademiků« přinesla v čele
listu sensační článek o vzbouření »fašis
tických provokatérů« (rozuměj členů
KLA) proti politickému sekretarátu
strany a o rázném zásahu vedení ČSL
proti těmto »elementům, snažícím se
zneužiti pohostinnosti jedné ze stran Ná-
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rodilí fronty«. Spolupráci se studenty
slovenskými označila ve svém článku za
»styky republice nepřátelské«, debatní
projevy KLA, těšící se obrovskému zá
jmu nejširší veřejnosti, za »protirepublikánské urážlivé schůze« atd.
Prohlášeni KLA, otištěné v »Lidové
demokracii«, dalo ráznou odpověď na
všechna lživá tvrzení »Mladé fronty«, je
jíž pokusy o rozvrácení akademické slož
ky čs. strany lidové jsou již velmi staré
ho data. Začaly již koncem r. 1945, po
prvních úspěšných projevech znovuzaloženého Klubu a vyvrcholily během loň
ských fakultních voleb, v nichž lidoví
akademici překvapili svou silou, počet
ností a úspěchy.
Po delší přestávce započal nyní list
mladých komunistických »svazáků« opět
svou štvavou a nenávistnou kampaň,
zřejmě pod dojmem mohutného letnico
vého sjezdu mládeže čs. strany lidové,
na jehož velkolepém úspěchu měli i vy
sokoškoláci strany značný podíl. Je tře
ba, aby si »Mladá fronta« konečně jed
nou uvědomila, že je listem Svazu mlá
deže, kterému dříve či později zazvoní
umíráčkem, až si také miatli sociální de
mokraté uvědomí, komu SČM slouží a
Spolupráce v něm zanechají. Jasné a ne
kompromisní stanovisko týdeníku »Vý
voje«, KLA i nóvě zvoleného ústředního
výboru mládeže CSL proti t. zv. Svazu
české mládeže a jakékoli spolupráci
s ním, je hlavním důvodem útoků »Mla
dé fronty«. Nejlepší odpovědí na ně bylo
jednomyslné usnesení ústředního výboru
mládeže ČSL, aby bylo za každou cenu
zabráněno dalším státním subvencím té
to smutně proslulé organisaci.
Zajímavé však je, že na podobné linii
s »Mladou frontou« octly se i »Svobodné
noviny«, které, ač jinak politické čin
nosti ČSL a jejím veřejným projevům
věnují pramalou pozornost, od jisté doby
stále znovu přinášejí vymyšlené zprávy
o vnitřní krisi v čs. straně lidové. Blíz
ký vztah jejich studentského referenta
k předákům akademického klubu národně-socialistického, jenž je veřejným ta
jemstvím, dává tušit důvody těchto po
kusů alespoň v posledním případě.
Všechny snahy o rozbití Klubu lido
vých akademiků však jenom posílí jed
notu a pevný úmysl dcsáhnonti v příš
tích fakultních volbách ještě lepších vý
sledků, než ve studentských volbách loň
ského roku.
J. R.

Textiliáda bez konce
Po loňské ostudě se slíbenými, ale ne
dodanými látkami na vánoční trh, ve
řejnost je znovu nemile překvapena
náhlým zrušením platnosti starých šatenek, takžb se vzmáhá mezi postižený
mi přesvědčení, že tu jde o zúmyslný
trik, jak se zbavit milionů bodů starých
šatenek, protože znárodněný průmysl
nemá dost, byť i chatrného zboží na
jejich úhradu! Vymezit platnost bodů
starých šatenek na tak krátkou dobu,
aniž by obchody byly přiměřeně záso
beny. je při nejmenším nesvědomitost
a neplánovitost. Prázdné krámy, kde
dříve byly stohy látek všech možných
vzorů a kvalit, jsou jasným důkazem
současných poměrů v textilní výrobě.
Ještě nikdy nebyla situace v zásobování
s textilem u nás tak špatná jako je ny
ní. kdy je většina textilního průmyslu
znárodněna a »plánov tě« řízena. Situa
ce vytlouká se klin klínem a zrušení
platnosti starých šatenek je jedním
z nich.

Požáry v vodnicích
Netřeba se utíkat ke statistice, aby
chom mohli konstatovat, že u nás při
bývá požárů přímo znepokojivou mě
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rou. Škoda na surovinách, výrobcích,
strojích a budovách jde zpravidla do mi
lionů. Je to tím zajímavější, že za vál
ky takřka požárů nebylo, ačkoli se pra
covalo daleko intensivněji než dnes,
s ještě méně zapracovaným dělnictvem
a s podniky, hlídanými většinou pár
starci z tak z v. verkšucu. Na žhářství
byl tehdy ovšem trest smrti. S návratem
do normálních poměrů začíná zase
u nás hořet. Nejde snad jen o pár pří
padů, neboť podle prohlášení resortního
ministra bylo u nás v roce 1945 a 1946
1399 požárů, zaviněných nedbalosti, 386
technickými závadami, 349 dětmi a 329
sabotéry. Škoda, způsobená na národním
majetku, jde do miliard Kčs. Nejsmut
nější je ovšem zarážející cifra požárů,
způsobených nedbalostí a pak technic
kými závadami, (které prý se v někte
rých případech vyskytly těsně před kon
trolou v podniku), protože těmto dvě
ma příčinám se docela dobře dá předejít
větší kázni osazenstev a odborným do
zorem v závodech. Velmi by přispělo ke
zmírnění, když už ne k úplnému zame
zení požárních škod, kdyby místo zá
vodních milicionářů byli raději závodní
hasiči dokonaleji vyškoleni k rychlému
zákroku. S národohospodářského hle
diska by bylo proto moudřejší, aby zá
vodní milice a zbraně, tak velkoryse
opatřované za miliony Kčs pro dělnictvo
znárodněných podniků, byly vystřídány
raději hasičskými hlídkami a stříkač
kami. Z pojištěných sum dnes nelze při
rozeně zničený podnik vůbec postavit a
náležitě vybavit, protože většina pod
niků, a to ani národní nevyjímajíc, je
vlastně k dnešním drahotním poměrům
více méně podpojištěna, takže požárem
vznikne zpravidla těžko nahraditelná
ztráta, 1 když je pojistka plně vypla
cena.

Nová lázeňská politika
Každý ví, že naše slavné lázně, jako
na příklad Karlovy Vary, Mariánské a
Františkovy Lázně, vedle mnohých mi
nerálních vod, byly vždy zdrojem velké
ho bohatství, protože k nám přitahovaly
zámožné cizince a valuty z celého světa.
Všude se vědělo, že se zde úspěšně léčí
převážně choroby pochybené životosprá
vy a že návštěva těchto lázní je v ji
stých kruzích věcí společenského presti
že. Ale našli se u nás někteří výtečníci,
kteří razili heslo o tom, že se »v našich
lázních nebudou rozvalovat kapitalisté
a že budou sloužit pracujícímu lidu«.
Proto dnes, kdy první část nepromyšle
ného výroku je již uskutečněna a naše
světové lázně, které jindy byly v plné
sezóně, zejí prázdnotou a většina podni
ků tam prodělává, tážeme se, proč ne
byla též uskutečněna ona druhá část vý
roku? Asi proto, že naše nemocenské
pojištění, lhostejno zda dělnické či ve
řejných zaměstnanců prodělává těžkou
finanční krisi (na příklad Léčebný fond
za m. r. 42 milionů Kčs) a sanuje se na
účet nákladnějších léčebných procedur,
především pak lázeňské léčby. Západo
české lázně vždy čekaly v sezóně na za
hraniční návštěvy ze všech koutů světa.
Jestliže lázeňská správa marně čeká na
proud zahraničních návštěvníků, může se
jen poděkovat s největší srdečností naší
cizinecké politice, jejíž nové cesty jsou
určovány šťavnatými výroky některých
našich výtečníků. Podle nich bohaté ci
zince nepotřebujeme, poněvadž si na ná
kladnou režií stačíme sami. Zatím všade
drahocenná léčivá voda slavných prame
nil proudí nevyužita a s ni nám unikají
jinam i drahocenné devisy.

Jak nás vidí Moskva
Do »Izvěstiji« napsal S. Puchlov toto:
»Vnitropolitický život dnešního Česko
slovenska se vyznačuje stmelením všech
pokrokových tvůrčích sil národa v boji
za úspěšné splnění dvouletého plánu. Ši
roké masy pracujících a zvláště dělníci
považují tento 21etý plán za svého mi
láčka a vynakládají všechny své síly na
jeho splnění. Úspěchy při plnění plánu
byly by ještě větší, kdyby nebylo váž
ných hospodářských a politických těžko
sti, které musí demokratické síly země
zdolávat. Československá reakce podniká
za vnější podpory vše, aby otřásla hos
podářskými základy demokratického Čes
koslovenska a znemožnila splnění 21etého
plánu. Přes provedení pozemkové refor
my, znárodnění největšího průmyslu a demokratisaci státního aparátu, zajistila si
československá reakce ještě poměrně sil
né posice v hospodářství země. Růst a
stmelení demokratických sil státu vyvo
lávají stupňující se aktivitu reakčních
živlů: opírajíc se o svůj vliv ve velko
obchodě, zemědělství a v průmyslu, roz
víjí reakce boj proti-vládě, pokouší se
překazit splnění 21etého plánu a podko
pat hospodářské základy demokratického
státního zřízení. Maskujíc se heslem
osobní svobody a zachování soukromé
iniciativy, vystupuje českosloven?ká re
akce proti dalšímu provádění pozemkové
reformy a rozšířeni znárodněného sekto
ru národního hospodářství. Reakční živ
ly, které pronikají do strany národněsocialistické a lidové, dostaly se i na od
povědná místa. V tom směru je příznač
ný na př. případ známého reakcionáře
Feierabenda, dnes člena národně-socialistické strany.
Při uskutečňování plánu vkládá reakce
zvláštní naděje do Slovenska, kde sepa
ratistické protičeské a protisovětské hlinkovské živly vyvíjejí legálně svou pod
vratnou činnost a kde demokratická stra
na, sloužící jako legální záštita proti
demokratických sil, zaujímá vedoucí po
stavení ve státním a hospodářském apa
rátu. V souvislostí s přípravou nové ústa
vy Československé republiky pokoušejí
se slovenští reakcionáři pod titulem boje
za národ o i práva Slová ků zbavit se kon
troly ústřední vlády a dosáhnout únlné
samostatnosti aspoň v hospodářských
otázkách a otázkách osvěty a výchovy.
Slovenští reakcionáři přitom doufají, že
jakmile se oprostí z vlivu československé
vlády, podaří se jim skoncovat s pokro
kovými silami a zaměřit vývoj Slovenska
na cestu, která se jim bude hodit. Demo
kratické síly Československa, překoná
vajíce všechny těžkosti a kladouce odpor
reakci, vedou úspěšný boj za splnění své
ho programu. Demokratické síly bojují
také za to. aby nová ústava upevnila de
mokratické vymoženosti lidu a aby ne
byla parodií demokratické ústavy před
mnichovského typu, jak o to usiluje re
akce. Hlavní brzdou při konsolidaci sil
Československé rem bliky je stanovisko
slovenské demckn tické strany. Řešení
slovenské otázky je dnes hlavním úkolem
Národní fronty: k vyřešení tohoto úkolu
směřuje úsilí všech demokratických sil
republiky. V této souvislosti má zvláštní
význam zasedání Národní fronty 11. čer
vna v Praze, kterého se zúčastnili zá
stupci všech čtyř stran Národní fronty
Čechů a Slováků. Dospěli ke shcdě ná
zorů v otázce nutnosti bojovat důsledně
a všemi zákonitými prostředky proti
zbytkům fašismu a hlinkovského separatismu, proti těm živlům, které chtějí
mařit vý-tavbu Slovenska a celé republi
ky vyvoláváním rozpsrů a prováděním
neodpovědné agitace jak za hranicemi,
tak i uvnitř státu. Strany Národní fronty
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Cechů a Slováků rozhodně odmítly pomlouvačnou a lživou kampaň některých
zahraničních kruhů, které tvrdily, že v
Československu je připravována násilná
změna současného politického zřízení.
Jednohlasně přijaté usnesení zástupců
všech stran Národní fronty je důležitým
historickým mezníkem v nástupu demo
kratických sil proti reakci, k upevnění
posice demokratického státu jak uvnitř
země, tak i v zahraničí. Toto usnesení
dává jistotu, že demokratické síly Česko
slovenska zdolají úspěšně všechny těžko
sti a půjdou nadále cestou upevňování
lidově demokratického režimu v zemi.

Jak nás vidí Varšava
V deníku »Dziennik Zachodni« napsal
S. Ziemba toto:
»Po sjezdu dleli jsme s několika desít
kami zahraničních novinářů na Sloven
sku, kterýžto zájezd byl ukončen v láz
ních Trenčianské Teplice. Neodbylo se to
bez banketu, ačkoliv podobného druhu
slavnosti mají v ČSR vysloveně vyšší
úroveň než u nás. Nevedou se dlouhé pro
slovy, které jsou omezovány na mini
mum. Tentokrát byla porušena tato zá
sada a bylo několik projevů. K ospra
vedlnění hostitelů nutno poznamenat, že
většina proslovů platila hostům. Sloven
ské projevy byly zvlášť zajímavé, hlav
ně projev dr. Karla Huška, šéfredaktora
ústředního orgánu slovenské demokratic
ké strany »Čas«, poslance pražského
parlamentu a jednoho z předáků Strany.
Představil shromážděným býv. ministra
Šrobára, jednoho z organisátorů sloven
ského povstání proti Němcům v r. 1944.
Dr Hušek hovořil o třech slovenských re
volucích a podtrhával, že min. Šrobár byl
vždy jedním z hlavních organisátorů. Po
znamenal žertovně, že když bude nutné
dělat čtvrtou revoluci, že ji bude dělat
zase Šrobár. Není vyloučeno, že předpo
věď revoluce deníku »Daiiy Mail« prame
nila z něčeho podobného, jako byl projev
dr. Huška. Rozdíly mezi Slováky a Če
chy jsou, nikoliv však tak veliké, aby
mohly být příčinou roztržky. Slováci uči
nili ve srovnání s předválečným obdobím
závažný pokrok na každém úseku života.
Národní uvědomění slovenského lidu což jsme mohli konstatovat opětovně v
době našeho cestování po Slovensku - je
čím dále plnější. Všichni reálně smýšle
jící Slováci jsou přesvědčeni, že společ
ný stát s Čechy je společnou nutností a
společným zájmem. A ačkoliv slovenská
odlišnost se projevuje na každém kroku,
je ve slovenském lidu pochopeni pro čes
koslovenské státní společenství. »Pište
dobře o naší republice,« volala za námi
Slovenka, venkovská hokynářka z okolí
Píšťan, kde jsme se náhodou zastavili.
Nepodtrhávala zvláštních hodnot své ze
mě, nýbrž myslila na stát jako celek.
V rámci společného státu mají Slováci
dnes mnohem větší svobodu a výsadu, než
před válkou. Celá administrace jejich ze
mě je nyní v rukou Slováků. Bratislav
ská universita je slovenskou universitou.
Bezpečnostní orgány skládají se výhrad
ně ze Slováků. Slovenská národní rada
za vedeni dr. Lettricha má ve výstavbě
země rozhodující slovo. Politické strany
Slovenska působí neodvisle od českých
pol. stran. Jsou zde čtyři, tedy celkem,
má ČSR vlastně 8 pol. stran. V ústřední
vládě zasedají Slováci a v Bratislavě ma
jí jednotlivá ministerstva své pověřence
v hodnosti státních tajemníků, atd., atd.
Zdá se však, že Slováci živí jakousi
obavu, aby ze svých práv nic neztratili.
Snad tyto obavy během času zmizeji, až
se poměry ustálí. Čechů, kteří by chtěli
Slováky čechisovat, je pramálo, právě
tak jako je málo Slováků, kteří pomýš
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lejí na odtržení od společného státu. Jed
no i druhé bylo by nedostatkem politic
kého realismu. Všichni rozumní Češi a
Slováci mají společnou starost, t. j. prá
ci pro výstavbu země a práci pro mír.
Tomu dal výraz také president republiky
dr. Eduard Beneš, který nás u příležito
sti mezinárodního kongresu žurnalistů
přijal na Hradě. »Pracujeme pro mír,«
podtrhával v rozhovoru s námi. »Nikdo
neví, jaké by měla následky třetí válka.
Nejsme ani s to, představiti si tyto ná
sledky. Československo touží po míru.«
Starosti o mír převládají, a to vylučuje
revoluci. Pochybuji, zda jsou nějací Češi
nebo Slováci, kteří by chtěli v přítomné
.chvíli dělat ve svém státě revoluci, jakou
měl na mysli zmíněný britský časopis. A
pakliže jsou, je jich určitě nepatrná, bez
mocná hrstka. Pokud jde o vnitřní poli
tické poměry v Československu, můžeme
být tedy klidni.«

Co se vlastně stalo
Dne 5. června americký ministr za
hraničních věcí Marshall v řeči, prone
sené na universitě harvardské, prohlásil
americkou ochotu pomoci Evropě, po
kud Evropa sama vypracuje příslušný
plán, to jest souhrn svých možností a
potřeb. Tento Marshallův podnět byl ve
lice všeobecný. Americký ministr finan
cí téměř současně prohlásil, že Amerika
nemá nadbytek dolarů na rozpůjčení. Přes tuto mlhavost — a nejistotu, zda
kongres vůbec podobně široce založenou
akci finanční pomoci celé Evropě schvá
lí — britský ministr Bevin a francouz
ský ministr Bidault pozvali na společnou
poradu Sovětský svaz do Paříže. Po ně
kolikadenním jednání skončila, se porada
mezi Anglií, Ruskem a Francií napro
stým nezdarem. Tři zahraniční ministři,
Bevin, Molotov, Bidault, nedovedli se
shodnout ani na společné zprávě o ne
úspěchu.
Sovětský svaz, zdá se, viděl hlavní
úskalí v tom, že do obecného plánu hos
podářské pomoci Evropě bylo pojímáno
i Německo, hlavni vinník dnešního zu
boženého stavu Evropy. Další překážkou
zřejmě byla sama podstata celoevropské
ho plánu, jemuž by se musily všechny
evropské státy přizpůsobit. V tom SSSR
viděl zasahování do státní suverenity
(jako vůbec každé plánování je omeze
ním suverenity nižších složek, které, při
javše plán, omezují dobrovolně svou
autonomii ve prospěch nadřaděného plá
nu). Podle názoru SSSR patrně takové
to omezení národních suverenit ve vě
cech hospodářských by mohlo — s ohle
dem na některé methody a cíle americ
kého velkokapitálu — být velmi nebez
pečné.
Po odjezdu sovětského zahraničního
ministra Molotovova z Paříže, který
takřka nastupuje do vlaku, varoval
Francii a Anglii před snahou využit ne
úspěchu pařížské konference k budová
ní západního bloku, Bevin a Bidault svo
lali na sobotu 12. června novou konfe
renci všech evropských států do Paří
že, s výjimkou Ruska, Německa a Špa
nělska.
Otázka nyní je, které státy toto po
zvání na konferenci, konanou za jasně
odmítavého stanoviska Moskvy, přijmou,
a které nikoli.
Na britskc-francouzské pozvání bylo
v zásadě možno reagovat čtverým roz
dílným způsobem:
1. Amerika, Francie a Anglie přece
jen čekaly na to, že SSSR odmítne Mars
hallův podnět, aby nyní mohly vesele
organisovat západní blok, včetně západ
ní průmyslové části Německa. Byly by
bývaly uvedeny do velikých rozpaků,

kdyby byl SSSR nabídku přijal. Ostat
ně, kdyby ji byl SSSR přijal, americký
kongres by jistě nebyl povolil finanční
pornoc Evropě, včetně SSSR, když kon
gres dělal tak vážné obtíže i dílčí ame
rické půjčce ve prospěch anglosaského
bratrance, Velké Britannie.
2. Marshallův plán přece vůbec ne
existuje. Proč se o něj přít? Těch ně
kolik slov, proslovených na harvardské
universitě, nebylo nijak precisováno. Nač
se dohodovat o něčem, co existuje jen
v mlhovinách a co má jasně politický
cíl isolovat Rusko?
3. I když v tom či onom zasluhuje so
větská politika kritiky, bylo by nanej
výše nebezpečno připustit isolaci SSSR.
Viděli jsme, kam vedla isolace SSSR
v roce 1938. Neboť Mnichov — to bylo
především vystrčení Ruska z evropské
politiky. Ostatně se do ní Rusko pak
vrátilo rok na to, ale po boku Hitlerova
Německa.
4. Nepřijmout pozvání do Paříže, zna
mená potvrdit rozpůlení Evropy na dvě
poloviny, západní a východní (SSSR -jPolsko + Československo + Jugoslá
vie). Východní Evropa stala by se od
borovým sdružením žebráků, isolovaných
od hospodářských zdrojů světových. Jar
ko v národě velké hospodářské rozdíly
vedou často k revoluci, tak i rozpůlení
světa na blahobytné a chudé by rovněž
mohlo vést k požáru.
Československo se postavilo k pozvá
ní kladným způsobem, uvedeným pod
bodem 4. Vyjádřilo tím také svůj zájem
na hospodářské pomoci Západu, na
němž z 60—80% závisí naše výroba a
naše životní míra.

Americká svoboda obchodu
v praxi
Tajemník národního svazu výrobců
kožených rukavic v USA, James H. Casey, vrátil se do Spojených států z Me
zinárodní obchodní konference, které se
zúčastnilo 17 států. J. H. Casey řekl po
svém návratu, že, nebudou-li zachována
ve Spojených státech cla na kožené ru
kavice, bude americký trh zaplaven
spoustou cizího zboží, které úplně vy
tlačí domácí výrobkjr. Američtí výrob
ci kožených rukavic nebudou schopni
konkurence, zejména s Českosloven
skem, jehož zestátněný průmysl je
připraven zaplavit americké trhy svým
zbožím za ceny, které jsou o polovinu
nižší, než ceny amerických výrobků.
»Češi mohou prodávat své zboží tak,
že u nás bude za 2.95 dolarů, kdežto
naše zboží téže kvality stojí 5 dolarů,«
řekl tajemník Casey. »Nevíme, je-li tento
rozdíl v ceně zaviněn vyššími mzdami
našich dělníků· nebo státní podporou,
kterou dostává československý vývozní
průmysl. Nelze získat vůbec žádnou In
formaci o výrobních nákladech Česko
slovenska, ačkoliv by nám tato infor
mace velmi prospěla při kalkulaci našich
cen.«
Zkáza amerického rukavičkářského
průmyslu, který v roce 1946 vyrobil za
65,000.000 dolarů zboží, působila by po
názoru tajemníka Caeye nepříznivě i na
evropský obchod. Americký rukavičkář
ský průmyl dováží ročně za 75,000.000
dolarů koží ze zámoří a musil by ovšem
odvolat všechny své zaliázky, kdyby ru
kavičkářský průmysl, který zaměstnává
nyní 22.000 amerických dělníků, přestal
vyrábět.
»Naším cílem je zachování ochrann ý ch c e 1,« řekl Casey. »Jsou to ostat
ně jen cla vyrovnávací, která vyvažují
rozdíly mezi našimi mzdami a mzdami
zámořských zemí. Jakostí svých výrob
ků můžeme směle konkurovat se zbožím
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anglickým, francouzským, českosloven
ským i italským. Avšak ve srovnání
s našimi jsou jejich mzdy a platy tak
nízké, že cenová soutěž na volné základ
né je pro nás hospodársky nemožná.«

Nová Evropa

jemnosti zájmů hospodářská spolupráce
Spojených států a států evropských
snadno by se ustavila, ale problém je
komplikován tím, že Spojené státy chtě
jí svého hospodářského přispění využiti
pro své politické cíle. Zdali to o Marshallově plánu neplatí, teprve se ukáže.
Již nyní však lze říci, že bude třeba
překonat nemálo pochybností, poněvadž
by bylo absurdní domnívat se, že plán
takového rozsahu může býti prost poli
tických záměrů. Osud Marshallova plánu
závisí na tom, jak dalece se národy pře
svědčí, že jde skutečně jen o plán hos
podářské pomoci, a o nic jiného.

V deníku »Combat« napsal Claucle Bourílet, že snad již od srpna 1944 a zcela
jistě od června 1945, měla se vytvořit
nová Evropa a že vinou Francie a Anglie
se nevytvořila, čímž byly ztraceny dva
roky. Ve věku mocenské politiky je Ev
ropa, s výjimkou Ruska, různorodou mo
saikou národů. Z těchto národů dva, to
tiž Vel. Britanie a Francie, měly dosti
Fašismus není mrtev
hmotné síly, nezávislosti a tradiční svo
body, aby okolo sebe seskupily ostatní
V listě »New York Herald« dovozuje
evropské země, ale toto své poslání ne W. L. Shirer, že nacismus a fašismus
splnily. Francie chtěla být za každou ce nejen nebyl zničen, nýbrž jejich vliv
nu čtvrtou nebo pátou velmocí a nechala roste v době, kdy USA věnují velkou
si několikráte ujít příležitost být opo energii a miliardy dolarů výhradně na
rou a mluvčím malých národů, s nimiž boj proti komunismu. Západní Evropa
ji pojí její civilisace a historie. Anglie by sice také poznává veliké nebezpečí ko
la zase hypnotisována svou'theoretickou munismu, ale při tom nezapomíná tak
příslušnosti k světové říši, jejíž mate brzy, jako Američané, že nebezpečí zá
riální a hospodářské svazky se denně u- padní civilisaci hrozí z obnovení nacismu
volňovaly, dbala o anglosaské společen a fašismu.
ství a starala se o finanční americkou
Pisatel, se zprávou Mezinárodního vý
podporu, které nutně potřebovala. V me boru pro studium evropských otázek
zinárodní hře byla nejlepší oporou ame v ruce, dívá se kolem sebe a vidí, že
rického bloku, ne-li právě jeho předvo toto strašné hnutí roste na všech stra
jem. Tuto politiku nazývá britská levice nách: v Německu, Itálii, Argentině, Již
bevinismem. Ani na ní, ani na francouz ní Africe. Mezi země, kde se teď nic
ské mnohomluvnosti nebylo možno založit nedělá, aby se brzdila činnost nacistů,
aneb se jí přímo pomáhá, patří také
Evropu.
V poslední době se však Bevinova po Švýcary a Švédsko.
litika změnila. Jeví se v ní jistá zdržen
V mnoha zemích vznikají tajné orgalivost vůči Spoj státům, snahy o smíření nisace bývalých členů nacistické strany,
s Rusy, odměřené stanovisko v maďarské příslušníků SS neb bývalých důstojníků
a bulharské otázce. Není to snad dosta říšské obrany. Klíčová postavení jsou ji
tečné, ale ukazuje to, že Bevin hledá mi namnoze obsazena nejen v americ
střední cestu mezi dvěma bloky, jak do kém, nýbrž ještě častěji v britském oporučoval Crossman. Co je toho příči kupačním pásmu. Odtud sabotáže záso
nou? Nesmí se zapomínat, že Labour bování v Bavorsku a váznutí uhelné
party je starou dělnickou stranou a že těžby v Poruří.
bevinismus vyvolával vážné napětí v brit
Hlavní funkcí tajných organisaci je
ské levici.
však pomáhat bývalým příslušníkům
Jsou tu však ještě hlubší příčiny. Soc. nacistické a fašistické strany k útěku
demokracie mohla nepodmíněně podpo do ciziny, organisováním přepravy a vy
rovat Trumanovu politiku, pokud se Rus stavováním falešných pasů. V Jižní
ko zdálo útočným činitelem. Když však Africe vojenské fašistické organisace
se ukázalo, že je v defensivě, bylo mož cvičí přímo v uniformách. Nacionalistic
no se poněkud distancovat od politiky ká strana dr. Malana se prohlásila ote
Trumanovy. Znamená to, že se britská vřeně pro nacismus. Strana roste a je
politika osvobodila od dolarového impe nebezpečím pro Smutsovu Sjednocenou
rialismu? Tato poměrná nezávislost na stranu.
bývá významu v rámci návrhu MarJe chyba, že Američané zapomínají
shallova. Bude snad nejlepší nebo nej tak brzy, uzavírá Shirer.
horší pro mír světa, neboť postaví proti
Spoj, státům buď skutečně se tvořící
Nacismus v Německu a v cizině
Evropu anebo pouhé družstvo žadatelů.
Rovněž francouzský deník »Le FigaTato Evropa se utvoří jen tehdy, bude-li se usilovat o organisaci v největší ro« přinesl článek o celé síti nacistic
nezávislosti mezi americkým a ruským kých organisaci, ■ která pracuje proti
pólem. Bude-li anglo-francouzská smlou odnacisování, aby vyvolala zmatek v úva postavena na tomto základu, přejde-li řadech, průmyslu i v zemědělství a
zkomplikovala úkoly okupačních moc
přes námitky znalců a průmyslových i
zemědělských kruhů, bude-li se myslit ností tak, aby musily postupně předat
na celou pevninu a nikoli na národ, pak odpovědnost a kontrolu do německých
budou zachráněny netoliko evropské ná rukou. Mezinárodni výbor pro studium
evropských otázek vydal právě a roze
rody, ale i mír světa.
slal vládám bývalých spojeneckých ze
mí dokument, z něhož vyplývají ověře
Bulharsko pochybuje
né skutečnosti, takže nejde jen o ne
Bulharský deník »Otečestven Front« kontrolované a pochybné pověsti.
zdůrazňuje, že přání Spojených států
V první části dokazuje tento doklad,
pomoci Evropě neprameni z lidumilných že bída, která způsobila jarní dělnické
citů. Spojené státy se boji hospodářské demonstrace v Poruří, byla vyvolána
krise a aby se jí uvarovaly, potřebují vy soustavnou sabotáži německých nacicvážet. Evropským státům mají býti po nalistů na význačných místech v hospo
skytnuty úvěry, aby mohly zaplatit adářských úřadech. Němci ukryli a nevy
merický vývoz, to je, jak se zdá, zákla dali ani za největší bídy 250.000 tun
dem Marshallova plánu. Evropské státy obilí a nechali v téže době zmizet
nesporně mají zapotřebí pomoci, aby 450.000 vepřů z amerického pásma. Ještě
mohly obnovit své hospodářství, ale dnes je pět bývalých nacistů na vedou
*
Spojené státy zase potřebují evrop- cích místech v bavorském ministerstvy
kých zemí jako kupující. Při této vzá
zemědělství, které má zásobovat Poruří»
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což vysvětluje Incidenty toho druhu. Ta
ké v kontrolním úřadě pro severoněmecký uhelný průmysl pracuje šest na
cistů a dva pověstní nacisté stojí v čele
Reichsvereinigung Kohle, která rozdě
luje uhlí v Poruří. Nynější gen. ředitel
skupiny organisaci pro palivo a chemic
ké výrobky byl za Hitlera vedoucím od
boru pro válečné hospodářství. Nacistou
byl též gen. ředitel železniční dopravy
v britském pásmu.
Demokratičtí Němci, kteří byli za vál
ky pronásledováni, upozorňují na tyto
skandály. Tak jeden občan ze Štutgartu
udal soudce, který ho dal zatknout r.
1940 s 87 kamarády, později poprave
nými, a který je dnes v čele státního
soudnictví ve Wúrttembersku-Badensku.
Bývalí vojenští nacisté chodí volně po
ulicích v uniformách SS a někdy i ve
větších skupinách zakročují, jako za vo
lební kampaně v britském pásmu.
Ve Švýcarsku žije mnoho nacistů, ze
jména byv. Hitlerův velvyslanec v Mad
ridě baron Stohrer, který dával zatýkat
Francovu policií spojenecké uprchlíky,
skrývající se na španělském území. Je
tam také jeden z nejčilejších a nejne
bezpečnějších nacistů, býv. gen. konsul
v Luganu von Rausch, výrobce munice
Berghaus, který byl na spojenecké čer
né listině a mnoho jiných. Tito nacisté
jsou v úzkém styku, scházejí se často
v německém nebo italském Švýcarsku
a mají značné fondy k disposici.
Ve Švédsku se stýkají nacisté v domě
býv. rakouského, konsula Daumischena.
Mají tři časopisy, z nichž jeden, Vidi,
odpovídá Streicherovu Stúrmerovi, Je
jich hlavním úkolem je pomáhat vý
značným. hitlerovským osobnostem, aby
se dostaly z Německa do Portugalska
nebo do Jižní Ameriky. Vůdcem této
organisace je švédský občan německého
původu Bernard Kotszky, průmyslník
v Malino. Organisace, která má ústředí
ve Stockholmu a na níž často upozor
ňuje švédský tisk, vydává brožury a
antisemitské letáky, rozesílané do cizi
ny, hlavně do Jižní Afriky a Velké Britannie, kde jsou adresovány přímo býv.
předsedovi fašistické Ligy, nyní odsou
zenému na rok do vězení, protože pomá
hal k útěku německým zajatcům
v Anglii. V Jižní Africe mají bývalí na
cisté čistě fašistické organisace černých
a šedých košil.
V Argentině byli čtyři hlavní agenti
nacistického Německa za války poradci
vlády a ještě dnes jsou podporováni re
žimem Perónovým. Peron odmítl je vy
povědět a syna jednoho z nich učinil
svým tajemníkem. Argentinských Něm
ců je dnes na 90.000. Tak se nacismus
udržuje a šíří přes všechny sliby, dané
za války hlavami spojeneckých vlád.
V Německu je nacistická činnost zjevná
a v cizině překvapuje beztrestnost, jíž
se těší nacističtí agenti, o kterých se
dobře ví, že nejsou nečinní a že řídí
často celé sítě podzemních organisaci.
Tento stav nemůže dále trvat bez vel
kého nebezpečí, které zviklá důvěru ná
rodů a vzbudí dojem, že všechny přine
sené oběti byly marné.

Vatikán správcem Jerusalema?
Některé italské listy uveřejnily zprá
vy svých londýnských dopisovatelů, po
dle nichž se v Londýně uvažuje, aby
administrace Jerusalema byla svěřena
Vatikánu. Z Vatikánu se k těmto zprá
vám prohlašuje, že dosud nebyla ofici
álně podána žádná nabídka v tomto
směru a Vatikán nepodnikne nic, aby
mu bylo toto poslání svěřeno. Stalo-li
by se tak, byl by ochoten nabídnouti
sve síly k uklidnění sporů v Palestině.
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Od poved Barešovi, aneb: Co chceme
Vrchní ideolog a mozek Agitpropu soudruh Gustav
Bareš napsal do známého týdeníku pro kulturu a
politiku TVORBA, číslo 25, úvodník s odvážnou otáz
kou v titulu: Co chcete? Jak známo, na otázku slušní
lidé odpovídají. A my jsme připraveni tak učiniti už
proto, že je zřejmě položena také nám. Je totiž urče
na »smečce«, která si dovolila kriticky posoudit lite
rární výtvor S. K. Neumanna, který zavdal velvyslaslanectví Spojených států podnět k protestu. Tou
»smečkou« a »ssedlinou fašismu« musí zřejmě býti
všechny politické strany u nás, kromě komunistické,
poněvadž tisk všech těchto stran bez výjimky odsou
dil jak zmíněný výtvor, tak i redakci TVORBY, tý
deníku nejsilnější vládní československé strany, kte
rá báseň uveřejnila. Nebudeme se tu přít s vrchním
ideologem Barešem, na které straně je více té »ssedliny fašismu«: zda tam, kde se vede po celé měsíce
ostouzečská, nactiutrhačná a na lžích či poloprav
dách spočívající kampaň proti státu, který Česko
slovenské republice ani v nejmenším neublížil, nýbrž
naopak ji po válce velmi pronikavým způsobem po
mohl; nebo tam, kde se nechce nic jiného, než aby
tyto kampaně ustaly, poněvadž prokazatelně poško
zují politické i hospodářské zájmy státu.
Nechejme tudíž těchto rozkladů, poněvadž dějinný
vývoj nepochybně prokáže, kde se »ssedlina fašis
mu« usadila natrvalo. Odpovězme jen na Barešovu
otázku: Co chcete? prostou odpovědí, co chceme.
»Pánové, co chcete? Oč· vám jde?« — ptá se vrchní
ideolog Bareš a sám hned odpovídá. »Praví, že prý
chtějí náš dobrý poměr k Americe. Říkají, že jim
jde o to, abychom dostali americkou půjčku, kterou
prý nedostaneme proto, poněvadž básník S. K. Neu
mann se ve své básni neobezřetně vyjádřil o presi
dentu Trumanovi.« — Tedy takto bychom jistě ne
odpověděli, zcela určitě pak ne tím kostrbatým sty
lem, jímž vrchní ideolog krabatí český jazyk spisov
ný. Na otázku: Co chcete v poměru k Americe, od
pověděli bychom asi toto:
Chceme nejen dobrý poměr k Americe, ale chceme
i dobrý poměr k. Sovětskému svazu, Velké Britannii
a také ke všem. Spojeným národům, které se zbraní
v ruce se zasloužily o porážku fašismu a nacismu a
tím také o naše osvobození. Jsme si vědomi, že jako
stát a jako kulturní národ, který umístil osud právě
na rozhraní dvou velkých civilisací, můžeme žít je
nom ve světě nerozděleném nenávistí, podezřením a
velkými boji. Že můžeme žít, a nikoli jen živořit, ve
světě, kde všichni spolupracují se všemi a kde hyb
nou silou y^tahů mezi státy a národy jsou demokra
tické zásady, a snad i jednou láska. Nikoli osočování,
vášně, nenávisti a podlost. Toto ovšem nikdy nepo
chopí naši i cizí ideologové nenávisti, prostě proto,
poněvadž jejich učení spočívá konec konců na nená
visti, podezřívání, třídních bojích a dnes i ideologic
kém a mocenském výboji.
Neřekli bychom pak dále, že po jedné špatné a
dobré básni, která vyšla v časopisu TVORBA, ne
dostaneme americkou půjčku; bylo by to naivní a ne
správné tvrzení, které jsme nikdy nezastávali. My
však víme, že tato báseň byla dalším článkem v ře
tězu nenávisti, kterým by rádi naši komunisté spou
tali národ, nenávisti, která v převážné části národa,
pokud jde o Spojené státy, a Západ vůbec, neexistuje,
kterou je národ jen infikován právě lidmi druhu
vrchního ideologa Bareše. Stačí sledovat denně
ústřední orgán strany ministerského předsedy Čes
koslovenska, aby byl zřejmý cíl, který je sledován
každodenními útoky a každodenními pomluvami na
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adresu Spojených států. Vášnivost a fanatičnost,
s níž tato dlouhá kampaň je vedena, nemá obdoby ani
v tisku polském a jugoslávském, natož v oficiálních
listech sovětských. Naši komunisté si patrně zaklá
dají na tom, že jsou evropskou avantgardou rozbí
ječů těch posledních sloupů, které dosud podpírají
spolupráci mezi velmocemi a státy.
Ptá-li se pan Bareš, co chceme, odpovídáme mu na
rozdíl od politické strany, za niž mluví on: chceme
spolupráci všech se všemi, chceme silnou OSN, ko
lektivní bezpečnost bez ohledů na ideologie, -ismy,
hesla a pověry.
V dalším upozorňuje vrchní ideolog Bareš »smeč
ku« kritiků Neumannovy básně, že »po první světové
válce úzké třídní zájmy velkého kapitálu na Západě
způsobily, že po 20 letech od porážky Německa, mo
hlo toto povstat po zuby ozbrojeno,« a že »zastávkou
na té cestě do propasti byl Mnichov a potom 15. březen 1939.« — Jako slušní lidé poděkujeme vrchnímu
ideologovi za toto upozornění a sami připomínáme,
že třídní zájmy velkého kapitálu přispěly ke konečné
katastrofě jenom o něco málo více, než úzké třídní
zájmy dělnictva, organisovaného v komunistických
stranách jednotlivých evropských států. Jsou to so
cialisté, kteří prokazují, jak zcela jinak by se vyví
jely události v době mezi dvěma světovými válkami,
kdyby komunistické strany nebyly rozbily a tím
oslabily sociálně demokratické strany (na př. v Ně
mecku a jinde) a kdyby — nesvedeny svými trockistickými předáky — odvrátily se od rozbiječské poli
tiky v jednotlivých státech, v nichž právě vinou ko
munistické oposice se leckde koalice demokratických
stran proměnila v koalici stran fašistických.
Vrchní ideolog Bareš dobře ví, že vina za nešťastný
vývoj událostí mezi dvěma světovými válkami leží
nikoli na jedné, nýbrž na obou stranách; ale může si
ideologická nenávist dovolit přepych pravdivého po
hledu na vývoj dějinných událostí? Může si dovolit
prohlásit, že Mnichov byl výsledkem celé řady poli
tických sil a událostí, že mnichovská dohoda byla jen
článkem v celém řetězu katastrofální politiky, kte
rou se provinily všechny velmoci? Že, ukazuje pra
vou rukou na Mnichov, může levou skrývat dohodu
německo-sovětskou ?
Co chceme: Aby napříště nebylo ani Mnichova, ani
jiných dohod, namířených jedněmi státy proti dru
hým státům, ale aby byly jen dohody, uzavírané a
schválené všemi, nenamířené proti nikomu a sledu
jící zájem všech!
Vrchní ideolog Gustav Bareš nám připomíná, jak
»sobecké třídní zájmy a fašistické aspirace české buržoasie a velkostatkářů obětovaly národní zájmy, ho
dily přes palubu obranu svrchovanosti Českosloven 
ské republiky.« Bohužel, i v této souvislosti říká ideo
log Bareš jen polopravdu, a to jen tu pro něho pří
jemnější. A druhá polovina pravdy je v tom, že neje
nom velkoburžoasie, ale i velkoproletariát, organisovaný v komunistické straně Československa, hodil
ne jednou, ale několikrát přes palubu obranu svrcho
vanosti Československé republiky, ba dokonce měl
velmi podivný názor na samotnou svrchovanost Čes
koslovenské republiky; o tom mluví po celých 20 let
politika Ústředního výboru komunistické strany Čes
koslovenska. A Bareš nám připomíná: »Řekli jsme,
že tato věc se nesmí již nikdy opakovat.« Také my
jsme tohoto názoru; a aby se tyto, pro národ a stát
zlé události, nemohly opakovat, musíme bedlivě stře
žit ty, kteří už jednou je přivodili.
Vrchní ideolog Bareš kritisuje v další části své
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úvahy hesla, provolávaná v průvodu strany nár.socialistické v Praze a poukazuje zejména na fejtón,
který vyšel 15. června ve »Svobodném slově« a
v němž se mimo jiné praví, že leckoho život netěší,
poněvadž je to horší než fašismus a je třeba odvahy
k jeho potírání. Bareš soudí, že »od osvobození neb ’!o něco tak skandálního napsáno o naší svobodné
republice. . .« Opravdu nevíme, co vrchního ideologa
tak rozzuřilo. Jestliže někdo (v tomto případě do
konce starý Kladeňák, tedy žádný buržuj), má tako
výto názor na některé úkazy v naší nové republice,
jistě má právo jej vyslovit a ideolog Bareš právo věc
ně jej vyvrátit. Rozhodně však nemá právo volat
policajta. Ostatně, kdyby vrchního ideologa Bareše
držel někdo 14 měsíců ve vazbě, bez udání důvodu,
bez vysvětlení, jen z nějaké osobní msty a kdyby na
konec se prokázala naprostá nevina ideologa Bareše,
a nikdo nejen že by mu nenahradil ztrátu na zdraví
a statcích, ale vůbec se mu ani neomluvil a nedal
zadostiučinění, jak asi by takovýto postup charakterisfival ideolog Bareš? Má-li stejně krůtě odsuzující
elova pro podobné přehmaty v té ošklivé první re
publice (ovšem tehdy za agrární vlády v ministerstvu
vnitra nesměli nikoho držet ve vyšetřovací vazbě déle
než několik dnů), proč nenazvat prohřešek horší, po
něvadž provedený z důvodů nízkých a nečestných,
slovy stejně ostrými? Nebo kdyby omylem byl býval
vrchní ideolog Bareš zatčen hned po revoluci, ošklivě
ztýrán a jeho zdraví zle pošramoceno; nenapsal by, že
to je jako za vlády fašismu? Rozdíl je jenom ten, že
se to dnes vrchnímu ideologu Barešovi nemůže stát,
poněvadž on a ostatní, kteří s ním sdílejí jeho světový
názor, jsou u moci. A prokazatelně moc je jim víc, než
spravedlnost. Vítězství jejich ideologie víc, než právo
r svoboda. A tak když závěrem tohoto odstavce vrchní
ideolog Bareš vykřikuje hystericky: »Prozradili se, že
jsou mezi námi. Řekli, co by chtěli. Ukázali, več dou
fají a spojili svou věc s cizí věcí,« pak můžeme jen po
znamenat, že to trvalo vrchnímu ideologu trochu dlou
ho, než na tuto prostou pravdu přišel. Totiž, že jsou
mezi námi lidé, kterým záleží víc na pravdě, právu a
svobodě, než na moci, politické straně, ba dokonce
i ideologii. Že zatím co soudruh Bareš svolává hromy
a blesky na ty, kdož se opováží nazvat fašistický čin
fašistickým, jsou jiní, kteří, (bohužel), nepatří do táJjora páně Barešova a svolávají hromy a blesky na ty,
kdož fašismus u nás dělají. A že si fašistické kousky
mohli obyčejně dovolit jen ti, kteří měli nebo mají
moc, o tom na podkladě důkazů nemůže pochybovat
ani vrchní ideolog Bareš.

Červivé jablko v průmyslu
‘ Ministr průmyslu sice několikráte prohlásil, že organisace a výstavba našeho znárodněného průmyslu
je již dokončena, snad myslel jen vnější organisační
základy. Nedá se říci, že by vnitřní organisace jed
notlivých výrobních sektorů již byla provedena. Zde
právě přicházíme k velikým obtížím, s nimiž znárod
něná výroba musí zápasit. Tuto skutečnost jen do
svědčují i otevřené projevy ministrovy, ať v parla
mentě, nebo jinde, které adresoval vedoucím místům
průmyslu, jeho stížnosti, že generální ředitelé zasa
hují do kompetence ministrovy, generální ředitelé si
opět stěžovali na nekompetentní zasahování se stra
ny ministerstva a podnikoví ředitelé naříkají na ne
blahé zásahy do své pravomoci se strany nadřaze
ných ústředních orgánů. Jak za těchto desolátních a
přímo chaotických poměrů má vypadat výroba, dis
tribuce, vývoz hotových tovarů a dovoz potřebných
surovin? Není jen boj o kompetenci. Do naší výroby
zasahují neudržitelným způsobem vlivy vnější, po-
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Co chceme? Aby fašismus u nás neměl místa, byť
by se usadil kdekoli a schovával se za kohokoli. Ně
kdy i malá rybka se usadí pod velrybí ploutev, aby jí
nebylo vidět.
Závěrem svého článku shrnuje vrchní ideolog Ba
reš hrst útlých myšlenek do tří rozevlátých otázek.
Táže se:
1. »Chcete, aby republika byla celistvou a pevnou?«
Odpověď je, že republiku celistvou a pevnou chceme
a že proto střežíme její rozbíječe, ať už se objevili
v první, ve druhé nebo ve třetí republice.
2. »Anebo chcete nechat republiku rozbíjet?« Od
pověď: Nechceme nechat republiku rozbíjet, a proto
budeme dělat to, co stojí psáno ad. 1.
3. »Chcete republiku budovat anebo ji nechat ro
zvracet?« Chceme republiku budovat a nechceme ji
rozvracet, a proto budeme dělat to, co stojí psáno
ad. 1.
Když jsme takto prostě odpověděli na prosté otázky
vrchního ideologa, sledujme zákonitost debaty a dej
me vrchnímu ideologu Barešovi také několik otázek.
Doufáme, že jsou stejně prosté, i když ne tak lapidár
ní. Zde jsou:
*
1. Chcete demokracii nebo diktaturu jedné politic
ké strany? Jestliže chcete demokracii, proč
a) vyhrožujete revolucí, b) podrýváte autoritu par
lamentu vysíláním najmutých zemědělských delegací
do parlamentní budovy, c) odmítáte spolupracovat
tam, kde jste demokratickou cestou byli přehlasováni,
d) vyhrožujete 51 proč, hlasů, které získáte, e) leckde
porušujete zákon, který jste si sami dali?
2. Chcete vládu zákona ve státě nebo stranickou
justici? Jestliže chcete vládu zákona, proč
a) jste se pokusili podrýt autoritu národních a lido
vých soudů, b) zdiskreditovat čs. retribuci, c) krýt
nebo aspoň zlehčovat zločiny, které byly nazvány
českým gestapismem?
3. Jste pro mír a spolupráci mezi všemi demokratic
kými státy a národy nebo pro politiku »bloků«, namí
řenou nenávistně jedna proti druhé? Jestliže jste pro
mír a spolupráci, proč
a) ve svém tisku vedete štvavou a nenávistnou
kampaň proti některým členům Organisace spojených
národů, b) vědomě v této souvislosti matete lid uve
řejňováním nepravdivých nebo skreslených zpráv, c)
pěstujete nenávist k americké a britské vládě, kterou
si americký a britský lid svobodně zvolil, d) znehod
nocujete myšlenku slovanského bratrství rasistickou
nenávistí k ostatním?
Tři otázky. Čekáme na tři odpovědi.
Dr Luděk Forman
stranní záměry, které tvoří pro odborníky často ne
překonatelné překážky. Leckde je Augiášův chlév,
který by bylo třeba vyčistit rozhodnou rukou za po
moci železného koštěte. Znárodněná výroba předsta
vuje něco, co se podobá babylonské věži. Jsme odhod
láni provádět rozhodnou a věcnou kritiku těchto
špatných poměrů; celá naše veřejnost je dnes zain
teresována, poněvadž neúspěchy bude platit ze své
ho, sníženou životní mírou.
Dobrá a cílevědomá organisace výroby je jedním
ze základů úspěchu. K tomu je ovšem potřeba vedení
se strany techniků, komercialistů a ostatního správ
ního aparátu. Tyto vedoucí složky výroby musí svou
práci zaměřovat jen v zájmech a k prospěchu pod
niku. Musí být mezi nimi souhra a nesmí ani jedna
z nich vnášet do této práce jiné vlivy, které do prů
myslu vůbec nepatří. Zpolitisovanost musí dát ruce
pryč; zde by měly vedoucí osobnosti, pokud jsou od
borníky, postupovat tvrdě, bez ohledu na kterouko
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liv stranu. Ze zpolitisovanosti a zhoubného politika
ření vzniká i osobní řevnivost, jaké u nás nikdy ne
bylo. Prospěch podniku, bohužel, není dnes společným
jmenovatelem všech, kteří v něm pracují. Ve znárod
něné výrobě zuří boj o moc stranickou a osobní. Jsou
zde koterie, skupiny a skupinky, které se vzájemně
potírají a jedna druhé ztěžuje práci, jedna před dru
hou prosazuje své kandidáty a adepty na vlivná, ješ
tě neobsazená místa, bez ohledu na schopnosti dotyč
né osoby. Zájem politické strany, koterie nebo osob
ních známostí a různých jiných zištných úzkých zá
jmů je prozatím zde účelem, kterému se s lehkým
srdcem obětují zájmy podniku a vůbec zájmy náro
dohospodářské. Těmito vnitřními boji je zeslabována,
ne-li anulována autorita těch, kteří odpovídají za
jistou oblast nebo dokonce celý podnik.
Podnikoví ředitelé a jejich náměstkové sice byli
jmenováni ministrem průmyslu s tím, že přebírají
také podle příslušných dekretů odpovědnost za úspěšné podnikání, ale současně jejich pravomoc a
autorita, jako bezpodmínečně nutné nástroje odpo
vědnosti, je záludně torpedována politicko-stranickými zápasy uvnitř podniku a k tomu zeslabována ještě
diktáty se strany generálních ředitelství, která často
nejsou obeznámena s podnikovými problémy, resp.
ani nemohou být, poněvadž se jedná o kolosy, jež
zvládnout je nad lidské síly, po případě směrnice a
příkazy vrcholných orgánů nejsou ani ve shodě s od
borností a odbornými zkušenostmi. Podnikovému ře
diteli, má-li nést odpovědnost, musí být samozřej
mě ponechána volnost ve výběru alespoň nejbližších
spolupracovníků, musí mít k ruce lidi, k nimž chová
důvěru. Musíme ke cti podnikových ředitelů říci, že
ve většině se jedná o odborníky se zkušenostmi, ale
co říci tomu, když právě výběr schopných lidí není
jejich záležitostí, alespoň v praxi a ve skutečnosti.
Na podnikového ředitele je útočeno nejrůznějšími
intervencemi, stojí zde zas nesmiřitelné zájmy poli
tických stran, které v každém odpovědnějším místě
a v každé důležitější funkci vidí ihned svou vlastní
posici, podle zásady: »Ať je neschopný, jen když je
náš«; jsou zde dále zájmy generálních ředitelství,
která rovněž do podnikových vedení snaží se prosa
zovat svoje lidi, což je ještě kombinováno a přímo
umocňováno znovu stranickými pohnutkami. Jak se
má v takových případech zachovat podnikový ředi
tel, odborník, mající odpovědnost za řádný běh závo
du, aby neuvrhl na sebe hněv některé mocné politic
ké strany, aby si neznepřátelil pány »nahoře« a aby
nebyla porušena a dotčena možnost plnit zákonnou
odpovědnost? A právě chybou v mnoha případech
bylo, že tyto vedlejší zájmy nabyly vrchu a odborníci
jsou proto obklopeni většinou lidmi neschopnými a
charakterově vadnými.
i Rozhodne-li se podnikový ředitel pro »chráněnce«
politické strany, která se potýká s generálním ředi
telstvím, uvrhne na sebe hněv ústředního orgánu,

rozhodne-li se pro osobu, na níž má zájem generální
ředitelství, popudí proti sobě zas politickou stranu,
která má moc v jím vedeném podniku, a rozhodne-li
po případě podle svého odborného rozumu, bude proti
sobě mít dvě fronty. Připomínáme, že nejde se řídit
těmito methodami jen v případech obsazování důle
žitých funkcí, nýbrž jsou aplikovány v nejrůznějších
věcných případech, které se týkají výroby a podniku
vůbec. Z toho všeho vzniká resignace a znechucení
ve vedení podniku, což se pak přenáší dále na velkou
část zaměstnanců a do samotných závodů.
Takto je tedy prozatím vnitřně »organisován« náš
znárodněný průmysl. S otevřenou, pravdou konstatu
jeme, že nestojí na zdravých nohách. Za těchto pod
mínek nemůžeme rozvinout všechny schopnosti na
šich výrobců, inženýrů a vůbec všech technických,
pracovníků, komercialistů, právníků, našich dělníků
atd. Zatím však v zahraničí všude roste nám silná
konkurence, právě v těch oborech, které dříve byly
naší chloubou a kde jsme úspěšně vždy soutěžili. Su
roviny musíme dovážet, ale vyváželi jsme svou kva
litní práci. Práce však musí být správně a účelně organisována. S vnitřními poměry znárodněného prů
myslu, jak se prozatím jeví, bychom asi daleko ne
došli. Není nadále možné, abychom odborníky zne
chucovali a odrazovali nejrůznějšími mocenskými
boji, nízkými a malichernými pletichami, abychom
jejich schopnosti utloukali nemožným byrokratic
kým balastem. Všichni poctiví a kvalitní lidé jsou
zavaleni prací, stěžují si, že sedí v kancelářích od čas
ného rána do pozdních večerů. Bohužel, ponejvíce ne
jde o práci produktivní a hospodářsky důležitou,
nýbrž o vyřizování nejrůznějšího papírového smetí,
které házejí na stůl různí lidé, kteří práci v průmyslu
naprosto nerozumějí a kteří mají právo »dělat prů
mysl« jen právem politické legitimace a nějakých zá
hadných osobních známostí. V těchto poměrech se
zbytečně tratí miliony, ne-li miliardy, a což je ještě
vážnější, zdraví a nervy odborníků. Každá porucha
organisace stojí veliké peníze, a tato ztráta se úměrně
zvětšuje s rozsahem podniku. Zdraví odborníků, jímž
se zde hazarduje, je možná ještě větším kapitálem.
V zájmu podniků a v zájmu svém měli by se od
borníci dohovořit a navzájem si pomáhat, měli by
nad Augiášovým chlévem vytvořit velké pracovní
souručenství a společnou vůlí a tvrdou odvahou pře
konávat společné překážky, které jim nízké zájmy
různých koterií házejí pod nohy. Závodní organisace
všech politických stran jsou zbytečným a škodlivým
zařízením. Co mají co dělat politické strany v prů
myslu a vůbec ve výrobě? Jako budeme s největší
důsledností prosazovat, aby politické strany nestály
nad parlamentem a nad vládou, tak podobně jsme
odhodláni bránit znárodněnou výrobu před stranic
kým sobectvím, tímto moderním ještěrem. Autorita
odborníků musí být za každých okolností obnovena,
nechceme-li, aby nastal soumrak našeho, kdysi kve
toucího průmyslu.

Z Washingtonových myšlenek
Dne 4. července vzpomínaly a oslavovaly Spojené
státy 171. výročí podepsání Deklarace nezávislosti,
která byla kolébkou nového člena mezi národy světa.
Tento nový národ vystavěl si svůj republikánský do
mov konstitucí r. 1789 a za prvního presidenta Spo
jených států amerických si zvolil Jiřího Washingtona. Jeho jméno je světlem, které nepřestane ději
nami vyzařovat zvláště v dobách, kdy lidstvo bude
kráčet temnými nížinami. Postava Washingtonova je
drahá všem, kteří věří v lidskou svobodu. V podivu-
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Amicus

hodné památce, kterou zanechal pod jménem »Na
rozloučenou národu Spojených států« vyjádřil ně
které velmi důležité myšlenky na adresu svých kra
janů a též všech republikánských vlád. Pokládaje za.
potřebné, aby zůstala zachována jednota různých
konfederovaných států a postřehnuv nebezpečí v růz
ných partikularismech, pozdvihnul se zde k všeobec
nější úvaze, ačkoliv vždy zabýval se jen záležitostmi
své země a péči o theorii ponechával jiným. Myšlen
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ky Washingtonovy jsou pravdivé, hluboké a dnes ob
zvláště živé. Zde jsou některé z nich:
»Ukázali jsme vám nebezpečí stran ve státě, po
kud se zakládají na rozdílech zeměpisných; dovolte,
abych se povznesl k širšímu hledisku a abych vás co
nejslavnostněji varoval smrtelných následků stra
nického ducha· vůbec. Tento duch na neštěstí je necdlučitelný od naší přirozenosti. Vyškytá se s růz
nými odstíny pod všemi vládami, více méně zdušený,
podrobený dozoru nebo potlačený; avšak v lidových
vládách projevuje se s největší silou a je opravdu
jejich nejhorším nepřítelem.
Střídavé panování strany nad stranou, přiostřené
duchem odplaty, jenž je přirozený stranickým roz
tržkám a jenž v různých stoletích a různých zemích
udržoval hrůzné ukrutnosti, je samo nejděsnějším
despotismem; avšak vede posléze k jinému despotis
mu, formálnějšímu a trvalému. Zlořády a pohromy,
jež z něho vyplývají, nakloňují pozvolna lidského du
cha, aby hledal odpočinek a bezpečnost v neomezené
moci jediného (to bylo řečeno r. 1796, před Napoleo
nem) ; a dříve nebo později náčelník panující strany,
obratnější nebo šťastnější, než jeho soupeřové, obrátí
tato opatření na prospěch vlastního povznesení a na
zkázu veřejné svobody. Ale nehledě tak daleko vpřed
k takové krajnosti (již však nelze nikdy spouštěti
s očí), obecné a neustálé nešvary stranického ducha
postačují, aby moudrý národ pokládal za svůj zájem
a svou povinnost odníti mu odvahu a omeziti jej.
Stranický duch rozptyluje veřejné úmysly a zesla
buje správu. Rozčeřuje obec planou řevnivostí a ja
lovým poplachem; rozněcuje nevraživost strany proti
straně; naskytne-li se příležitost, rozdmychuje po
vstání a vzpouru. Otvírá brány cizímu vlivu, jenž do
chází snadného přístupu u samé vlády průlivem stra
nických vášní.
Je rozšířené mínění, že strany ve svobodné zemi
jsou užitečnou uzdou pro správu vlády a že drží
v bdělosti ducha svobody. V jistých mezích je to tro
chu pravda a v zemi monarchické může vlastenec
hleděti se shovívavostí, ba i s přízní na stranického
ducha. Ale v lidovém útvaru, ve vládách ryze voleb
ních, není dobré a správné příliš podněcovati tohoto
ducha. Z přirozené jejich snahy je vždy dosti tohoto
ducha svobody pro každý blahodárný návrh. A po-

Spojenecké dluhy
Koaliční války obvykle končí likvidací konfliktu a
počátkem kratšího nebo delšího období, v němž se ví
tězové rozdělí a postaví se jedni proti druhým.
Dokazují to historie Pařížského kongresu, Kongre
su vídeňského a Svaté aliance. Ještě lepšími důkazy
však jsou historie událostí po balkánských válkách
v letech 1923—1913 a historie mírových jednání v ro
ce 1919 a v době mezi dvěma válkami.
Poučí se státníci, diplomaté a veřejné mínění z těch
to příkladů?
Můžeme o tom pochybovat, pozorujeme-li, jak se
svět znovu zaplétá do obtížné situace. Objevují se
mnohé podobnosti, situace, jaké existovaly před čtvrt
stoletím, a zdá se, že si nikdo neuvědomuje žalostné
výsledky, jež vedly ke druhé světové válce. Nikdo se
nechce vyvarovat takových důsledků, dokud je ještě
čas.
Od roku 1919 do roku 1932 byl celý svět zamořen
otázkou reparací a mezispojeneckých dluhů. A když
potom byla tato otázka opožděně vyřízena škrtem,
který si vynutily okolnosti, a nikoli dohodou zájemců,
objevil se již vedle Papena a Brůninga Hitler.
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něvadž naopak je neustálé nebezpečí překročiti pra
vou míru, má veřejné mínění naopak usilovati, aby
ducha toho umoudřilo a mírnilo. Je-li on ohněm, jejž
netřeba udusiti, je třeba se míti neustále na pozoru,
aby nevyšlehl v plameny, ze strachu, ne že rozehřeje,
nýbrž že stráví.
Je rovněž důležité, aby ve svobodné zemi zvyk
ducha vnukal těm, kdož jsou povoláni k její správě,
neustálou péči, by se uzavírali ve své ústavní obory
činnosti, varujíce se, aby provozování moci nějakého
oddílu nezasahovalo v obor jiný. Duch zasahování
v cizí moc nese se k soustředění všech mocí v moc
jedinou a k utvoření skutečného despotismu, buď si
forma vlády jakákoliv. Postačí poznati panstvíchtivost a sklonnost k těmto přehmatům, jež sídlí v lid
ském srdci, abychom byli přesvědčeni o pravdivosti
tohoto návrhu. Nutnost položití vzájemné meze ve
vykonáváni politické moci tím, že se rozdělí a roztřídí
mezi-různé vykonavatele a každý se učiní strážcem
veřejného blaha proti nájezdům druhých, byla doká
zána zkušenostmi starými i novými, některými
i v naší zemi a před našima očima. Opatrovati tyto
meze je právě tak nutné, jako je zříditi. Jestliže po
dle veřejného mínění je rozdělení ústavních mocí
chybné, napravte je podle způsobu, jejž ukazuje sama
ústava. Ale nedopusťte ani změny, ani uchvatitelství;
neboť, ačkoliv tyto věci mohou býti druhdy nástroji
pro blaho, jsou obyčejně zbraní, jíž se svobodné vlády
zničí. Tyto prostředky zváží hojně, způsobíce trvalé
zlo, několik těch jednotlivých a pomíjejících pro
spěchů, jež jejich užití může tu a onde způsobiti.«
Poslední slova Washingtonova »Na rozloučenou«
jsou spíše již projevem jeho citů. Mají však cenu fi
losofickou a mravní, neboť ukazují, k jaké důstoj
nosti může se povznésti moc ve svobodných státech,
nepotřebujíc zevnějšího lesku a více méně zasloužené
výsady. »Spoléhaje,« praví Washington, »na laskavost
vlasti vůči mně a prodchnut touto planoucí láskou,
tak přirozenou každému člověku, jenž v ní vidí půdu,
která mu dala život jako jeho předkům, těším se
předem — v blahém očekávání — ze svého ústraní,
v němž si slibuji, že budu bez překážek okoušeti
sladkou radost, sdíleje uprostřed svých spoluobčanů
odměnu za naše péče, naše práce a naše společná ne
bezpečenství.«

Jacques Rayser
Dnes čteme v novinách tytéž polemiky o válečných
dluzích. Jak se zdá, určující úlohu bude hrát opět An
glie. Nicméně se situace změnila.
Po první světové válce byla Anglie věřitelem mno
ha spojeneckých států a Německa (reparace) a byla
dlužníkem Spojených států. Za Mírové konference oznámila americká státní pokladna oficielně, že odmítá
jakoukoli diskusi »o uvolnění, konsolidaci nebo no
vém rozdělení závazků zahraničních vlád u Spojených
států«. O něco později, v roce 1922, oznámil světu
lord Balfour, že je Velká Britannie ochotna vzdát se
požadavků u svých dlužníků, a to co do částek, pře
vyšujících položku, kterou dlužila svému věřiteli. An
glie se snažila — ovšem marně — provést v Evropě
plán »generálního řešení reparací a evropských me
zispojeneckých dluhů«.
Nepochopení ostatních států v Evropě a americké
požadavky znemožnily evropskou dohodu, jež by bý
vala mohla být cestou k dohodě světové. Otázka me
zispojeneckých dluhů nebyla vyřešena a dala podnět
k prudkým polemikám. Přehrady mezi bývalými vá
lečnými spojenci ještě vzrostly. Někdejší partneři ne
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byli schopni se spojit proti novému nebezpečí. Mu
sela přijít druhá světová válka a nutnost společného
boje proti nepříteli, aby dluhy z prvé světové války
zmizely ve společných fondech odboje. Zatím však
vznikly nové dluhy. Byly vytvořeny nové orgány a
vydány zvláštní zákony. Spojené národy se pokusily
organisovat poválečný finanční svět institucemi, jako
na př. Mezinárodní bankou pro rekonstrukci. Dosud
však nebyla na mezinárodním poii vyřešena otázka
dluhů, vzniklých za války. Došlo toliko k dílčím ře
šením. Velká Britannie se octla opět v nesnázích. Mi
nistr financí musel jít ještě dále, než jeho předchůd
ce z r. 1922, a oznámil, že jeho země nemůže splnit
závazky, aniž se vystavila nebezpečí, že bude poruše
na její finanční rovnováha, která je již v povážlivém
stavu.
Hugh Dalton se obrátil na brazilskou obchodní ko
moru v Londýně a uvědomil o tom věřitele v latinské
Americe a další hlavní věřitele: Egypt a Indii. Když
jsem byl před několika týdny v Egyptě, zjistil jsem
od lidí, s nimiž jsem mluvil, že si Egypťané přejí za
placení všech půjček. Četl jsem však také řeč sira
Franka Nixona, který byl za války ředitelem »United

Američané v Tichomoří
Japonský útok na Pearl Harbour vnutil Americe
válku v Faciiiku ve chvíli, kdy Washington skutečně
se soubojem o Tichomoří ještě nepočítal. Nicméně
možnost, vyřídit Japonsko vojensky, otevřela Ameri
ce též cestu k likvidaci rostoucího hospodářského
vlivu Japonska v Pacifiku. A tak likvidace vojenské
agrese japonské šla ruku v ruce s konečným účtová
ním s japonskými snahami po ovládnutí oblasti, která
. Spojeným státům stojí za to, aby pro ni šly do války.
Spojené státy jsou ovšem imperiálni mocí v Pacifiku
v důsledku dobytí Filipínských ostrovů v roce 1898,
obsazením ostrovů hawaiských a držením basí, jako
Guam, Wake a Midway; avšak žádná mocnost není
tak ochotně připravena vzdát se politického vedení
v koloniích, až o to domácí obyvatelstvo požádá, jako
Amerika. Američané se netají tím, že o tato svá úze
mí se nestarají více, než o celou pacifickou oblast. Do
roku 1941 investovali na př. v Japonsku šestnáctkrát
tolik, co ve všech svých koloniích dohromady. Jejich
zájem se neváže na určitá území, nýbrž na celou ti
chomorskou sféru.
Tento zájem se samozřejmě nedatuje od nedávných
desetiletí. Začíná v osmnáctém století a o století poz
ději, když evropská expanse na Východ se stává
trvalou a agresivní, je americký obchod v této oblasti
již dobře vyvinut. Před touto dobou obchodoval asij
ský Východ podle svých vlastníc i zásad, při čemž
styky se Západem byly omezeny na jeden přístav
v Číně a jeden v Japonsku. Spojené státy začaly svou
kariéru na Dálném Východě, když 'byly malou a ne
právě mocnou zemí; dlouho před tím, než se staly
kontinentální mocností, než byl vystavěn panamský
kanál, než cín a guma se staly důležitými surovinami
pro národní obranu a než Japonci pomýšleli na expansivní činnost.
Spojené státy z roku 1853 počaly boj o vedení na
Dálném Východě, který Spojené státy z roku 1942
byly donuceny za úplně změněných okolností dokon
čit. Za tuto dobu, zhruba řečeno, hlavním cílem ame
rické politiky v Pacifiku byla snaha o udržení rov
nováhy sil: posíliti Japonsko, kdykoliv se Rusko stalo
příliš silným; podpořiti Rusko, kdykoliv bylo příliš
silným Japonsko. Stačí uvésti příklad zakončení
rusko-japonské války v Portsmouthu: byl to výsle
dek americké politiky, která tehdy dokázala, že
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Kingdom Commercial Corporation«; dnes je členem
Rady anglo-egyptské obchodní komory. Nixon se od
volával na britskou moc a prohlásil: »Není špatné ■
mít šterlinkový kredit.«
Pochybuji, že takové argumenty na věřitele zapů
sobí. Pochybuji také, že je ovlivní i přesvědčivější
argument, který na př. Francouzi považují za ne
sporný: »My, Angličané, jsme nasadili vše, abychom
zachránili svět. V určité chvíli jsme stáli sami nebo
téměř sami. Nesnáze, v nichž jsme se octli, jsou urči
tým důsledkem odboje a zápasu, který jsme svedli
za sebe, jenž však prospěl všem. Za těchto okolností
je samozřejmé, že mocnosti^které vstoupily do války
později, po nejprudším úderu, nebo dokonce těsně
před kapitulací Německa, mají rovněž nést břímě,
které zatížilo naše bedra v tragických chvílích.«
Dojde sluchu tato řeč dnes, v r. 1947, nebylo-li to
mu tak v r. 1919? Hospodářské a finanční problémy
likvidace a rekonstruce jsou v celém světě ve vzá
jemné souvislosti; jakékoli dílčí řešení není vůbec
řešením. Odkládáme-li rozhodnutí, pomáháme škůd
cům pořádku.
(Copyright by Obzory)

Acanthus
ani Japonsku, ani Rusku nebyla přiřčena nadvláda
v Mandžurii, ač o to obě strany horlivě usilovaly·.
Rovněž je dnes všeobecně uznávanou skutečností;
že v roce 1918 americká vojska nebyla poslána na
Sibiř proto, aby svrhla bolševickou vládu, nýbrž da
leko spíše proto, aby dohlédla na odchod japonských ’
armád ze země. Tokio bylo zároveň jasně upozorně
no, že jakýkoliv pokus s japonské strany využiti teh
dejší slabé posice Sovětů k územní expansi v Sibiři
bude vykládán na americké straně jako nepřátelská
akce. A to se stalo v době, kdy Spojené státy zajisté
nechovaly žádnou lásku pro revoluční vládu v Rusku,
kterou ostatně až do roku 1933 neuznaly. Snahou po
litiky Spojených států bylo zabránit tomu, aby ně
kdo zmonopolisoval politický a hospodářský život
kterékoliv části Asie.
Co se týče vnitřního obsahu politiky v Pacifiku;
Američané říkají, že vyváželi spíše ideje než zbrane'
*
Hlavním účelem bylo prý »zezápadniti« (to wester
nize) lid, instituce a hospodářství pacifické oblast^
přiblížiti vše k životní úrovni občanů Spojených států
v domněnce, že to nesporně znamená zlepšení dosa
vadního stavu. Jinými slovy Američané dávali před
nost vytváření nebývalého průmyslového rozmachu
v nezávislých zemích proti zakládání kolonií. Zejmé
na systém smluv, sjednaných s Čínou a Japonskem
v devatenáctém století, umožňující Američanům a
jiným národům volný pohyb, cestování, vlastnictví
majetku a ochranu dal podnět k rozsáhlému vzrůstů
institucí, podporovaných Američany. Rovněž stu
dium mladé čínské a v menším měřítku japonské in
teligence ve Spojených státech je faktor, na nějž ne
lze zapomínat. Stinné stránky tohoto vzrůstu jsou
ovšem známy: ideály a praxe se často neshodují,
v zemi hospodářsky oportunní je řada nezaměstna
ných, kvete protekcionářství a rasová diskriminace.
Američané jsou si vědomi, že anglo-francouzský
systém, pokud lze toho slova zde užiti, záležel hlavně
na námořní síle; svoboda moří byla nutná pro svobo
du obchodování, na svobodě moří závisela možnost
kontroly průmyslového rozmachu. Velká Britannie se
na př. nikdy nestarala o industrialisaci takových ob
lastí, které nebylo možno kontrolovati s oceánů
(Balkán). »Imperialismus« tří mocností nesl však
s sebou zbraň pro svou porážku: byla kontrola koj
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loniálního vzrůstu, ale systém dovoloval rozmach ko
loniálního nacionalismu, domácího průmyslu a domá
cí vlády. Německo a Japonsko mohly tento systém
napadnouti, neboť vnitřní hospodářské kříse demo
kracií oslabily jejich vojenskou posici; vzrůst letec
tva zeslabil význam námořnictva. Industrialisace
Ruska však odevzdala stejně tento systém historii,
neboť eliminovala jeho základní basi — rovnováhu
sil mezi Anglií, Francií a Amerikou. Staré methody
udržování této rovnováhy — smluvní práva, politika
otevřených dveří a zvláštních zájmů již více ne
existují.
Americká politika v Pacifiku je proto postavena
před novou situaci. Po poiUžce Japonska se dnes kaž
dá politická strategie v Asii dělí na tři zájmové ob
lasti: Čínu, Indii a kolonie jihovýchodní Asie. Kromě
Filipín a Číny nemá však Amerika přímých a nezá
vislých styků s asijskými národy a z toho vyplývá
základní závěr pro novou politiku: Čína se stává
americkým klíčem do Asie. Rozsáhlé zvaní čínských
studentů na. studium do Spojených států, bohatá
podpora kulturních a hospodářských institucí a řada
dalších věcí jsou důkazem, jak si tohoto faktu jsou
Spojené státy vědomy.
Američané jsou přesvědčeni, že Čína, jak se plně
vynořila západním zrakům v devatenáctém století,
nebyla v rozkvětu, nýbrž v úpadku. Panovnické dy
nastie, z nichž každá se udržela na trůně jedno, dvě
neb tři století, povstávaly a padaly podle stejného
vzorce: početně vzrůstající obyvatelstvo, zmenšující
se moc státu, zvyšující se bohatství byrokracie, po
litické revolty, nastolení nové dynastie, obnovující
silnou moc státu a znovu po stejné cestě. Podle Sun

Yat- Sena projde nový vývoj Číny třemi stadii: nej
prve vojenskou unifikací, prohlášením za skončenou
v r. 1928; pak přípravným obdobím pro demokracii, a
konečně plnou demokracií, až práva lidu, svěřená pro
zatím kuomingtangu, bude možno všem vrstvám oby
vatelstva předati. Jak již uvedeno, s ostatními ob
lastmi mají Spojené státy styk jen nepřímý. Ohledně
Indie musí bráti v úvahu politiku britskou, v jiho
východní Asii pak holandskou. Američané prohlašují,
že mají v programu podporovat v těchto oblastech
patriotická hnutí moderního typu — odlišná od dří
vějších s příkrými, isolacionistickými tendencemi.
Zdůrazňují dále, aby nedemokratické typy vlády se
skutečně likvidovaly a ne jen transformovaly do ru
kou domácích vládců, jejichž absolutismus nemá čas
to s demokracií nic společného.
Ačkoliv poměry proti předválečným letům se změ
nily, Američané říkají, že náplň jejich politiky je
stejná: přiblížiti národy v oblasti Pacifiku k americ
kému způsobu a úrovni života, protože tím obě stra
ny získají; tichomorské národy všeobecně, Američa
né obchodně. Vcelku mají Spojené státy dobré před
poklady k této činnosti. Stojí dostatečně daleko od
dlouhé koloniální tradice západoevropských velmocí
a mohou vlastenecká hnutí, již dnes v Asii tak četná,
přesvědčit, že mají dobrou vůli. Rovněž význam So
větského svazu nesmí býtj v této oblasti podceňován.
Obě velmoci se musí snažiti, aby se zde jejich zájmy
nestřetávaly, nýbrž aby byly koordinovány. Bez to
hoto předpokladu nemůžeme mluvit o dobrých vy
hlídkách na úspěšnou budoucnost Asie; splní-li se
však, může se tato oblast stát klíčem k úspěšné spo
lupráci po celém světě.

Z dopisů redakci

v t. zv. šlicování. Havíř· musí dávat pozor jak uhlí »pracuje«,
jak se »hlásí« a v čas zajistit sloj, případně se postarat, aby
nedošlo k nebezpečí zavalení různým jiným způsobem. Kdyby
se pracovalo strojově, byl by v jámě takový hluk, že by havíř
neslyšel, co se ve sloji děje, a úrazy a katastrofy zavalením
by byly na denním pořádku. Ono totiž uhlí není jen tak ská
la, ono má na každé sloji docela jiné vlastnosti a v tom je
také důvod, proč vlastně se dnes v celém světě pracuje po
měrně málo strojově. Volání po strojích, to je móda, řekněme
nyní socialistická, ač na poslední pražské »Olympiádě« ještě
byla scéna, končící rozbíjením strojů za volání: »Rozbijte
stroje!«.
A pro náš »SEVER« se ovšem mnoho strojů nehodí. Snad
fedrovací stroje, různé ty pásy a pod., ale to je také otázka.
My tam musíme mít jinou dobývací methodu, ne' tuhleto za
staralé »plánování«, které bylo již před první světovou válkou
celému světu vzorem, jak se mocná sloj dobývat nemá. Bude
nutno dobývat čistě, nechceme-li být do 50 let bez uhlí a bude
nutno změnit od základu dobývací methodu. Bude nutno sloj
dělit na jednotlivá patra a ta dobývati čistě. Docílíme tím
toho nejdůležitějšího, t. j. prodloužení životní doby našich
severočeských šachet a docílíme tím veliké omezeni důlních
katastrof. Ovšem, bude to dražší, a výkon nebude stou
pat proti dnešnímu rabování. Proto ať se nikdo netěší, že ně
jaké stroje pozvednou těžbu. Jestliže to straší v hlavách dneš
ních blahorodých pánů ředitelů, vrchních ředitelů, centrál
ních ředitelů, oblastních ředitelů a pana generálního ředitele
(všechny tyto tituly jsou skutečně v praxi obsazeny v naší
socialistické době) není se co divit. »MY 45« — jsme obsadili
všechna místa, kde se dobře platí — ale zapomněli jsme na
to, že si musíme na svoje milionové gáže vydělat. A nyní tá
peme. Jednou voláme, že chceme brigády, po druhé zase tvrdí
me, že nám brigády zdražují výrobu uhlí. Ode zdi ke zdi —
nebo plánování? Asi to první. Vypráví se, že pan inž. Rada,
takto generální ředitel s prominutím praxe všech našich dolů,
byl na schůzi v SIA a tam animoval pány k práci na bri
gádě. I vyvstal jest jeden šedovlasý inženýr a prohlásil asi
toto: »Jsem vlastenec a proto jsem se vydal na uhelnou bri
gádu. Přišli jsme do budovy a měli jsme sfárat v 7 hodin.
Ale ještě v půl 10. jsme byli nahoře. Dolů jsme se dostali na
místo pracovní až k 10. hod. Ale již kolem půl jedné se schá
zeli profesionální havíři k šále a tam čekali a debatovali. Inu,
bez nich jsem nemohl nic dělal a tak jsem šel mezi ně a ptal
se, proč tak brzo vyfárají. Myslil jsem, že nás, brigadýry,
nechtějí hned první den mnoho namáhat. Ale řekli mně rov
nou: »Inu, co bysme dělali více než 2—3 hodiny, když nám

VOLEBNÍ PRÄVO NEZLETILÝCH
Vážení. Přemysl Pitter dotkl se v právě vyšlém »Dnešku«
f(Č. 14), volebního práva nezletilých. Mám za to, že by této
věci nemělo být popřáno zapadnout.
Jako nepolitik neosobuji si právo propůjčení volebního prá
va 181etým kritisovat. Jenom jedno vím, že bez novelisování
příslušných ustanovení obě. zák. o smluvní volnosti (§ 865 v.
2. há, §§ 243 a 244 obč. zák.) je spoluúčast na správě věcí ve
řejných, když se nezletilec podle občanského práva považuje
za nezralého a neschopného uzavříti ve své osobní sféře bez
svolení otce nebo poručníka sňatek, smlouvu atd. vyloženým
nesmyslem. Odjakživa se lidé musili učit hospodařit a rozho
dovat nejprve na svém, aby s úspěchem mohli hospodařit a
spolurozhodovat ve větších hodnotách na veřejném majetku·
communi usu.
Nyní je to tedy naopak. Nejprve se učí na veřejném poli,
aby později mohli pracovat na svém.
Dovolte, abych tento postup považoval za zvrácený. Nebylo
by ke škodě zjistit a srovnat, jak je tato otázka upravena.
V plné úctě dr. F. B., Brno.

NEHOSPODÁRNOST V HORNICTVÍ
Ctěná redakce, četl jsem v 26. čísle Vaše články o nehospodářství v hornictví. Bohužel, jak věci stojí, byla za tu krát
kou dobu spotřebována podstata a žije se na úvěr.
Formálně by bylo třeba ještě uvésti, jak jsou míněna čísla
1.8 tun na směnu atd. Ono se totiž zaměňuje často »horník«,
tedy skutečně uhlí dobývající pracovník s pojmem dělníka
na dole vůbec. Potom ovšem cifry vypadají docela příznivě.
Ale mám obavu, že v tomto případě výkon na př. 0.8 tun na
»horníka a směnu«, se týče skutečně »horníka«, není pak
vztahováno na celé osazenstvo, t. j. i na všechny pomocné
dělníky, jako jsou tesaři, zámečnici, kováři, nádeníci, dělníci
v úpravnách, sluhové po různých kancelářích, lampité atd.
atd., neboť pro horníka by uvedený výkon jakž takž stačil,
ale pro pojem celého osazenstva by to bylo velice málo, neboť
horníků bývá tak asi polovina (nejvýše), nyní pak jich ne
bude ani třetina celého osazenstva, neboť přibyli závodní ra
dové, »verkšucáci« a pod. »těžaři« z revoluce. To formálně.
Chce-li někdo léčit tyto věci mechanisací, je vidět, že tomu
mnoho nerozumí. Ono se sice něco pomůže, ale já tvrdím, že
v hnědouhelných dolech s tou mechanisací bude více škody,
než prospěchu. Vzpomeňte jen, jak nebezpečnou je práce
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to vynese 150 Kčs, a to stačí. Neudřeme se a můžeme potom
doma nějaký ten melouch udělat a máme to dobrý.« Řekl jsem
to panu generálnímu, ale ten nedal odpovědi. Asi dobře tyto
poměry zná.«
Není-li to pravda, je to charakteristická anekdota, která
zobrazujme dnešní poměry na šachtách výborně a přesně. V tom
leží naše uhelná bída., že naši havíři prostě nepracují naplno.
Oni jen tolik, kolik podle jejich vlastního mínění je
třeba k jejich vlastnímu prospěchu, že musí dělat tolik, aby
také ti druzí z toho něco měli, s tím nepočítají.
Je to ten socialismus, tak zv. československý. Všichni jsou
socialisti až do krve a mozku, ale jen pro — sebe. Běda, kdy
by po nich chtěl někdo něco, v čem by neviděli svůj osobní
prospěch. Proto u nás se děje tolik chyb ve jménu socialismu,
a proto také u nás není vlastně žádného socialismu, pouze
socialistického chytráctví a mazanosti. Každý z těch pánů
spekuluje když ne na generálskou, tak na kaprálskou hůl, a
když ani na tu ne, tak, že se dostane do nějaké té socialistic
ké kuchyně a bude mít také dobrý »švindl«, jak jsme říkávali
na vojně. Tak je to ...
Odpusťte, ale jsem skutečně rozčilen, vidim-li, jak se pra
cuje, jak se všichni snaží na Západě, ač by si mohli leccos
podovolit a vidim-li, jak u nás vše upadá, a my, nevinní,
v tom. Použiji potom ostrých slov, ač jsem si předsevzal, že
budu docela věcný a klidný.
Přeji Vám nejlepších úspěchů oddaný:
KSI
E. F. B. A AMERICKÝ FILM
Pane redaktore, jsme čtenáři Vašeho listu, s jehož mnoha
názory souhlasím». Všimli jsme si několika článků ve Vašem
listě, které pojednávaly o problému cizozemských filmů,
k nám dovážených. Protože film je dnes mladému, pracující
mu člověku, i když drahou, přece jen nejdostupnější zábavou,
zhlédneme jako zcela obyčejní diváci 4—6 filmů měsíčně.
Již několikráte jsme se s údivem pozastavili nad kampaní
určitého listu proti t. zv. západním kýčům. V poslední době
ce tato kampaň soustřeďuje proti filmu americkému a nasa
dil ji korunu pan E. F. Burian a slečna Hana Mayerová v po
sledním čísle Května. Pan E. F. B., nasadiv si masku mravokárce, dlouze a široce píše o tom, jak špatné a nemravné je,
ukazuje-li se ve filmu hezká ženská nožka. Stěžuje si, že je
to morální spoušť, používají-li Američané z reklamních dů
vodů fotografií málo oděných girls. Běduje nad tím, že i naše
kinorevues jdou stejnou cestou. Uvádí ve svém článku, jak
podle Čerriyševského nemá vypadat pracující dívka. Nevíme,
zda ony filmové slečny, které pobouřily krasocit pana E. F.
B. pracují mnoho, či málo, ale myslíme si, že statistka v té,
nebo oné zemi musí pracovat stejně těžce. Ostatně daleko
nejvíce hezkých ženských nožek jsme viděli v ruském filmu
o sportovní přehlídce v Moskvě. A byly to také odhalené nož
ky. Myslíme si, žé konečně nezáleží na tom, je-li ve fibnu ví
ce nebo méně ženských nožek, jako na tom, je-li to film
dobrý, nebo špatný. A tak se nám zdá, že šíp pana E. F. B.
se minul cíle, neboť právě ze Západu k nám přišly filmy jako:
O myších a lidech, Moře náš osud, Historky z metropole a
podobně. Řekli bychom, že jiný kraj, jiný mrav a že to, co
se nám nelíbí, nemusíme prostě kupovat. A tak by snad měl
pan E. F. B. adresovat své námitky činitelům nejpovolaněj
ším, t. j. ministerstvu informací a jeho aprobační filmové
komisi.
Překvapilo nás ovšem, že článek pana E. F. B. byl v témže
čísle téhož časopisu doplněn na poslední straně v »humorné«
příloze, velmi objektivním a důvtipným článkem slečny Hany
Mayerové. Při čtení jejího literárního výplodu nás napadlo,
není-li slečna Mayerová sekretářkou pana E. F. B., neboť ná
padná shoda mezi oběma články nás opravdu překvapila. Mož
ná, že se jedná o telepatii, ale co řekl pan E. F. B. seriosním
a vážným tónem na první stránce, to opakuje a doplňuje
»humorně« ve svém článku slečna Mayerová na straně po
slední. Jsou sice již opět v dnešní době čtenáři, kteří u ně
kterých listů čtou jen první, nebo poslední stránku a zcela
jim. to dostačuje k tomu, aby neměli již zájem o to, co snad
ještě jiného v takovém časopise je. Ale přece jenom nejsme
zvykli tomu, aby byl stejným rub i líc. Pan E. F. B. by měl
být kritičtějším ke svým žačkám. Nehledíc k tomu, domní
váme se, že ještě žádné herečce divadla »D 47« neubral na
umělecké kvalitě fakt, že je méně či více oblečena, nebo že
snad má krásné nohy. Spíše naopak.
Unozorůujeme, že jsme lidé mladí a že jsme průměrnými
návštěvníky kina. Je nám ovšem známo, čím pan E. F. B. v na
šem uměleckém dění je, nebo lépe, byl. Myslíme však, že
každá kritika, je-li objektivní, má být konstruktivní. Tato
kritika, bohužel nebyla to ani ono. Ze všeho nejvíce se ovšem
divíme, že spouští pan E. F. B. tak velký nářek nad hodno
tou nebo nehodnotou ženské nožky ve filmu, když je dnes
přece tolik palčivých a závažnějších problémů, které pan E.
F. B. nevidí. Nebo vidět nechce?
Maty.
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Týden italského filmu
Balancovat novou italskou poválečnou kinematografii je
přes prokázané výsledku a zahraniční úspěch s dobrými pří
slibu nadějné budoucnosti poněkud předčasné.
Když v r. 1925 skončilo zlatonosné údobí filmového podni
káni, nastal očividný úpadek italského filmu. Fašismus viděl
v něm toliko propagační prostředek a podle svého pojetí a
dobových požadavků vytvořil vlastní svůj film: konvenčni,
s falešnou tendenci, melodramaticky hrdinný a dětsky směš
ný. Bylo to údobí cesaronského titanismu i Pádu Karthaga,
nechutných, společensky buržoasních komedií s fascinujícím
dekorativismem, zastírajícím skutečnost laciných tabarinů
prodejného prospěchářství. Řízené veřejné mínění a fašistický
teror totalismu umlčovaly brutalitou státního aparátu vše
chno individuální, personálně tvůrčí a demokraticky pokro
kové v neklidných nespokojencích mladého talentu, který se
postavil ne proti policii a právu, nýbrž policajtství drábského
zákonodárství.
Válečná protiváha bojovného úsilí svobodomyslnosti a
osobní iniciativy proti výlhávanému kolektivismu zvrátila
bludné tendence a postavila nový flm do služeb člověka, stá
tem již nikoli odosobněného, nýbrž osobního, svobodného,
demokratického. Nebyla to snad jen denacifikace, bylo nutno
vedle překážek ideologických překonat i nedostatky tech
nické. Bombardováním zničená studia, spojenecký zábor po
uživatelných atelierů pro jiné, především vojenské a hospo
dářské účely, každým dnem odumírající technický materiál,
nedostatek stavebních hmot a elektrického proudu, všechno
to. co vyznačuje charakter zruinované politiky hospodářské
i finanční, se postavilo v cestu dalšího vzrůstu italské kine
matografie. Leč svoboda tvůrčího genia, zkušenosti strašné
války a nadšení pro nový život, který se v italské kultuře
projevoval vždy světovosti výboje vitalismu kosmopolitického, překonaly všechny obtíže, které byly s to v jiných rukou
filmovou produkci úplně pohřbít. Bilance dvou let je 41 no
vých filmů, z nichž přemnohé zaznamenaly nevšední úspěch
pro motivaci námětu, zpracování i hereckého výkonu. Přes
záplavu amerického filmového importu zůstává italský divák
prost cizomilné tendence po kopiích a v psychologii citové
snad nejvýše reagenční dal přednost tradicím domácím, které
vyjadřovaly pravou tvář a duši italského člověka i doby·
České obecenstvo uvítalo tento festival netoliko ze zvídavosti
mnohostranného zájmu, nýbrž i ve snaze kulturní tvorbou
navázat styky hlubšího porozumění a vzájemného pochopení.
Dějepravná epopej o vlastenectví domácího odboje, jak jej
portrétuje Rím - otevřené město, vybočuje z všednosti
jakéhokoliv partyzánství a dramatickou fabulací v klasickém
rozvrstvení kontrastujícího scenáře odhaluje lidskou prav
divost konfliktů ducha a hmoty v brutálng násilném fašismu
oproti humánnosti křestanské lásky. Byla-li švýcarská „Po
slední příležitost“ vyznáním díků křestanské pomoci, je ital
ské drama „Rím“ filmovou apologií, v níž se R. Rossellinimu
podařilo vytvořit dílo nadprůměrné námětem, zpracováním
i výkony. Byly-li v českém filmu nábožensko-mravní motivy
jen Popelkou, staly se v Itálii paralelně stejnými s pointou.
Z tohoto křesťanství vyvěrající optimismus, který chce argu
mentovat, že člověk se zachraňuje z tragického víru pová
lečné doby jen díky své vnitřní síle, lidskosti a víře, je fabu'lován v „Preludiu lásky“, který opět v normách křes
ťanské morálky řeší problematiku mladých srdcí s dobovým
příměskem poválečné zločinnosti. Dramatická obžaloba lid
ské společnosti a civilisace, důkaznost, že válka je zločinem
netoliko pro bezprostřední následky, nýbrž i pro morální
zkázu nejmladší generace, ztápějící se v mravním úpadku, je
„S cinosciá“. kreslící ve zdařilém figurkářství vyděděnce
v římských ulicích. Dílo vyniká precisním rozborení psycho
logického diagramu mladistvé zločinnosti, evokované pováleč
nou bídou. Jiskřivý kaleidoskop vyhraněných mnohotvaru,
opírajících se o strhující estetičnost kontrastu, doprovázeného
hudebním koloritem melodramatické plastiky, je romantická
historie hudebního skladatele, dobrodružného komponisty a
v soukromém životě nešťastného člověka — „Kavalír
s n ů“. Jde v podstatě o hudební báseň, která však nezacloňuje
dějovou dramatičnost a přesvědčivost. Ukázkou, tragikomédie
s dobrou situační fabulací je veselý film „M u j syn pro
fesor". ukazující v satirickém zrcadle způsob a zvyky fa
šismu i korupci, která jím vládla. Dějové vklíněni do mezi
dobí obou světových válek líčí historii školníka a osud jeho
syna se skandalosní zápletkou. Film proletariátu s protiměštáckou akribií, „Slunce ještě vychází“, je historisujicí reminiscencí událostí po osudném září 1943. Vypráví
o reakci, kterou vzbudily v různých vrstvách občanstva vo
jenské a politické události a současně portrétuje nezastřenou
tvář národní. Je vyprávěním o lidské anabasi za války, splal·1
milostným zápletek a vojenských akcí mohl dosáhnout ve fa
bulaci většího důrazu, nebýt nasládlého happyendu ve finále.
Bezostyšná touha po pravdě, režisérova koncepce dokumentárnosti bez konvenčního soucitu a bez nemístního, studu
ukazuje v „P ais á" opravdovou situaci Itálie, střídají se
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episody zoufalství nad válečnými ranami s hrdinstvím a na
dějemi v nový život. Příběh neodpouští zločiny, režie nechce
líčit lidi lep jimi než jakými byli, a v tom je jedno z nejkrás
nějších pěst, která u nás i jinde v zahraničí již nejsou, bohu
žel. gentlemanstvím.
Produkce krátkých filmů spokojuje se namnoze jen s úspě
chem líbivé fotografie. Italský patriotismus, křečovitá úcta
k tradici a národní pýcha nad perlami italských kulturních
skvostů brzdí nové chápání úkolů krátkého filmu, který
v Itálii vystačuje s popisnou deskripcí historických cenin
(Římské fontány. Botticelli, Bernini. Milánský dóm). Nejvýše

stojí lehce efemerní „Hudební historie“, viděná okem
kamery, jež zachycuje představy, které evokuje zvuk a hudba.
Z ostatních hudebních filmových snímků dáváme přednost
„Římským piniím“ před „Allegretto a quattro
v o c i“. Výtvarnou deskripcí s nádechem kuriálním jsou zpra
covány „Východní klenot papežů“ a „Andělský hrad“.
V italském filmu oceňujeme jemnou citovost psychologické
reagence, metafysické pojetí estetické a hluboký mravní po
hled· na skutečnost jako proprium této tvorby, jejíž odváž
nosti se podařilo vytvořit jeden z nejsympatičtějších dojmů,
který pro budoucnost zavazuje.
řh

Humanismus socialistický a humanismus integrální
Třeba sebevíc v dnešním socialismu převažoval
marxismus, je výraz »socialistický humanismus«
značně širší než výraz »humanismus marxistický«,
který přes ideje mladého Marxe se nadto zdá spíš
matoucí. Každý socialismus není nutně atheistický
jako marxismus, ale i ve svých nemarxistických for
mách nebo mimo marxismus vychází socialismus od
pojetí člověka, práce a společnosti, zatíženého omyly
a nedostatečnostmi,
)
*
jež by mohly být odstraněny
jen nějakými novými synthesami.
Je v socialistickém humanismu jistý velký vzmach
k pravdám, jichž nelze bez vážné újmy zanedbávat a
které jsou velmi důležité pro lidskou důstojnost;
jsme toho mínění, že základní omyl atheistické filo
sofie nebo alespoň ty původní nedostatečnosti, jak
jsme o pjch právě mluvili, kazí tento rozmach přímo
a znet^břují a přímo odlidšťují různé mravní a so
ciální koncepce, tímto humanismem vypracovávané;
takže by bylo velkým přeludem, myslit si, že prostě
připojením ideje Boha nebo náboženské víry k socia
listickému humanismu by se došlo k synthese život*) Myslíme zde, pokud se týče člověka, na humanistickou
koncepci člověkostřednou a naturalistickou, nebo přesněji
křesťansko-zlaicisovanou; co se pak týče práce, myslíme na
to pojetí, které právem vyzdvihujíc ethiku důstojnosti práce,
spojuje fakticky takovouto ethiku s odstraněním finalit řádu
kontemplativního i imanentního (srv. Etienne Borne, Travail
Humain et Esprit chrétien, Paris, Courrier des Iles, 1932';
Travail et 1’Homme, tamtéž, 1936); pokud pak se týče spo
lečnosti, máme na mysli ono pojetí, které z opus oeconomi
cum (»správy věcí«, a zvláště průmyslové výroby) činí vý
hradně dílo obecné a nedbá jistých prvotních práv osoby a
společenství domácího.

né a založené na pravdě. Nikoliv, je zapotřebí na
prostého přepracování. Ale rovněž máme za to, že to,
co nazýváme humanismem, je schopno v základně
odlišné synthese zachránit a povýšit všechny pravdy,
tvrzené nebo tušené humanismem socialistickým,
tím, že se organicky a životně sloučí s mnoha prav
dami jinými. V čemž právě už i to jméno integrál
ního humanismu nám zde připadá zvláště vhodné.
Tato úvaha přispěla, jak doufáme, k pochopení
toho, do jaké míry je žádoucí takové základní pře
pracování, o jakém jsme právě hovořili. Jakkoli vel
ké byly omyly a iluse socialismu, byl nicméně v XIX.
století protestem lidského svědomí a jeho nejšlechet
nějších instinktů proti zlu, které volalo do nebe. Bylo
velikým dílem, stanovit proces kapitalistické civilisace a proti silám, které nerady odpouštějí, vzbudit
smysl pro spravedlnost a pro důstojnost práce; so
cialismus měl v tomto díle iniciativu. Vedl rozhořče
ný a těžký boj, do něhož se vneslo nesmírně mnoho
oddanosti, a což je nejjímavější, oddanosti k chudým.
Socialismus miloval chudé. Účinně jej lze kritisovat
jen tehdy, cítíme-li se mu v mnoha bodech zavázáni.
Ta zklamání, která už lidem způsobil, jsou proto jen
tím trpčí. Jen s mimořádnou lítostí možno konstato
vat, že omyly metafysiky a sociální filosofie, na nichž
původně závisí, v něm pokazily tolik možností,
vzrůstaly ještě s jeho rozvojem a tvoří, pokud trvají,
tak silný předěl mezi ním a myšlenkou křesťanskou.
Budou trvat povždy? Jsou prapůvodní, všechny tkví
ve zneuznávání věčna v člověku.
Sociální a politická filosofie, obsažená v integrál
ním humanismu, požaduje na našem nynějším kul
turním zřízení radikální změny, řekněme, abychom
analogicky použili hylomorfistického slovníku, že po
žaduje substanciální přeměnu. A tato přeměna ne
vyžaduje toliko nastolení nových sociálních struktur
a nové soustavy sociálního života, nastoupivší po ka
pitalismu, nýbrž soupodstatně též vzestup sil víry,
pochopení a lásky, tryskajících z vnitřních pramenů
duše, vyžaduje pokrok v objevování světa duchovních
skutečností. Jedině pod touto podmínkou bude člověk
opravdu moci postouplti dále do hlubin své přiroze
nosti, aniž ji musí měnit nebo znetvořovat.
»Po prve v dějinách,« napsal před nedávným ča
sem o sovětském komunismu Maxim Gorkij, »se sku
tečná láska k člověku organisuje jako tvůrčí síla a
klade si za cíl osvobození milionů pracujících.«
)
*
Věříme v hlubokou upřímnost těchto slov Gorkého i
toho citu, který vyjadřují. A za velmi významný po
kládáme fakt, že tento námět lásky k člověku, jehož
křesťanský prapůvod v nejhlubších hloubkách dějin
nic a nikdo nevyvrátí, vyvstává nyní v onom myšlen
kovém proudu, který pod materialistickými vlivy mu
dlouho nechtěl přiznat leč hodnotu podřadnou a cito
vou.
Avšak láska je síla divoká; a když narazí v milo
vané bytosti na oblasti, jejichž brány jsou jí za
vřeny, obrací se v děs a ve vražednou zášť. Otázka
*) Pravda, 23. května 1934. Citována Helenou Isvolskou.
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jest, zdali láska, aby se jí dostalo klíčů k těmto bra
nám a aby dospěla dále, a aby byla opravdovou lás
kou k člověku, nemá též zapotřebí milovat v člověku
to, co v něm činí člověka živým, jsouc Láskou samou
a Darem svrchovaným.
A když rovněž v Pravdě čteme,
)
*
že »nový člověk
se neutváří sám ze sebe, celý proces socialistické
přestavby a převýchovy mas řídí Strana,« tážeme se,
nemá-li socialistický humanismus v úmyslu organisovat, jak říká Gorkij, to jest socialisovat lásku.
Láska je sám duch, nevíme, odkud přichází, ani kam
jde. Jedinkrát v dějinách vykonala pravá láska k člo
věku z iniciativy jednoho jediného a uprostřed nevě
domosti světa ono dílo, osvobozující člověka ode lži a
od zlých mocností a otvírající mu přístup k radosti,
která nepomíjí.' A od té doby se naplňovala a bude
naplňovat veškerá práce na reálném osvobození člo
věka netoliko pro radost věčnou, nýbrž i pro život
časný, jen a jedině pod silou oné lásky.
»Je snadné býti svátým, nechce-li se být lidským,«
pravil Marx. Nuže, ve skutečnosti nejsme ani lidští,
*) Pravda, 17. května 1934.

ani svati, to je farizejská arcilež. Domníval se však
Marx, že je snadné býti člověkem, nechce-li se být
světcem? To zas by byla arcilež atheistického huma
nismu: neboť jsme zrozeni, abychom spěli k dokona
losti lásky, lásky takové, která skutečně objímá lid
ské veškerenstvo, neponechávajíc m'sta k zášti vůči
komukoli z lidí, a která skutečně přeměňuje naše
bytí, což není možno žádné sociální technice a žádné
převýchovné práci, nýbrž pouze stvořiteli bytí; což
se nazývá svatostí. Ať je ten onen atheista. sebeušlechtilejší, atheismus obrací v kámen jistá hluboká
vlákna jeho lidské podstaty; jeho láská k lidem je
násilné požadování jejich dobra, jež tryská hlavně
jako prudká, tříštivá síla, protože vyvěrá z kamene
a naráží na kámen, na svět bytostí lidských, které
jsou pro ni neproniknutelné. Láska světců je síla jed
notlivá a oživující a šíří kolem sebe dobro, protože
z nich samých, drcených a stravovaných, činí plamen
vítězně přemáhající neproniknutelnost bytostí.
(Výňatek z knihy Jacquese Maritaina: »Křesťanský
humanismus«, která vyjde na podzim v nakladatel
ství Universum v knihovně »Člověk a společnost«,
řízené dr. Ivo Ducháčkem a dr. B. Chudobou).

KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Nové knihy o druhé světové válce
Sir Francis de Guingaud, jenž byl šé
fem štábu lorda Montgomeryho od do
by před El Alameinem až do německé
okupace, vydal právě své paměti s ná
zvem »Operation Victory«.
Jeho kniha přináší bohatý materiál o
tomto významném období války a pro
budoucího historika bude cenným pra
menem.
Kritika zdůrazňuje m. j., že Guingaudova kniha přináší snad nejlepší zhod
nocení významu Montgomeryho osobno
sti, jaké dosud bylo podáno veřejnosti.
Podplukbvník A. H. Burne vydal
stručné pojednání o strategii ve druhé
světové válce (Stratégy as Exemplified
in the Second World War).
Jsou to vlastně čtyři přednášky, v
nichž pisatel rozebírá jednotlivé po
zemní kampaně, od německého útoku
na Polsko do spojenecké invase do Ně
mecka. Text je provázen řadou názor
ných map.
Generál Sir Giffard Martel, jenž byl
od dubna 1943 do února 1944 šéfem
britské vojenské misse v Sovětském
svazu, vylíčil v knize »The Russian Outlook« své tamní zkušenosti.
Profesor válečných dějin v Oxfordu,
kapitán Cyril Falls, je autorem úvahy
o místu, jež zaujímá válka v dějinách
(The Plače of War History). Vyzývá
v nf k studiu války, jakožto nemoci civilisace.

Nerudův trojúhelník
Po tolika slabých operních nastudová
ních, jež vynikly zvláště při festivalu
české hudby, bylo Talichovo pohostin
ské vystoupeni v Národním divadle opravdovým překvapením a svátkem.
Ukázalo, kde je kříse. Česká hudební
veřejnost působí v tomto směru na mi
nistra školství, aby Talichovi umožnil
pravidelnou spolupráci s Národním di
vadlem. Do těchto snah zasáhl seriál,
který pod anonymním nerudovským
trojúhelníčkem otiskuje vždy v neděli
»Národní osvobození«. Kdo četl Očadlíkovy kritiky Tallchovy činnosti, může
se právem domnívatl, že anonym z »Ná
rodního svobození« není Očadlíkovi ani
vzdálen, ani neznám. Dřivé než se zjistí,
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může-li být někdo ještě víc protitalichovsky naladěn než dr. Očadlik, upozor
ňujeme, že československý rozhlas,
dosud stále Talicha ignoruje, ačkoli se
o něm pochvalně vyjadřují i v SSSR.
Jak známo, dr. Mirko Očadlik byl ve
doucím referentem nacistického okupač
ního rozhlasu, jenž byl střežen vojáky
SS, veden Němci a prolnut němectvím,
pa

Akademické nakladatelství
Dávný sen vysokoškolského student
stva bude konečně splněn. Čeští vysoko
školáci budou míti své vlastni naklada
telství. Rozhodl tak výbor pražského
Svazu vysokoškolského studentstva, kte
rý se celou věcí již delší dobu podrobně
zabýval, a ve své poslední schůzi, před
prázdninami s konečnou platností schvá
lil návrh smlouvy s nakladatelstvím
Athos.
Podle této smlouvy zavazuje se nakla
datelství Athos v Praze m. j. vydávati
pro Akademické nakladatelství SVS Pra
ha studijní publikace, pomůcky a veš
keru pomocnou a studijní literaturu za
režijní cenu. Tyto publikace budou pro
dávány pouze studentům na průkaz le
gitimace fakultního spolku buď přímo
v prodejně Akademického nakladatel
ství, anebo prostřednictvím fakultních
spolků. Také beletrie a ostatní publika
ce uvedené na normální knihkupecký
trh budou pro studenty prodávány se
značnou slevou.
Výbor SVS určil 4člennou komisi, slo
ženou ze zástupců všech politických
stran, jež bude spolupracovati na celko
vém edičním plánu nakladatelství a podávati výboru zprávu.
Celý tento významný návrh je dílem
předsedy tiskového odboru SVS lidovce
ing. C. Jaroslava Procházky, který také
úspěšně vedl všechna jednání o uzavřeni
smlouvy.
J- R.

Soutěž na rozhlasovou hru
Jak známo, byla loni vypsána Čs.
rozhlasem cenami v úhrnné částce Kčs
80.000.— dotovaná soutěž na rozhlaso
vou hru, jejíž výsledek byl vyhlášen
začátkem května, kdy se veřejnost též
dověděla (proč tak pozdě?) jména čle

nů poroty. Do soutěže došlo několik .
set prací, z nichž mnohé měly velmi
dobrou úroveň, avšak hra mimořádně
vynikající se přesto neobjevila. Proto
byla původní částka, určená pro ceny,
zvýšena a rozhojněné ceny uděleny tak,
že po dvaceti tisících obdržely hry dvou
autorů (K. Beníško, Horáková), tří hry
■byly odměněny po 10.000 Kčs (K. Lomec, B. Polách, M. Velínský), a koneč
ně částkami po 5000 Kčs bylo odměně
no deset autorů (A. Čáp, J. Vyšínský,
St. Lahodný, F. J. Molzer, J. Moravec,
V. Nosil, V. Novotný, B. Polách, O.
Srbová a E. Trnková). Kromě toho řa
da prací byla doporučena k vysílání.
Chceme upřímně věřit, že soutěž při
nesla hry zajímavé, jimiž činoherní roz
hlasový pořad bude obohacen, zdá se
však, že se přesto potvrdil náš názor,
že tato soutěž, doufající i v účast vý
znamných, přece jen nebude znamenat
vážnější vybřednutí z krise rozhlasové
tvorby dramatické. Neobjevila se tu
ani práce tak závažná, aby si zasloužila
původně stanovenou první cenu 50.000
Kčs, mezi poctěnými jsme nenašli pak
autory, kteří patři k našemu literární
mu Olympu a po jejichž spolupráci —
— rozhlas stále volá. Neznamená to
ovšem, že snad žádný z těchto právě
zmíněných literátů se soutěže nezúčast
nil, nepochybně však v takovém přípa
dě poznal, že pro rozhlas je třeba psát
z hlubších pohnutek a z pochopení pro
rozhlasovou práci vůbec, nikoliv jen
tehdy, jde-li o možnost získat velkou
cenu. A tak výsledek soutěže ukázal
hlavně jednu důležitou věc: Že totiž nej
lepší práce napsali právě autoři, kteří
buď patřili již k osvědčeným rozhlaso
vým pracovníkům v nejlepším slova
smyslu, pokud se soutěže ovšem zú
častnili, nebo rozhlasoví nováčci; v obo
jím případě nepochybně tedy jen auto
ři, kteří rozhlas mají rádi, neboť bez
lásky k rozhlasové práci není rozhlaso
vého umění. Na to nestačí rozhodně být
jen vynikajícím spisovatelem v oblastí
mimorozhlasové a rozhlasové hry snad
chtít napsat levou rukou. A zdá se, že
tímto je dán dnes i úkol rozhlasu: aby
se příliš nermoutil tím, že rozhlasové
hry nepíší literáti jmen nejslavnějších,
nýbrž aby se co nejintensivněji — a
ovšem také podnětněji než dnes — vě
noval těm, kdo pro rozhlas píší nebo
chtějí psát z rozhlasového zájmu pro
rozhlasové umění.. Dr Karel Zajíček.
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Hudba týdne
Předpremiéra »Troubadoura« ve Velké opeře
Libreto opery Troubadour je záležitost romaneskní až běda.
Tím pozoruhodnější byl způsob, jakým se ve VO této látky
zmocnili a jak dalece se jim podařilo rysy, jejichž falešnost
v dnešní době nám připadá tak protivná a plytká, zahladit
či alespoň ztlumit. Hlavní zásluhu na tom zřejmě má citlivý
a přemýšlivý režisér J. Fiedler, dnes patrně nejschopnější náš
režisér operní. Způsob, jakým se dovedl vyhnout všem úska
lím nevkusu a kýče, jež porůznu se zdvihají ze sladkých vod
této opery, si opravdu zaslouží nejvyššího uznání. Již jen ro
zestavení postav sólistů a jejich přesuny dokazují jeho snahu
hledat řešení nejen vtipné a ladné, nýbrž též účelné a přiro
zené. Zpěváky vede k výkonům co nejcivilnějším a jeviště
nikdy nepřeplňuje ensemblem nad nutnou míru, nýbrž volí jen
přiměřený počet. Těmito a ještě četnými jinými zásahy má
lví podíl na tom, že tato opera proti jiným provedením inscenančně vyrostla o hlavu. Výtvarník Svoboda sekundoval mu
v tom rovněž převážně se zdarem. Výborný byl II. a V.
obraz, avšak také s konstruktivismem obrazu IV., VII., a
VIII. se lze v základě smířit. Zato prapodivný VT. obraz nelze
vzít na milost (proboha, co měly znamenat ty sufity ve tvaru
rour?) Orchestr, který u Verdiho v této tvůrčí periodě je
zpravidla jen pouhým paralelním doprovodem a harmonicky
velmi chudou zvukovou kulisou bez dramatických akcentů,
rozvinul dirigent J. Bubeníček celkem uspokojivě, položiv dů
raz na instrumentální barvy a rytmické figury. Důležité je,
že v souladu s laděním režijním zbavil některá, poněkud tri
viální místa jejich přeslazenosti.
Ve všech operách maestra Verdiho však hlavní váha spo
čívá na vokálni melodice. V ní jsou obsaženy charakteristiky
postav a právě v její proslulé zpěvnosti tkví tajemství svě
tového úspěchu oper tohoto druhu, přestože tak mnohé z těch
to árii jsou si podobné jak vejce vejci a přestože tak často
z nich vane jen a jen rutina. Výkony pěvecké však patřily
k dalšímu překvapení večera, a to jak po stránce čistě zvu
kové, tak i po stránce přednesové. V prvé řadě voláme »bra
vo« J. Pechové v roli Leonory, která ji zpívala čistě a zna
menitě se vyrovnala i s několika koloraturními momenty,
jež se v ní vyskytují. Téměř stejně pěkný byl výkon J. Paiivcové v Azuceně. Tato nadějná pěvkyně učinila od své Carmen značný pokrok dopředu. Ovšem její hlas i. zjev byl pro
postavu staré cikánky ještě trochu mladý. Třetí výborně zpí
vaná role byl Petrákův Manrico, který od svého Rudolfa
v Bohémě učinil nikoli krok, nýbrž skok vpřed. Také ve sfé
ře herecké se znatelně zlepšil. Zdá se, že v něm roste v Blachutovi konkurent, bohužel, zatím jediný. Celkově dobře se
ještě osvědčili: Heribanův hrabě Luna, který potřebuje jen
zpevnit hlasovou resonanci, Kautského Ferrando, jemuž pro
jeho roli scházela větší jadrnost v hloubkách a větší elán, a
Inez E. Hlobilové, jež by se měla snažit posunout tón více do
předu, aby se stal kulatější. Sbory byly nastudovány s ob
vyklou poctivostí. Choreografie N. Jirsíkové sama o sobě za
jímavě, avšak ve spojení dějem poněkud rušivě vyplnila část
lil. obrazu.
IG.

veseloherní detektivka Z deště pod okap je zdařilou snůškou
dobře situované komiky a odvážného dobrodružství, které se
nepodařilo všude organicky včlenit do fabulačního, plynulého
thematu s ústřední postavou detektiva- amatéra, jenž vlast
ní methodou a po místy jen opakovanými afekty spletitou
cestou objeví padělatele bankovek. Americké válečné drama
Třicet vteřin nad Tokiem těží z dynamicky zápasivého kon
fliktu hrdinné statečnosti a s nebezpečím k sentimentalitě
v lásce k ženě. Filmové členění budí dojem, že režie použila
i vhodných dokumentárních snímků z amerických náletů nad
Tokiem. Opět jedna z ukázek zdařilého fotografického obrazu
a citově kontrastujícího zčeření psychologického diagramu.
Filmové mexické drama Soumrak fabuluje pointu lásky dvou
k jedné ženě, která, ač provdána, netají se láskou k starému
příteli. Citová dynamika psychologická i odvážnost dobro
družství je předností tohoto skutečného dramatu v nejvlast
nějším smyslu, kterému však pro přecitlivělou imanenci sen
timentální expanse se rozpakujeme přiřknout pojem nadprůměrnosti. Daleko níže v režijní produkci stojí Polní květ,
chtějící v individuálním postoji přiblížit revoluční vření Me
xičanů v touze po zrovnoprávnění. Spříznění vlasteneckého
citu a něžné náklonnosti svedlo k špatné symbolisaci dějo
vých, celonárodních událostí.

Prázdninové tábory katolického studentstva v srpnu.
Ústředí katolického studentstva připravilo pro měsíc srpen
tyto táborové turny:
Středoškoláci vyšších tříd: Bor u Tachova.
Středoškoláci nižších tříd: Chrást u Děčína.
Stredoškoláčky vyšších tříd: Česká Domaslav u Mar. Lázní.
Stredoškoláčky nižších tříd: Kostelní Vydří u Dačic.
Tyto táborové tumy začínají 28. VII. a 17. VTTT 1947.
Studenti odborných škol prožijí nejlépe zbytek prázdnin
na táboře ve Třech Sekerách u Mariánských Lázní v době
od 2. VIII. do 24. VIII.
Poplatek za dobu 22 dnů činí 700 Kčs včetně zápisného.
Přihlášky přijímá do 15. července t. r. Ústředí katolického
studentstva, Praha I, Křižovnická 1, telefon 325-22, úřední
hodiny 9—12.

Tak se píše ...
ve »Svobodném směru« (5. července 1947): »Kabátek
byl již minulého roku jednou z nejdůležitějších částí
francouzské ženy.« — Zaslala J. P., Plzeň.
ve »Vývoji« (2. července 1947): »Víte, že komuni
stická strana v Anglii, která vedla týdny trvající
kampaň proti královské rodině, se řádně blamovala,
protože uvítání, které j í připravil lid od Portsmouthu
až do Londýna, bylo friumfální.« — Zaslal B. P.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

Film týdne
Pan Smith přichází, americká veselohra v kině Lucerna —
Laurel a Hardy studují, americká groteska v kině Metro —·
Z deště pod okap, veselá anglická detektivka v biu Hvězda —
Třicet vteřin nad Tokiem, americké letecké válečné drama
v kině Blaník — Soumrak, mexický dramatický film v biu
Apollo — Polní kvét, mexické revoluční drama v kině Letka.
Kdyby skutečnost tohoto filmového týdne nepřipomínala
tak srozumitelně zákulisní obdobu někdejšího britského fil
mového festivalu v Praze, bylo by nasnadě vysvětlit přemíru
premiér jen špatným hospodářstvím v čs. zestátněném filmu,
leč v souvislosti s Týdnem ital. filmu a několika událostmi
kolem festivalu je to více než nezdvořilost hostitelů, kteří
pěstují vedle kulturní politiky domácí asi i zahraniční. Je za
jímavé, že se proti minulému, podprůměrnému a kýčovému
tvdnu premiér podařilo sehnat filmy dobré a v takovém počtu
najednou! Filmový divák má možnost posoudit poměry zeAv.tněného filmovnictví tentokrát docela na své kůži, kdy
proti celkovému snížení cen biografy s kulturou se pro lid
značně prodražily...
Začali-li jsme politikou, pak dokonalým politickým vykřič
níkem je Caprňv Pan Smith přichází, kde náhodný senátor,
bývalý skautský vůdce ztělesňuje výbojnost zdravého, demo
kratického mládí politického proti finančně hospodářským
konjukturalistům a zákulisní machinaci starších. Fabulační
pointa je mnohde tříštivě rozčleněna, dialogy mají horizontaci retrospekčni, ale vcelku dílo více než dobré, jenom nechá
peme, proč pro poněkud komicko-mimický počátek je dílo po
važováno za veselohru. V situační grotesce Laurel a Hardy
studují se o to přít nebudeme, naopak: ztřeštěné bláznivé
uličnictví deklasuje i produkčně prvotřídní umění. Anglická
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Sociální 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.

ASTRA
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liAI.SÍ NOVINKA Z AT1F.K1KV. Jehtř mnohé nate ženy nezkusily nový
objev, americkou trvalou ondulaci studenou cestou, a již je zde dalií převratný způsob _
úpravy vlasů. Pražský kadeřník Sich, demonstrňlor firmy Oríal, Paříž, dostal ze Spo
jených států speciální přístroj pro „paprskovou trvalou ondulaci“. Je to soustava ttyř
vrhatů paprsků, které vlas zpracují a ztvární. Přístroj je jediný v CSR a pracují s ním
dobři odbornici. Rudou rádi, přijedete-li se na novou úpravu vlasů podívat.
V Sichovl kadeřnictví v Praze I, Bartolomijská li, můžete zkusit paprskovou trvalou,
abyste poznaly její přednosti a výhody.

» UNIVERSUM

PRVNÍ ČESKÉ DÉJINY
VATIKÁNSKÉHO KONCILU
Or JOSEF KUB1L1K

PÁPEŽSKÍ NEOMYLNOST
A JEJÍ OHLASY V ZEMÍCH
SLOVANSKÝCH,ZVLÁŠTĚ
Českých
Přesný historický výklad
o vyhlášení známého dogmatu na vati
kánském sněmu. Na základě dokladů
probírá mladý církevní historik postoj
biskupů Strossmayera, Jirsíka aSchwar
zenberga k vyhlášeni dogmatu o papež· .
ské neomylnosti. Důležitý příspěvek
k moderním církevním dějinám.
Scran 176, brož. Kčs 60.·
U viech knihkupci
NAKLADATELSTVÍ

V PRAZE n,

UNIVERSUM

VACLAVSKA UL.U

UN1VBMUM »

UNIVimUM

UMITBBSUM *

Iiisertní objednávky vyřizuje lnsertni

UNIVBKSUM

odděleni Praha II, Václavské náměstí číslo 10. Telefon číslo 4 31-41, 380-63.

Severozápadní provincie jsou bránou, jsou klíčem
k Indii. Khyberský průsmyk, úzká soutéska, dlouhá
něco přes 50 km a místy široká málo přes 12 m se
se vine sráznými a neschůdnými horami severozá
padné od Pešavaru na hranicích mezi Pundžabem a
Afganistanem. Je to prakticky jediná sjízdná cesta
z Indie do Afganistanu. V dějinách Indie je přímo
legendární. Tudy se valily hordy nájezdníků, armá
dy dobyvatelů, kteři zaplavili Indii a založili pan
ství Mogulů. Britská vojska zde za války v letech
1839—42 skropila skály potoky krve. Ale nebylo by
britského panství nad Indií, kdyby byly Britové
neovládli tento horský kraj. Severozápadní provin
cie byly vždycky neuralgickým bodem Indie. Hor
ské kmeny Pathanů se nesmířily s cizím panstvím.
Většinou tu doutnala válka a vzpoura. Každá hor
ská vesnice byla pevnůstkou. Severozápadní pro
vincie jsou indický Balkán z nejromantičtějších
balkánských dob. Když se loni vypravil Pandit
Nehru po utvoření zatímní indické vlády do po
hraniční oblasti, byl sice uvítán a mohl promluvit
v Pešavaru, ale v horách se na jeho auto stří
lelo a v soutěsce bylo zasypáno krupobitím
kamení. — 1. Pevnůstka Džamrud střeží vstup
do Khyberského průsmyku. 2. Nejužší místo
Khyberského průsmyku. Nad soutěskou širo
kou jen něco přes 12 m se tyčí horské srázy
sta metrů vysoko. 3. Strategické pásmo průs
myku s ptačí perspektivy. Za války byly tu
připraveny překážky proti tankům. 4. Strážní
věže nad branou Indie. 5. Názorný ukazovatel cesty: vlevo pro velbloudí karavany,
vpravo
automobilová
silnice
Khyberským
průsmykem.

