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C O SE D Ě J E V E S V Ě T Ě
Ústavní prohlášení primátu
mezinárodního práva?
Na manifestaci národních socialistů
v Jičíně prohlásil předseda sněmovny
Josef David mimo jiné: »Budeme trvat
nu lom, nl>y naše ústava navazovala na
ústavu z roku 1920 a abychom ji zbytečné neopouštěli. Duch humanitní lidskosti musl být základem i nové ústavy.
Chceme proto prohlásit v čelo své ústavy primát práva mezinárodního nad vnitrostátním právem, abychom tak formulovali svou víru 1 přesvědčení, že jenom vláda mezinárodního práva a řádu
všelidské spravedlnosti může zabezpečit
sužovanému lidstvu mír, blahobyt a
štěstí.«
Právě tak jako souhlasíme s prvou
částí projevu, kde J. David říká, že naše
nová ústava má navazovat 11a ústavu
starou a nemá zbytečně opouštět její
zásady, nemůžeme skrývat, že tím váínější námitky budou vzneseny proti
druhé části citovaného projevu předsedy
sněmovny. Zajisté, bývaly doby, kdy podřízenost práva vnitrostátního'právu mezinárodnímu — a více: mezinárodnímu
ř á d u nejen právnímu, ale i mravnímu
— byla samozřejmostí a žádný ze států
oné doby nepociťoval jl v zásadě jako
nějaké snad porušení své suverenity.
Byly to doby, kdy život národů byl oviádán jednotnou, všem kulturním nárcdům Evropy společnou koncepcí mravnosti, platnou i ve stycích mezistátních.
Byly to zkrátka a dobře doby živého
křesťanství, mezinárcdně-právní období
»temného středověku«, kdy vládlo »mezinárodní právo a řád všelidské spravedlnosti«. Tehdejší státy mohly klidné ve
svých ústavách prohlásit primát tehdejšího práva mezinárodního před právem
vnitrostátním, protože bylo jasné, co t °
mezinárodni právo je, k čemu zavazuje
a co stanoví. Nedělaly to, protože to
bylo samozřejmé a samozřejmosti se
obyčejně neproklamuji. Mysli J. David,
že dnes je situace podobná ? Je opravdu
toho míněni, že rozsah i obsah mezinárodního práva dnešního je určen tak
přesně a nesporně, že, prohlašujíce jeho
nadřaděnost svému vlastnímu právu vnitrostátnímu, věděli bychom, čemu se to
vlastně podřizujeme a k čemu se zavazujeme? A , vzhledem k tomu. že nazíraní na všechny téměř otázky mezinárodního práva trpí dnes týmiž rozpory,
jako všechny ostatní otázky mezinárodni politiky a hospodářství, uvědomil si
J. David, že ústavní prohlášeni primátu
mezinárodního práva před právem vnitrostátním stalo by se zcela určitě vhodnou záminkou vzniku nových rozporů a
rozkolů vnitropolitických ? Bona fide c í těné aspirace na prúkepnictvi v ideovém
životě národů jsou jistě hodny úcty;
s hlediska praktické ustavili a parlamentní politiky našeho národa měl by
snad právě předseda sněmovny uvážit,
že i v tom případě, dojde-li — jak by-
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chom si jistě všichni přáli — k vybudování nového mezinárodního řádu, založeného, ne-li již na autoritě Boží, tož
aspoň na consens» omniu, budou malé
státy nepochybně nuceny podřadit novému mezinárodnímu právu daleko více
ze svého práva vnitrostátního, než velmoci, které budou ono nové mezinárodní
právo kodifikovat a jeho plnění vynucovat. Již proto bylo by daleko političtější čekat, až se dozvíme, v čem se
máme vnitřně
mezinárodnímu právu
obecně platnému podřídit, než předem
— a dokonce již v ústavě — závazně
prohlašovat, že zásadně dáváme přednost právním normám, jichž obsahu a
rozsahu dosud ani neznáme a na jejichž
vznik a vymezení budeme mít vliv velmi malý, před oněmi normami, které si,
jsouce omezováni jen svými vlastními
schopnostmi politické a právní předvídavosti. dáváme sami.

Traktorisace na scestí?
Aniž by se uvažovalo o skutečné
struktuře našeho zemědělství a o mentalitě českého a slovenského zemédčlce,
která je vyhraněně individualistická,
byla u nás jedna z největších vymožeností na poli mechanisace zemědělství,
traktorisace. prováděna z nejvčtši části
kolektivistickým způsobem. Levné a výkonné traktory z akce TJNRRA byly většinou přiděleny nikoli jednotlivým zemědělcům. ale strojním stanicím, i když
tam tyto znamenitě stroje třeba zahálejí
nebo jsou využívány nesprávným způsobem. Z výrobků domácího traktorového průmyslu rovněž většina strojů byla
přednostně dodána opět strojním stanicím. takže na jednotlivé rolníky zůstal
teprve zbytek podstatně dražších a přitom slabších strojů, než byly k nám
dovezené americké traktory. K tomu je
třeba ještě podotknout, že výroba traktorů u nás soustředěním se hlavně na
stroje o 25 až 30 H P byla hned od začátku zaměřena víc pro potřebu státních a družstevních hospodářství
a
strojních stanic a méně již" na potřebu
zemědělců, mezi nimiž malozeniědélci
silně převládají a kterým je k disposici
jen jeden traktor o 15 H P . a pak půdní
fréza, ačkoli ve skutečnosti by bylo
správné, aby menši zemědělci měli alespoň 2 až 3 traktory na výběr a větší
statky a strojní stanice s družstvy pak
jeden typ silnějšího traktoru. Za daných okolnost; je tc-tiž většině zemědělců opatřeni traktore jednak znemožněno vázanosti povolen: na určitou výměru poli {při čemž se dostatečně n?'jzrává okolnost, že 20 ha řetiné půdy je tolik. jako 50 ha bramborářské) a jednak
přemrštěnou cenou, která je průměrně
dvojnásobná světových cen. Tak se stává, že náš zemědělec musí vypěstovat
několikanásobek pšenice ke koupi traktoru, než na př. americký neso anglick ý f a r m á ř i Je to nevalné vysvědčení

Kde všude je fašismus?
„Vítězově z roku 1918 si naivně před»
stavovali, že dob.t/li demokracií definitivního vítězství. Brzy však viděli, jak
i Itálie. Německo.
Polsko.
MadarskOj
Jugoslávie,
Rumunsko,
Portugalsko,
Španělsko dává ústavu ve slohu vícc
tnéně fašistickém.
Dnes zvítězili/
demokracie po druhé; ale kdo se odrri.it
tvrdit, že fašismus je mrtev v Německu, v Itálii, v Japonsku, kdy i stále žije
ve Španělsku,
existuje,
přiznejme
to,
v latentním stavu i ve Francii, vře na
Blízkém Východě, otevřeně se ukazuje
v Jižní Americe,
a podle četných
příznaků, které sotva mohou klamali, pracuje i pod demokratickými
zřízeními
Amerik)/
Severní."
Toto nečteme v Mladé frontě,
Kulturní
politice
nebo
v Tvorbě,
ale
v 32. čísle ..Katolíka",
listu pro kulturu
a život z víru, ve zprávě, o
Sociálním
týdnu v Paříži, v níž ostatně
jakožto
o „hřebu celého Sociálního týdne" čteme také ještě toto:
„Profesor
filosofie
jasně
vykresluje
charakter marxistu a jeho methody. Zajímavě podává Marxovo přirovnání
proletariátu ke Kristu na kříži.
Prolctariát
je podle Marxe opravdový
ukřižovanec
moderního
světa a může dojiti
spásy
jedině zničením kapitálu, revolucí.
Komunista je v totálním
bóji
pruti
kapitalistické
společnosti, jeho morálka
je prakticky totožná s morálkou
revoluce. Člověk je plně člověkem jen ve
společnosti marxistické. V marxismu je
dvojí zápas: člověka proti člověku, což
je boj tříd. a člověka proti přírodě, který
se zove práce. Tudíž marxista je dvojím
dělníkem:
dělníkem
ustavičné
socialisace a dělníkem
transformace
přírody.
Industrialisace světa znamená tudíž spiritualisaci člověka."
Ze by takový publicista jako p. Jean
Lacroix byl schopen napáchat
takovouhle sérii nesmyslů, jak nám ji v hutně
zkratce presentuje dopisovatel listu pro
kulturu a život z víry. to se nám přec»
jen nechce věřit. Co takhle kultura z desáté ruky a život v blázinci?
jhl
našemu znárodněnému průmyslu hospodářských strojů, který vyrábí stále málo strojů, ale zato hodně drahých, ačkoli by tomu mělo býti, podle slibů, naopak. Živá ilustrace Huxleyových slov
o tom. že >vňe, co lidé zamýšlejí, dopadne na konec vždy jinak.«

Máme strojní stanice, ale ne
máslo!
Menší zemědělec bez vlastního s t r o j »
je tudíž odkázán na traktor ve stanici,
za nějž se mu pak počítá za orbu 1 ha
560 až 650 Kčs, a za přípravu půdy,
sečení a pod. pak za hodinu 42 Kčs za
stroj. 34 Kčs za řidiče, pohonné látky
zvlášť, což činí kolem 70 Kčs a 15 proc.
režijní přirážky z celé sumy, což dělá
za hodinu pěknou sumičku, kolem 160
Kčs: Za těch okolností není divu, že
většina malozemědělců dala přednost
opět potahům a nejpotřebnější z nich
opět stračenám, které za to méně dojí
a* tak zásluhou stranicky zřízené traktorisace máme nedostatek rgásla, ačkoli
plán počítal s jeho horentním zvýáením!
Nepočítal ovšem s diletanty, kteří - zaslepeni doktrínami - vytížili zeměóělského pokroku pro své stranické cíle a
tím "naše zemědělství vlastně poškodili.
Naše zemědělství jakožto intensivní v ý roba potravin nemůže se řídit extenzivním kolektivním zemědělstvím, kde
se dasahuje sotva polovičních výtěžků
na 1 ha r*ež na příklad "J nás, ale nar,-r.;> vysoce intensivním hospodářstvím,

473

Cesta k nižším výrobním
nákladům jinde

nů kamenného uhlí, což je skoro ětyřícetinásobek našeho průměru v hnědém
uhlí se slojemi desetkráte mocnějšími.
Výzbroj dolu je ovšem moderní: dvě
motorová rýpadla na plazech o obsahu
2 a 1 a 34 yardu lžíce, 4 bulldozery
a tournwadozzery a dvě motorové pojízdné rychlovrtačky Hardsog. K odstřelu se používá třaskavé želatiny. K odvozu uhlí na vzdálenou stanici (důl nemá ani vlečku) slouží 14 desetitunových
vozů Ford a Dodge. Tedy žádná obrovská rýpadla, kombajny na uhlí a bůhvíco ještě, ale běžná modem! výzbroj
dobrá organisace, a hlavně odborné vedení, umožňují soukromému malodolu
tento rekordní výkon a s ním patrně
i slušný zisk, což oboji je dosud u znárodněných dolů jen zbožným přáním.

P o znárodněním průmyslu veřejnost
plným právem požaduje nižší ceny. Znárodněním byly véak vytvořeny velké
výrobní celky, jichž bylo zatím jen plně
využito k nadstavbě neúnosného a drahého správního aparátu, který počtem
ředitelů a dobře placených sil daleko
překonává soukromý průmysl. Je to
ostatně jen jediná věc, kterou dosud
předči znárodněný průmysl soukromý,
vedlo ovšern známých deficitů! Vytvořením nezvládnutelných výrobních celků
byly překročeny meze
racionalisace.
Následkem toho některá odvětvj našeho
kovoprůmyslu již dnes nemohou soutěžit a průmyslem pokročilejších průmyslových Btátů, 1 když tyto platí mzdy až
třikrát vySŠI. Přepočítány na tunu výNeporovnatelné mrhání
robků, dosahují ředitelské platy u nás
vfitSiho podílu na tržbě než v nejprů- pracovními silami a materiálem
myslovějSích zorních, rozdíly mezi platy
Těmito slovy označil inž. S Schmidt
podnikových ředitelů a dělníků jsou
německé plánovité hospodářství v letecu nás vyšší než na přiklad v kapitaliském průmyslu a dovodil úsudek ještě
tických zemích. Hlavní příčinu vysoslovy, že základní chyby tohoto hospokých výrobních nákladů musíme hledat
dářství nebylo možno vyrovnat přeorgav nedostatečném využiti technického
nisováním a strachem z odpovědnosti,
pokroku, čili v nižší odbornosti vedeni
když ke konci války nebylo možno bez
znárodněného průmyslu. T o je výchostyků a korupce získat ani množství
disko, k£ kterému dospíváme, ať již
materiálu, které mělo být k disposici
analysu jeme příkré rozdíly platové nepodle plánu. Zasvěcencům se jevila nebo zkoumáme jakost výrobků, ať posuzdravost situáce a také kritisovali její
zujeme neuspokojivé množství výrobků
nabubřelost. Kolik z těchto slov by se
nebo špatné výsledky finanční! A přece
hodilo na náš znárodněný průmysl, také
možnosti zde jsou neobyčejné. Jak ukaplánovaný, byť zase podle socialisticzují příklady z amerického průmyslu
automobilové
výzbroje, lze vhodnou
kých vzorů, a proto sdílející s nim nutkonstrukci a přípravkováním snížit výně i jeho chyby a omyly? Vezměme si
robní náklady z 20 procent celkových
jen na příklad znárodněný textilní průnákladů na pouhá 2 procenta, předmysl. Kolik vyráběl dříve a kolik nyní?
montflží pak ze 70 proc. na 10 proc. a
Dnes klesl s prvního místa vývozního
propracovanější montáží z 10 na S
průmyslu a jeho výroba nestačí ani
proc. Dokonce v některých případech
k ošacení národa! Pokud pak něco vybylo dosaženo snížen! původních vysobylo, nedostaly se tyto přebytky legálkých výrobních nákladů na pouhé jednímu obchodu a živnostem, ale znárodno procento. Tato racionalisace, čili
něným podnikům a šmelinářům, taltže
zhospodáměni výroby předpokládá však
dodnes nemůže příslušné ministerstvo
odborníky na slovo a nikoli na stranicodpovědět na otázky, týkající se obrovkou legitimaci vzaté.
ských rozdílů mezi oficiálními daty výroby a spotřeby. Jak je výroba v tomto
sektoru plánována, o tom se lze přeJak to dělají jinde
svědčit na každém kroku. Není na příUlili je základní průmyslovou suroviklad poněkud slušnějších košil pro donou. Proto otázka jeho dostatečné těžspělé, jen samé chlapecké košile nízby je směrodatná pro obnovu poválečkých čísel. Patrně znárodněná konfekce
ného blahobytu. Všude, kde se tato otáznepočítá s dospělými. Ale ona nepočítá
ka řešila po válce znárodněním, je taani s nedospělými, jak ukazuje nouze
to těžba ve znamení poklesu a deficitu,
o textil pro malé děti. na který si matky
s výjimkou jedině Francie, kde bylo
plným právem naříkají. Teď v létě jsou
dosaženo předválečné těžby zvýšeným
výklady obchodů přeplněny teplými ponasazením horníků a kapitálu, ale za
nožkami, když na štěstí zmizelo z nich
cenu zkráceni majitelů dolů o 12 miteplé prádlo, které je ještě v pozdním
liard franků a obrovských deficitů,
jaru zdobilo. Letni ponožky a letni šajdoucích do dasítek miliard, které roztovky, kromě snad trochu dámských,
vrátily francouzské hospodářství a maji
nejsou k dostání. Také podle nepochopilví podíl na tamni inflaci. Po této strántelného nařízeni příslušné skupiny a
ce bude jistě zajímavé si všimnout toN U C jsou výrobci povinni vyrábět určiho, jak to dělají v zemi, která má nejtá procenta pracovních obleku jistých
vySSI a stále stoupající těžbu uhlí na
čísel, při čemž se nikdo z pánu nepřesvětě a kde i přes ustavičné zvyšováni
svědčil, že pro některá čísla těchto obmezd, vynucované stávkami, je uhlí daleků, hlavně ovšem pro učně. není dosti
leko levnější než jinde, totiž ve Spojezákazníků, takže
se počítá, že asi
ných státech severoamerických. Na rozčtvrtina obleků, vyrobených z 2 a půl
díl od soustřeďovaeich tendenci u nás
milionů metrů kepru, zůstane ležet laa v Anglii uplatňovaných, které znadem a bude k nepotřebě. zatím co na
menají koncentrovat tážbn do hrstky
přiklad zemědělci nemohou dostat c^st
dolů s výhodněji uloženými slojemi a
látek na pracovní oblaky, které tak
tak zvýšit těžbu ( jak sc to daří. všichni
nutně potřebují. Vedle distribuce zelenivíme), stojí v U S A v čele pokroku malé
ny a ovoce, která vedla ke zkáze vela střední doly, které jsGu~nejinoderaěji
kých kvant potravin pro neschopnost
vybaveny a skýtají také nejvyšši výkony. N a přiklad maledůl ve Wilsan- příslušných mísí, kontrolujících zšsoaování v řízeném hospodářství je to savý
burgru v Západní Virginii, řízený stadoklad ztrát, Jimiž je toto převáženo a
rým praktikem, bývalým bagrsnistrem
které zaplatí na jedné straně nízson
O. O. Hallem a těžícím t_ zv_ Pittsburpřejímací cenou výrobce a na drnhě straskou sloj 2 až 3 m mocnou, má s 12
muži -osazenstva denní výkon 100 vagoně vysokou detailní cenou zase spotřebitel, jemnň se dostane náčavkem jestř
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zvadlé zboží se sníženým obsahem vitaminů. Nedávný případ v Ostí nad Labem pale dokumentoval míru korupce,
kterou je u nás řízené hospodářství zamořeno, jak se ostatně na toto dědictví
nacistů, s takovou péčí našimi marxisty
konservované, sluší a patří. A na toto
splánovanéc hospodářství se hodí výše
uvedená slova sžíravé kritiky o »neporovnatelném mrhání pracovními silami
a materiálem, o přeorganísování a strachu z odpovědnosti, o stycích a korupci«, jako šita na míru!

Naše znárodněni tureckýma
očima
Časopis »Vatnnt Ustambul) uveřejňuje článek M. Faika Fenika o znárodnění v ČSR, jimž utrpěly malé podniky, zaměstnávající méně než 200 dělníků a nepožívající žádné vládní podpory. Pisatel tvrdí, že znárodnění posílilo
byrokracii a zvýšilo počet personálu
v úřadech. Všichni ředitelé podniků
mají právo řídit je podle vloslní libosti
a mají plnou moc jednat o kterékoli věci. Komunisté zvyšují všeobecné náklady ku prospěchu své strany, aby se zavděčili dělníkům a tyto výdaje poškodily
státní finance ve vývozní zemí, jakou
je ČSR,
Ci>šl jsou národ nadaný a čilý, který
bude jednou lirát velkou úlohu vc finanční světové politice. Bohužel, zatím
npni k tomu situace příznivá. Jc-li ČSR
s politického hlediska spjata s Ruskem,
potřebuje být s hospodářského hlediska
po boku západních demokracií, neboť
ty mají suroviny a obchod ve svých rukou. — Pisatel se pozastavuje nad velkým počtem těhotných žen v ČSR. Bylo
mu vysvětleno, že tyto ženy chtějí mít
raději děti, než by se podrobily pracovní povinnosti.
Dále vykládá pisatel o nevýhodách
znárodněli. Poněvadž podniky o více
než 200 zaměstnancích jsou automaticky znárodněny, nebudou se zvětšovat _a
vyvíjet. Žádný průmyslník nebude mlt
snahu rozšířit svůj podnik, nebude konkurence a vnitřní potřeby i zahraniční
obchod utrpí nedostatkem Iniciativy.
Vláda vzala na sebe těžkou odpovědnost.
Když zmizí myšlenka na zisk a kapitál, vyvine se jakási byrokracie. Proto
v ČSR stoupl počet továrních úředníků
a zaměstnanců v poměru k dělníkům.
Znárodnění změnilo dynamlsmus některých továren v byrokracii. Politika měla jistě vliv na tuto hojnost zaměstnanců, protože koaliční strany chtěly umístit v továrnách své stoupence s vysokými platy. Proto se továrny podobají
státním úřadům.

ČSR mezi Východem a Zápalem
Zvláštní dopisovatel napsal dt> »Ximcsc
obsáhlý článek o -/postaveni Československa mezi Východem a Západem, o
zájmovém střf-tnutí a nebezpečích kompromisní, jak praví v nadpise.
Praví, že jediná ČSR ze všech zemí
»východního pásma<? si uchovala přátelské styky jak se západními mocnostmi,
tak se Sovětským svazem, a udržela si
vnitřní rovnováhu mezi pojitíckou svobodou a sociálním přerodem. Nedávné
její rozhodnutí, neúčastnit! se pařížské
konference, k něir.nž byla donne-ena
Moskvou, když byla dříve přijala pozvání, vyvolává otázko, zda čs. demokracie
se bnde mocí v rozdělené Evropě udržel i . Stměný přehled rítuaee, -vytvořené
mirrolého roku, objasní tento předmět.
Autor poznamenává, že jeho přehled se
vztahuje pouze na české země; o Slovensku H3píše další článek.
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V květnových volbách 1916, o kterých
vglchni svědčili, že byly svobodné, získala komunistická strana skoro 10 % hlasu. Nepřekvapuje tedy, že v české politle« hrají komunisté vedoucí roli. Kromě několika výjimek, postupovali vždy
ústavné.
Ve vládé mají komunisté ministerstvo
vnitra, zemědělství, vnitřního obchodu,
informaci a sociální péée. Politická policie, podléhající ministerstvu vnitra, jo
z větší části ovládána komunisty, ale její pravomoc je jak v theorii, tak I v praxi menší než v sousedních zemicli. Také
některé odbory ministerstva národní
obrany jsou do jisté míry prosáknuty
komunisty, tl však tam vždy neprosadí
svou vůli. Osvětový odbor armády, ačkoli je pod politickým vlivem, není pře«
to zcela orgaulsaci komunistických politických komisařů, jako obdobné odbory
v balkánských zemích.
Pražský rozhlas se stal pod silným
vedením ministra informací Kopeckého,
Jedné z nejdynamiětějšlch osobností české politiky, něčím jako doménou komunistické strany. Mezi ministerstvem školství a ministerstvem Informaci je jistá
nejistota v kompetenci. Školy a university spadají pod ministerstvo školství,
ale organlsaco mládeže pod ministerstvo
informací. Po osvobození byl vytvořen
Svaz čs. mládeže, v němž komunisté od
počátku měli rozhodující postavení, ale
za rok vybudovaly si nekomunlsÓcké
strany vlastni organlsace mládeže. Přes
to SČM si udržel nároky a těší se výsadnímu postavení, což je zdrojem mnoha svárů. Jedním z nejpřekvapivějších
výsledků loňských voleb byl velký počet hlasů, které komunistická strana získaln na venkově. Předválečná agrární
strana byla zrušena pro »kolaborantstvi« svých vůdců. Mnohým sedlákům
se zdálo, žo komunisté, podporováni Sovětským svazem, jsou »stranou budoucnosti« a volili je nikoli z donuceni, nýbrž
ze »selského chytráctví«, nebo, aby se
tím ochránili proti nnřčení z »kolaborace«. Ale snad největši počet hlasů mezi
sedláky získali komunisté od dřívějších
zemědělských dělníků, kteří dostali pěkné německé usedlosti v pohraničí. Rozdělováni tohoto majetku provádělo komunistické ministerstvo zemědělství.
A l e vděčnost nových majitelů nesplnila očekávání. Jakmile se stali vlastníky
"půdy, rychle ztratili své revoluční nadšení. Dalším činitelem vystřízlivění bylo
ujištění, že splátky státní pokladně za
získaný majetek budo u po léta vážným
břemenem. Nyní komunisté chtějí pro-.
novou pozemkovou reformu, tentokráte v českých krajích a zámožnější
sedláci se proti tomu přirozeně brání.
Politika ministra Ďuriše byla silně napadena v zemědělském výboru parlamentu; došlo k oposičnim schůzím sedláků, které komunisté připisují vlivu dřívějších členů agrární strany.
Odsun S milionů Němců je skoro okončen. Byl to ohromný podnik, který
úplně změnil české země. Komunisté v y tvořili prostřednictvím ministerstev zemědělství a vnitra v pohraničních krajích něco jako stát ve státě. Dřívější
němečtí obyvatelé tím přirozeně trpěli,
ale české veřejné míněni soudilo, že si
to zasloužili. Větší starosti způsobily násilnosti a nespravedlnosti,
spáchané
v těchto krajích Čechy proti Čechům.
Český tisk je objevil a s velkou odvahou odsoudil. Nebylo by však správné
přičítat! všechny tyto přehmaty jen komunistům, Jestliže přehmaty komunista
vyvolaly více pozornosti než podobné
f i n y členů jiných stran, lze to hlavně
přičisti obecné reakci proti pokrytecké
samolibosti, kterou se vyznačují komu-
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nisté všech zemi, s niž si přisvojují monopol na občanské ctnosti.
V r. 1945, když ČSK byla plna osvobozeneckých sovětských vojsk, mohli čeští
komunisté zmocnit} se úplné moci, ale
rozhodli se jinak. Odpovědnost za to přísluší nynějšímu ministerskému předsedovi
Gottwaldovi, vůdci strany, dlouholetému
komunistovi a dobrému českému vlastenci, jenž se snaží dosíci cílů své strany způsobem přijatelným českému lidu.
čeští sociální demokraté s komunisty
těsně spolupracují, ale udržují sl neodvlslou organisaci. Podio jistých svědectví dělnlctvo se odvrací od komunistů a
přikloňuje se k socialistům. Vztahy mrzl oběma dělnickými stranami nejsou
tak dobré mezi prostým členstvem jako
mezi předáky. V některých městech, kde
komunisté získali relativně největši počet hlasů, socialisté se spojili s jinými
stranami ve volbě starosty a dokonce i
v parlamenté hlasovali proti komunistům.
Činitelem nesnadno zjistitelným, ale
ohromně důležitým, byl vliv presidenta
Beneše. Jeho prestiž a oblíbenost u českého lidu je nesmírná. Žádný žijící evropský státník, kromě Stalina, nemá tak
dlouholetou zkušenost ve vedení domácí
a zahraniční politiky. Je oddaným žákem presidenta Masaryka a vždy dovozoval, že politická demokracie nemůže
existovat! bez demokracie sociální. Byl
skoro jediným z předválečných vůdců
v oceňování moci Sovětského svazu, ale
vždy zdůrazňoval kulturní vztahy své
země k Západu. Dával vždy přednost
opatrným před sensačními methodnmi,
ale události obyčejně ukázaly, že byl
moudřejší než jeho kritikové.
Změní se teď všechno? Kn/.hodnutí
vlády neúčastnit! se pařížské konference, zdá se, že vzbudilo v Prazp všeobecné zděšení. Velká většina Čechů sl přeje
spojenectví a přátelství s Ruskem, ale
všichni, kromě komunistů, jsou proti
roztržení starých spojů se Západem. V
parlamentě mají nekomunisté většinu,
ale kdyby tuto většinu uplatnili, mohli
by komunisté použiti odborových organisaci, které ovládají, k hospodářské
zkáze nebo k občanské válce. Země je
skoro úplné obklopena sovětskou armádou a události v Maďarsku ukázaly, že
i pokus o přehlasování komunistů v parlamentě se v budoucnu bude považovati
za »zrádné spiknutí proti demokracii«.
Jestliže pak na druhé straně nekomunisté, v zájmu udržení nynějšího stupně politické svobody, budou pokračovat! ve
»spolupráci« s komunisty, jež se stále
stává jednostrannější, pak riskují, že jejich přátelé na Západě budou jejich jednáni spojovat s určitou protizápadnickou
politikou. Pak přijde chvíle, kdy komunisté, nemajíce žádných výhod ze sspolupráce;c s nimi, je-krátce vystrčí a zavedou systém jedné strany.
Čeští vůdci projevili v minulosti mnoho odvahy, trpělivosti a moudrosti a česk ý národ je důvodné proslavený svou
politickou inteligencí. Všichni jsou si vědomi nebezpečí a pokusí se mu vyhnoutí. A l e ani oni, ani jejich přátelé v jiných zemích nemohou predvid3ti, zda se
jim to podaří.

Klesá nebo stoupá?
Polský „Glos Ludir' oofemisuje v článku .Saíni se oáhetUf s ústředním orgánem Mikoíajcztfkopu
strany
„Gazeta
Ludowď% která „objevila. Se v Polsku
výrob a klesá a zná také příčiny -poklesu
výrobyAutor
odpovídá: ,J>osud jsme
věděli, že růróba od měsíce k měsíci
systematicky stoupá. Potvrzuje
to statistický úřad, hovoří o tom dělníci to-

váren a hornici, jimž jc přece máma
výroba jejich
podniků, ,Gn:e!a Ltidoica' po liskání podrobných informaci od
.specialistů' tvrdí opak a tf dokonce, že
výroba klesá z .důvodů povyšováni dělníků'. Uveřejnili jsme totiž nedávno seznam povýšeni z řad dělnietva v Stalawej Woli, z něhož vyplývá, že řada dělniků zaujala administračni mista: oiiniinistračmho ředitele, vedoucího
sociálního odděleni. přednosti/ osobního
oddělení a velitele zavodni stráže. To bolí
redaktora ,Gazety Ludowej' a proto se
hloupě ptá: co může mít společného samec nik s osobním oddělením,
elektromontér s administraci
nebo jrezér sa
závodní stráží? — a rozčiluje se nad domnělým .plýtváním tak hodnotnými odbornými silami'. .Gazetě Ludowé' nejda
o pokles výroby, jehož není, ani o plýtváni odbornými silami nebo o jiné věcně ohledy, jež by se daly vysvětlit klidnou diskusí. Listu jde jedině o to, dát
výraz nenávisti k povyšování dělníků a
zařazování nových lidí, pocházejících za
společenských
vrstev, které
považuje
tento reakcionářský
ničema za .nižší'.
.Gazetě Ludowé' jde pouze o opětovnou
demonstraci její nenávisti
k dělnické
třídě. To se jí podařilo a to je záhodno
si dobře zapsat."

Hospodářský stav Rumunska
Zvláštní korespondent britského socialistického týdeníku »Tribune« píše,
že Rumunsko
mělo před nedávnem
první spontánní stávku ve 12 letech,
která vypukla v textilní továrně v Aradu. Stávky byly za dřívějších rumunských diktatur znemožněny a za nynějšího režimu se považují za zbytečné.
Ke s t á v e j však přece doálo Z hospodářských důvodů a především z hladu. Ze
stávky se vyvinula protikomunistická
manifestace.
Komunisté, nejslabší rumunská strana se dostala k mocí jak ve vládě, tak
v odborových organisacích. Zahájili sérii theoreticky pokrokových experimentů, které za vládnoucích poměrů byly
vlastně demagogické. Nehledě k f i nančnímu stavu byly továrny donuceny
značně zvýSití mzdy a otevřití stiavovny a textilní sklady pro dělníky za
ceny úměrné dělnickým mzdám, ačkoli továrny mohly nakupovat! tyto potřeby jen na černém trhu. Dělníkům so
musela platitl mzda i za hodiny, v kterých nepracovali, nýbrž strávili je v
politické agitaci. Propouštění dělníků
nebo snížení počtu pracovních sil bylo
zakázáno. Proto bylo mnoho továren a
dílen zavřeno a majitelé se věnovali
černému obchodu.
Zemědělství velmi utrpělo špatné organisovanou pozemkovou reformou, která je dosud neukončena. Podle plánu
mělo 4 mil. sedláků obdržet! od 5 do
30 ha půdy, ale půda není ještě zdaleka rozdělena, více než polovina nových
majitelů nemá ještě vlastnického práva
a četní z nich ji opustili. Válka a reparace velmi snížily někdy početný stav
dobytka, takže nebylo ani dosti tažných zvířat, ani strojů a nástrojů. N e j vyspělejší zemědělství v Eanáté a Sedmihradech utrpělo neodborným hospodařením, noví osadníci totiž, rekrutující se z nezaměstnaných dělníků a nepracujících živlů, jen vydrancovat! statky, takže mnoho pády zůstalo ladem.
Hrozná loňská sucha způsobila hlad a
vybití posledního dobytka, zvláště v
Moldavská a v jižním Rumunsku- Tisíce lidí tam z-emřelo hladem a jiní utekli, roznášejíce nakažlivé nemoci. V mnohých
krajích vznikly proto zmatky,
banditství a vraždy.
Reakcionáfská
propaganda využila těchto poměrů, podceňujíc obyvatelstvo, takže áoslo k četným útokům na komunisty a socialisty.
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Vláda odpověděla přísnými opatřeními. Sedláci, stoupenci Maniovi, liberálové a neodvisií socialisté byli a jsou
zatýkáni a každou chvíli je objeveno
nové spiknutí. Vláda však nedovedla
zásobovat! kraje potravinami. Nakonec
zachránily zemi před úplným zhroucením Spojené státy, které poslaly potraviny a vče komunismu tím velmi utrpěla. Avfiak 1 letos panuje sucho a dobrá
úroda ae čeká jen v Sedmihradech a
Bonátu.
Zahraniční obchod Rumunska je slabý. V dubnu chtěla vláda zastaviti inflaci drastickým omezením občživa a
zvýšením cen podle černého trhu. Vedle toho zvýšila platy úředníků, jichž
stav se v této zbjwokratlsované zemi
ohromné rozrostl. Výsledek byl, že úřední cena vejce se zvýšila z 2500 lei
na 18.000, ale na černém trhu z 30.000
na 400.000 a dolaru ze 400.000 na 900
tisíc. Po třech dnech Národní banka
zastavila úvěry a směnečný obchod a
a tisk nových bankovek. Místo útěku
od mény nastala sháflka po lei k placení nezbytností. Dolar klesl na 710.000
lei, vejce na 10.000. Vláda začala nakupovali v cizí valuté a platila zbožím.
Ale tento proces zašel u2 tak daleko,
že je nové nebezpečí inflace a život v
Rumunsku zíistává v bědn£m stavu.

Uslyšíme německé »Confiteor«?
Svět obrací vždy vetší pozornost k
Německu, což má různé příčiny. Především tli, žo německý národ je po Rusech nejpočetnějším evropským národem. Další příčinou je hospodářská a
kulturní úlohu, jakou Německo před
válkou hrálo ve světě. Nejdůležitější příčinou je tu však skutečnost, že m o c
nosti, které dobyly vítězství, nemohou
se dohodnout o budoucím ústrojí Německa. Za těchto okolností není divu,
že vo světě jsou v souvislosti s Německem dělány nejrozmunitější, nejednou
fantastické plány, žc se předpovídá
obrozeni hitlerismu, že se vyhrožuje silou Německa atd. Klade se otázka, jali
to v přítomné chvíli vypadá s kolektivním svědomím Německa, zdali válka a
porážka zůstavily nějakou morální* stojní v duši německého národa a zdali lze
očekávat přerod Německa. V tlieorii se
může jako každý člověk obrátit i každý
národ, tedy i nároil německý. To jest:
v tlieorii němečky národ může. zavrhnout svou ideu »Herrenvoiku«, která je
mu tak vlastní, a přijmout zásadu rovnoprávnosti všech národů, může se zříci
zásady, že síla má vrch nad právem, a
může za nejpřednější právo života uznat
morálnost, ale to je pouhá theorie. Jde
o to, zdali v praxi svého poválečného
života jeví německý národ nějaké známky obráceni, zdali do duše německého
národa, do jeho života a jeho obyčejů
se vrací křesťanství. Tístfednfm problémem je tu otázka vědomí viny. Uvědomují si Němci, že to oni vyvolali strašlivou válku? Uvědomuji si svou odpovědnost za ukrutenstvi, kterých se dopouštěly jejich okupační úřady n3 ůzeíri okupovaných zemí? TL kteří znají
nynější Německo, tvrdú že, jak existují
jo InotQvi Němci, kteří si avědomnjí
celou tu odpovědnost, tak německý náro.i ve svém celkn vědomí své odpovědnosti ještě nemá. Když se někdo zeptá
průměrného Němce, kdo přivodil válku,
nejčastěji uslyší, že Hitler, A řekne-li
s? takovému průměrnému Němci,- že je
přece naprosto nemožné, aby válkn vyvo?al jeden jediný člověk. Němec dodá:
Nu, tak tedy ještě Himmler, Goering,
Goehbels. Když tazatel stále neni spokojen, Němec uvede nějakých deset dal-

476

ších jmen. Podle rozumu průměrného
Němce bvla válka záležitosti nějakých
desíti idL >Némecký národ? Co vás to
napadá! M j jsme válku nechtěli: My
jsme byli donucenia. Podobně dopadne
odpověď průměrného Němce na otázku,
kdo byl odpověden za německé ukrutnosti, za koncentrační tábory. Odpověď
zní: »Himmler!« Když se na Němce
naléhá, vyjmenuje ještě několik osob.
Málo je takových Němců, jako je katolický spisovatel, buchemvaldský vězeň,
dr. kogon, který v knize ;>Der SS-Staat«
mluví o »německé hanbě«, jakou byl
stát esesákú, a neváhá celý německý národ volat k odpovědnosti. Dr. Kogon jen
v návratu Německa ke skutečnému křesfanství vidi možnost vychování nového
Němce.
Co národy vytrpěly od Němců za války, to bylo něco strašlivého, tak ojedinělého v dějinách, zločiny Němců byly
táli příšerné, že jejich velikosti musila
by odpovídat hloubka německého pokání, aby bylo možno uvěřit ve vnitřní
vyléčení německého národa, neboť na
celém německém národě spočívá • odpovědnost za bestialitu hitlerismu. Účastí
na zločinu je- vinen nejen ten, kdo poroučel, ale i ten, kdo rozkaz prováděl,
ba i ten, kdo se mu nevzepřel. Bojovali
proti hitlerismu jednotlivci, ale masy
Němců aspoň mlčením a tedy zbabělostí
usnadnily Hitlerovi jeho výboje a jelio
bestialitu. Poněvadž svědomí těch mas
se ještě nezachvěio, poněvadž není ještě
slyšet hromadné německé »Confiteorc,
nelze nedívat se skepticky na naděje
skládané do obrozeni náboženského života v Německu. To jest ovšem politováníhodné, neboť jestli křesťanství nedokáže vychovat »nové Němce«, nevychová »nové Němce« vůbec nic.
K. H.

Nová úprava tiskového
práva ve Francii
Francouzský ministr informací Pierre
Bourdan předložil sněmovně návrh zákona o 141 článku, kterým má být velmi podstatně změněno dosavadní tiskové právo, platné ve Francii. Dosud byly
tiskové poměry francouzské upraveny
zákonem z roku 1881, který se týkal
všech tiskovin. Nynější návrh týká se
hlavně časopisů. Jak ministr Bourdan
prohlásil, vychází z toho, že vydáváni
časopisů je podnikáním zvláštní povahy a že časopis nemůže být považován
za po UJÍ é tížní zboži. Tisk je prostředkem výchovy a informace veřejného
míněni. Je proto politickým zájmem,
aby jak úřady, tak obecenstvo vědělo,
s kým má čest Proto :: Statut de la
presseí stanoví, že musí být uveřejňována jména vlastníka, i akcionářů tiskového podniku a že nikdo nesmí být sám
jediným vlastníkem vydavatelství časopisu. Výrobní kapitál podniku musí být
vlastnictvím nejméně deseti fysických
osob. Každého roku musí být -uveřejněna bilance podniku, počet predplatiíelů,
subvence, výpůjčky, jakož i jméno, povoláni, národnost a adresa těch, kteří
podniku přispěli v jakékoli formě penězi. Měsíčně musí být uveřejněny insertní ceníky. Každá placená i neplacená
reklama v texta je zakázána. ítádsost
správy a správnost jejích projevů o pnvodn vydavatelského kapitálu a o osobách akcionářů i správních račú hade
zkoumána jNárcdui kontrolní tiskovou
komisi«. V komisi tunou vysocí úředníci, oan zástapeů vydavatelstev, čtyři
novináři z povolání a dva zásttrpci ůSb
nictva a úřednictva. Podle téhož návrhu
zákona má. být ve Francii ustavena
>Nánodní tisková komora«, vybavená.

disciplinární pravomocí, o 23 členech;
jejím předsedou bude státní rada a členy zástupce Akademie mravpich a politických věd, zástupce Nejvyšši rady vyučovací a zástupci různých kategorii
novinářských povoláni. Návrh zavádí
proti zákonu z roku 1SS1 novinku i co
c!o příslušnosti tiskových deliktů: nemají již být stihány porotami, nýbrž
zvláštními soudy pro věci tiskové, které
připomínají naše soudy kmetské. Jejich
předsedou je president apelačního dvora
a přísedícími čtyři soudci z povolání a
čtyři soudci laici. Proti rozsudkům
těchto soudů připouští se sice zmateční
stížnost, nikoli však odvolání.
>Novtnářský podnik má být jako
skleněný dům: každý musí vidět, co se
v něm děje,« prohlásil ministr Bourdan při odůvodňování svého návrhu,
který zatím francouzští novináři nepři«
vítali s nadšením.

Portugalsko očima Angličana
Portugalsko je v českém tisku neprávem jednou z nejméně komentovaných evropských zemi. Vlscounl Tempiewood (Samuel Hoare) píše v londýnském Spectatoru o své nedávné návštěvě v této zemi: Dějiny a zeměpisná
poloha spojily Portugalsko a Brltannil
a daly oběma důležité místo v dějinách clvllisace, které není v poměru k
velikosti obou zemí. Proto jsem byl tak
spokojen, když jsem nalezl evidentní
zlepšení Věci ve všech částech země. Je
ovšem snadné pro cizince dělali povrchní chvalozpěvy z dojmů nedlouhé
návštěvy konané za nejlopšich podmínek; mnoho Angličanů navštívilo před
válkou Itálii a líbil se jim Mussoiinlho
režim, protože vlaky jezdily přesně a
hotely se skvěly čistotou. Nicméně nemůže být pochyb, že Portugalsko za poslední léta pokročilo. Na ulicích je sice
stále ještě hodně žebráků, životní potřeby velmi drahé a zdravotní slav obyvatelstva neuspokojivý. Tyto nedostatky však nesmí býtl srovnány a absolutně dokonalým stavem, ale s tím. co
ještě bylo před patnácti lety. Tehdy
žádná latinská země nebyla více zaostalá; dne* opět žádná nemá v programu tak resolutní sociálně prospěšný
program jako Portugalsko. Lepší silníce, telefonní spojení, nové školy zvyfiují standard života na vesnicí
Předměstí malých domů, jejíchž nájemci se
stanou po určité době jejich majiteli a
budovy nových nemocníc lemují kraje
Lisabonu a jiných měst. Procento negramotných je stále vysoké (20 proc.
obyvatelstva), mezi mladou generací
však negramotných není V Portugalsku nenajdeme význačný rys sousedního španělského života — militarismus.
Za mého pobytu se právě oslavovalo
osmisté výročí osvobození země od
Maurů: středem oslavy nebyla voienská přehlídka, jako tomu bývá ve Španělsku, ale lidová veselice. Největ<5í rozdíl je však mezi španělským a portugalským venkovem. Ve Španělsku nechce nikdo žít na vesnicí; v Portugalsku tam žije každý, kdo jen může.
Jako cizinec nekomentuji vnitřní politiku Portugalska a jako Angličan v
ní mohu nalézt! prvky, které se příčí
mým ideálům. Nicméně dvě skutečností jsou mimo pochyby: podivuhodný
pokrok, který země za poslední léta
prodělala a výrazná osobnost dr. Salazara. Mohl) bychom ho nazvatí asketou veřejného života, jak žije skromné
a za podmínek téměř jako v klášteře.
Za svého života jsem v této generaci —
s výjimkou zesnulého presidenta Masaryka — nepoznal státníka, který by
se s tak nezištnou Jednoduchostí věno-
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val práci pro svůj národ. Jeho kritikové říkají, že země potřebuje více volnosti a méně pořádku; že spravuje příliš mnoho věci sám a pracuje do úplného vysílení ve snaze býtl výkonným.
Nicméně je však potěšující nalézti ve
světě, kde mnoho veřejně ěinných mužů ukazuje neodpovědnost, osobu, která hluboce přemýšlí o minulosti 1 budoucnosti vlasti a tak vědomě chca
uplatnit! zkušenosti pro dnešek. Nikdo
než zaslepený zaujatec může být slepý
k výsledkům práce tohoto filosofa na
trůně, zejména k jeho společenským
reformním pokrokům, které ještě nejsou u konce.
-íj-

Hospodářské rozdvojení
Evropy
Pařížské vydáni >N. Y. Herald* přl11MI článek WHIlama L. Shlrera o p r a v
děpodobných důsledcích hospodářského
rozdvojení Evropy. Sebemoudřejšl muž,
zahajuje autor svou úvahu, zatím ještě
nemůže odhadnout všechny následky
odmítavého stanoviska sovětského bloku k prvnímu vážnému pokusu evropských národů o hospodářskou integraci.
V ijojhorším případě povede k válce, do
niž by byly zataženy 1 Spojené státy.
V nejlepším případě podvrátí citelně
evropské úsilí o nápravu zmatku, do
něhož Evropu uvrhla válka. Evropané
si totiž velmi dobře uvědomují, že americká pomoc z nadbytku Spojených států nezažene evropskou krisi, pokud bude Evropa i nadále rozdvojena štětínsko-terstskou čarou a pokud nebude
uspokojivě vyřešena německá otázka.
Západni Evropa potřebuje suroviny a
zemědělské plodiny východní Evropy,
východní Evropa je naproti tomu závislá na průmyslových výrobcích Západu. Je totiž nemyslitelné, že by válkou
poškozené Rusko mohlo v příštích dvaceti letech tyto výrobky dodat. Celá Evropa pak potřebuje plnou těžbu uhelných dolů v Poruí-Í. Obtíž spočívá v
tom, že západoevropské státy, včetně
Skandinavie, jsou sice soběstačné 1 bez
sovětského bloku, avšak nemohou bez
jeho účasti zdolat dva hlavni evropské
problémy: obchodní styky mezi Západem a Východem a rozřešeni německé
otázky. Třebaže moskevská politika vyvolaly naprosté rozčarováni v západoevropských státech, nelze říci, že západoevropští politikové věří skálopevně v
ochotu Spojených státu splnit Marshallův plán. Vždyť konec konců Marshall
nepřislíbil americkou pomoc závazně, a
i kdyby tak byl učinil, neznamená to
ještě, že ji kongres schválí. Je zajímavé, že jakmile americký zahraniční ministr učinil svůj projev v Harvardu,
ozvala se ve velké části evropského
tisku otázka, je-li pravděpodobné, že by
kongres skutečně schválil a odhlasoval
potřebnou částku. Mnozí tvrdili, že se
tak nestane. Washingtonské nedávné
zprávy, že president nevěří, že j e nutno,
aby byl svolán kongres ke zvláštní poradě o Marshallově plánu, nepovzbudily
valně zástupce států v Paříži, kterým
bylo oznámeno, že musí vypracovat své
návrhy tak, aby mohly být předloženy
Spojeným"státům nejdéle do 1. září.
Nač, táže se autor, byl všechen ten
spěch, nebude-li kongres o těchto návrzích před prvním lednem ani uvažovat? Jednu z příčin pařížského spěchu
objasňuje zpráva Spojených národů, vydaná před 14 dny. Praví nepokrytě, ž e
evropské státy se hifi; hospodářskému
zhroucení.
K . H.
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Hospodářská stránka světového
obrození
Le Soir přinesl úvodník Wickhama
Steeda o kritické alternativě, před niž
stojí evropská pevnina a většina světa.
Jedna stránka této alternativy je v oblasti politické. Několik vůdců amerického veřejného mínění ukázalo již na
to, že Spoj. státy musí mit samy nějakou politiku, pokud jde o rekonstrukci světa.
Marshallova řeč o pomoci Spoj. států
evropským zemím, aby se dostaly
z trosek způsobených válkou, byla konstruktivním činem. Pomoc, nabízená
s podmínkou, že tyto země vypracují
hospodářský 1 finanční plán a dohodnou se o jeho provádění, měla být dohodou o půjčce — pronájmu, jaká roku
1941 dala k disposici evropským spojencům zdroje Spoj. států, jenže tentokráte by to bylo k obnově Evropy, a nikoli k válečným účelům a k ničení.
Americká nabídka má tu vlastnost,
že by její přijeti posloužilo zájmům
Spoj. států 1 Evropy, která zchudla
dvojí válkou během 30 let a jejíž země
se staly poplatnými severní Americe za
výrobky, jež musí být placeny v dolarech.
Všechna zásoba dolarů, již má k disposici nynější Evropa, pochází
však
z amerických a kanadských půjčak.
Díky těmto půjčkám stali se severoameričtí výrobci potravinových a . průmyslových výrobků dodavateli Evropy.
Tito američtí výrobci bylí překvapeni,
že Evropa může kupovat jejich zboží,
aniž měla novou hotovost dolarů, a evropské země samy byly překvapeny, že
mohou žiti, aniž by dostávaly americké
zásoby.
Marshallova nabídka má rozřešit tyto problémy a přitom zachránit Spojené státy před hospodářskou krisí z nadprodukce neprodejného zboží i Evropu
před hladem. Jedinou podmínkou je,
aby některé, ne-li všechny evropské země spojily své úsilí k minimální výrobě svých potřeb. Konečným cílem nabídky není ulevit dočasně jednotlivým
zemím
jednotlivými půjčkami, nýbrž
dospět znovu k zdravé výrobě, zdravému obchodu a k obnoveni hospodářského zdraví světa.
Budou některé evropské země, ne-li
všechny, s to spojit své snahy s americkými, aby jim mohlo být pomoženo? Budou SSSR a země střední 1 jihovýchodní Evropy v ruském bezpečnostním pásmu chtít se spojit se západní
Evropou, aby měly všechny prospěch
z Marshallova plánu? Anebo bude Sovětský svaz stále pokládat tuto nabídku za nový pokus vytvořit blok západoevropských národů proti
ruskému
komunismu ?
• Roztrpčení SSSR nad Trumanovou
politikou a etapové posilováni komunistické kontroly v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku naklánějí váhu ve
prospěch Marshallovy politiky. Hospodářsky j e otázka dohody a spolupráce
tak důležitá, že pro ni cení odpovědi.
Politicky j e více než jisto, že komunisté západních zemí jako Francie a Itálie se k ní rádi přík-cnL
- Další otázkon je, bude-li s Německem zacházeno fako s hospodářskou
jednotkou. Zústane-h Německo rozděleno mezi západní mocnosti a SSSR,
bude nezbytno, aby obchod a průmysl
byl znovu zahájen v pásmech podrobených britskému, americkému a francouzskému virru- A kdyby Evropa přijala pojitIJm JíarshaToTiL musila by se
tato politika rozšířa. až na Dálný V ý chod, má-11 být obnova, světa provede-

na ve velkém měřítku.
Wickham Stecd pokládá Marshallovu
politiku za moudrou, poněvadž uplatňuje zásadu »půjčky a pronájmu«, kterou Roosevelt zavedl za války.

Kdo to bude?
Američané, kteří nepřestávají býtl
interesováni v politice, diskutují již o
presidentských volbách v listopadu r.
1918. Je skoro jisto, že Tru man bude
kandidátem
demokratické strany, a
proto se soustřeďuje zájem na vývoj v
republikánské straně. Všeobecně, se
předpokládá, že guvernér New Yorského státu Thomas Dewey má největší vyhlídku, že bude oficiálním kandidátem své strany. Nedávno vykonal zájezd do mnoha států a konferoval s vedoucími osobami republikánské strany.
Jeho cesta vyvolala tak všQobecný zá
jeni a nadšení pro jeho osobu, že jak
demokraté, tak i jeho konkurenti v republikánské straně jsou znepokojeni. Jest
liže bude Dewey, který propadl při poslední volbě presidenta Roosevelta v r.
1914, znovu nominován republikánskou
stranou, skončí precedens, že kandidát, který prohrál, nedostane novou pří
ležitost. Dva vojáci jsou považování za
kandidáty republikánů ačkoliv žádný
z nich nepřipouští, že by byl ochoten
účastnit! se závoděni. Jedním je generál Douglas Mac Arthur, který oznámil, že se vrátí z Japonska za několik
měsíců a usadí se v MiUvaukee - Wisconsin. V minulosti bylo tvrzeno, že
Mac Arthur má ctižádost státi se presidentem. Bude mu však příští rok 68
let, a to může být na překážku. Druhý
generál je Dwight Eisenhower, který
opouští armádu v lednu a stune se presidentem university Columbia. ElBenhower je snad nejpopulárnějširn jednotlivcem v zemi a mohl by vyhrát volbu,
ať by kandidoval za republikány, čí za
demokraty. Jeho politické názory nejsou známy, ale dal by asi přednost republikánům. Pět dalších mužů by mohlo kandidovat: senátoři Robert T a f t ze
státu Ohio, Arthur Vandenberg ze státu Michigan, John Bricker (Ohio), guvernér státu Kalifornie Earl Warren a
bývalý guvernér státu Minnesota Harold Stassen. Jedině Stassen přiznal, že
by byl rád presidentem, druzí se chovají diskrétně, jak je to zvykem. Všichni političtí pozorovatelé prohlásili, že,
republikáni mohou býtí jistí, že vyhraji a že budou mít většinu jak v dolní
sněmovně, tak v senátě. A l e Truman
ukazuje, neočekávaný vzrůst popularity a kdyby byly volby dnes, nebylo "by
vyloučeno, že by zvítězil. Jeho vyhlídky se zhorší, jestliže Wallace založí třetí stranu. Demokratická strana by v
tomto případě měla více hlasů než republikáni. V nastávajících 15 měsících
se může příhodíti jeStě tolik, že není
dnes snadné předvídat, jak příští volby
dopadnou. (Světová služba M. G U A R
DXÁN-OBZORY).

Emigrace
Podle britského rozhlasu byla potřeba
emigrace do Jižní A f r i k y zdůrazněna
v Londýně dvěma ministry jihoafrické
unie, i í . Wate rsonem a M. Straussem,
kteří se vrátili z obchodního jednání v
Ženevě. Waterson pravil, že emigrace
je pro Jižní A f r i k a životně důležitou
s ohledem na její průmysl. Vhodná doba
by byla k tomu za 2 až 3 roky, neboť
nyní je situace ztížena nedostatkem lodní dopravy a obytných domů. Waterson
dodal: »Pozorujeme s největšíln obdivem usilovnou snaha Brit&nnie obnovit
své hospodářství
K. H.
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Úspornost přes palubu?
Již zase prosakují na světlo některá čísla našeho
hospodaření. Připravuje se totiž státní rozpočet na
rok 1948 a těch několik kusých cifer docela dobře
vystihuje, jak asi bude vypadat. Celkový návrh činí
opět přes 100 miliard. Tentokráte se sice páni trochu
zlepšili, loni na podzim přišli se 144. letos tedy »jenom^ se 109 miliardami. Loni byla ona závratná
suma stlačena na 73 miliard se schodkem 25 miliard.
Uvidíme, jak bude ještě vyhlížet účetní uzávěrka za
letošní rok; pro příští rok počítá se také se snížením
prvních přehnaných návrhů jednotlivých resortů
rovněž na hranici asi 72 miliard. Od začátku r. 1946,
kdy v březnu byl předložen rozpočet na tentýž rok
a obnášel výdaje 64 miliard s příjmy 38 a schodkem
26 miliard, slyšíme po každé, když se mluví o rozpočtu, že jeho hranice je výstrahou k největší úspornosti, že musíme křečovitě šetřit ve veřejném i soukromém hospodářství atd. Téměř doslova slyšíme
tyto fráze již třikráte. Tato výzva k šetrnosti zůstává prázdnou frází, jestliže již po třetí fakta vypadají
jinak. My jsme si nyní zvykli vydávat miliardy jako
tisícovky a nikoho při tom hlava nebolí, poněvadž
poválečná morálka našeho hospodářství klesla pod
bod mrazu. »Ono se to nějak zaplatí a když ne, tak
se na to prostě vypůjčí.« Vymyslela se přitom výborná terminologie. Když někde výroba neklape a
prostě se po česku řešeno špatně vyrábí, říká se tomu
dnes moc hezky, že výroba dotyčného oboru má
»úzký profil«, je to jakoby odborně řečeno a hlavně,
že tomu normální člověk špatně rozumí. Když se dělají dluhy, říká se tomu sice mezi normálními lidmi,
že se žije na dluh, ale takového zastaralého rčení se
dnes neužívá, říká se moderně a hodně učeně, že se
dělá »úvěrová expanse«. Podle rozpočtu jsme tedy na
slovo vzatými »úvěrovými expansisty«.
Když někdo začne omlouvat poválečné hospodářství veřejné správy, tu dovolává se »pokrokového«
principu tak zv. »maxima sociální užitečnosti«. To
prý znamená, že nesmíme »falešně spořit«, ale
»moudře utrácet«, abychom dosáhli co možná nejlepších výsledků »sociální užitečnosti« a dospěli k tak
zv. »redistribuci národního důchodu«, což opět má
znamenat, že národní důchod má být tak rozdělen,
aby přinesl zvýšenou životní míru všemu obyvatelstvu. Je skutečně obdivuhodné, jak dovedeme pro
všechno najít tak krásná slova, která dovedou zamlžovat pravou podstatu věcí. Tam »úzké profily«
s »úvěrovou expansí«, zde zase jsme si našli rozdíl
mezi »falešným spořením« a »moudrým utrácením«.
Bylo by velmi dobré a poučné, kdyby se také odpovědělo, jak se shoduje »moudré utrácením a ^maximum sociální užitečnosti« na jedné straně s drahotou existenčních potřeb a neúnosným daňovým zatížením všech vrstev obyvatelstva na straně druhé.
Jestliže naopak tak zv. »falešné spoření« směřuje
k co možná nejmenším výdajům státní správy, vyrovnanému rozpočtu, zpevněné a zhodnocené měně,
spláceni dluhů, k menším daním, láci všech spotřebních statků, jestliže v podstatě znamená co nejmenší
režijní náklady, zdaž není tato cesta bližší ke skutečnému blahobytu a ke skutečnému maximu sociální
užitečnosti a zdaž občané nebudou spiše podporovat
tuto poctivou a solidní methodu, než tu, která bezpečné jízdě za všeobecným zchudnutím a zproietarisováním mává na uvítanou frázemi a zamlžovacími
manévry? Je maximem sociální užitečnosti, jestliže
dodnes existuje na př. uzávěra vázaných vkladů?
Každé mluvem o jejich brzkém uvolnění představuje
jen demagogii, která nemůže dnes býíi realisována,
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neměli-li bychom se šinout po nakloněné rovině se
všemi nešťastnými následky. A přece to tak zv. »falešné spoření«, kdyby bylo soustavně prováděno ve
veřejném hospodaření již od počátku, mohlo nás již
dnes přivésti do největší blízkosti hospodářsky zdůvodněného uvolnění vkladů. Co miliayd se promrhalo
a co ohromných hodnot se promarnilo za dva roky na
lživý oltář »moudrého utrácení« a »maxima sociální
užitečnosti«! Každá promarněná miliarda, každý milion, vyhozený větrům na pospas, vrhá nás zpět!
Dodnes musí střádal státi u přepážky peněžního ústavu v pokorném postoji žebráka, odkázaného na milost
a nemilost ústavu, nebo úřadu, zda mu bude nějaká
koruna uvolněna na mimořádné výdaje.
Jestliže se dnes stále mluví až do omrzení o právu
na práci, pak i v tomto případě existuje právo na
výsledky vlastní práce. A přec toto právo musí být
ještě zadržováno, právě ve prospěch onoho moderního
a kolosálního vynálezu »moudrého utrácení«. Jak
k tomu přijde střádal, že ještě dnes při mimořádných výdajích své domácnosti, nemůže naložit svým
peněžním vlastnictvím podle své potřeby a v naléhavých případech musí si vypůjčit a platit ještě k tomu úroky, zatím co mu leží jeho uspořené peníze bezúročně u peněžních ústavů? Zaplatil daně, zaplatil
dávku z majetku a jeho přírůstku a přec je bezmocný, neboť svou moc na místo odpovědného hospodářského rozumu nastoupily fráze, které s<j, bohužel, se
všemi důsledky uskutečňují.
V úspornosti jsme ještě nehnuli prstem, vypadá to
s ní, a snad ještě hůře, jako s tou stavební dvouletkou, která má v českých zemích, jak známo, jeden
z »nejštíhlejších profilů«. Dvouletka úspornosti je
etherickou bytostí, tak etherickou, že se nám přímo
ztrácí před očima, zatím co ale dobře vykrmujeme
»moudrou marnotratnost«, která již má rozměry, jen
ošklivo se podívat. Tak na př. již delší dobu se mluví
o tom, že přece jen těch ministerstev máme příliš
mnoho; nestalo se ještě vůbec nic a také v dohledné
době se asi s restrikcí ministrů pravděpodobně nic
nestane. Kdo to jakživ slyšel, aby menší stát, válkou
ochuzený a zadlužený, který je nucen snižovat životní míru svých občanů, aby se finanční kára vůbec
mohla táhnout, měl ministerský sbor, snad nejrozsáhlejší z celé Evropy! 26 ministrů a tolikéž pověřenců! Za prvé republiky jsme byli bohatšími, početnějšími a většími a přitom jsme docela dobře vystačili s 14 a později se 17 ministerstvy.
Takhle to přece dál nejde! Každý se bojí na tuto
otázku sáhnout, každý se bojí, aby snad zrovna ta
jeho »partaj« nebyla postižena a aby snad ostatní
»partaje« nespojily se v restrikci ministrů právě
proti jeho »partaji«. Měla-li by se restrikce ministerstev řešit takto, tak se s celou naléhavou otázkou vůbec nehne. Snad má občan právo ještě žádat a v koutku svého srdce se kojit tou nejslabší nadějí, ale přec
jen nadějí, že se musí nejdůležitější věci řešit věcně,
ať to bolí kohokoliv. Není nadále možné, aby si některé politické strany dělaly z funkce státu dojnou
krávu! Jak občan k tomu přijde, že si politické strany vzájemně nedůvěřují a že kde je jeden, chce být
také druhý — a za dnešní situace musí být, aby
o nic nepřisel? Občané mají právo žádat alespoň od
ministrů, jako služebníků státu, jak konec konců"
samo latinské slovo »míníster^ napovídá, že opravdu
nejdříve slouží státu a že v okamžiku, kdy dotyčný
se stává ministrem, zapomíná na svou stranickou
příslušnost! Či tomu tak není? Což mnozí ministři
se cítí být zcela jen straníky a nikoliv služebníky
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státních zájmů? Kdyby tomu tak bylo, nebo nepřestalo být, pak by opravdu demokratická vláda vypadala tak, jak v demokracii vypadat nemá, poněvadž
by zájem politické strany byl alfou a omegou, prvním
a posledním účelem celé politiky.
Stát naprosto nepotřebuje ministerstvo informací,
které je jen neproduktivním úřadem, zatěžujícím
stovkami milionů ročních vydání státní pokladnu (na
rok 1947 toto ministerstvo má vydání za 325,466.000
Kčs a příjmů za 28,370.000 Kčs; uvidíme, jak bude
vypadat jeho rozpočet na r. 1948), plete se jen do
kompetence jiným resortům a překáží jim. Toto ministerstvo potřebuje však politická strana k stranickému usměrňování veřejného mínění. Potřebují občané, aby jejich mínění bylo usměrňováno za stovky
milionu, ne-li miliardy, nebo to je v rámci onoho
»maxima sociálního užitku« a skvělého »moudrého
utrácení?« Nač tři ministerstva, kde dříve bývalo
jedno, nač ministerstvo průmyslu, ministerstvo vnitřního obchodu a ministerstvo zahraničního obchodu?
Nač ministerstvo sociální péče, které si rovněž
pěkné zvyšuje svoje rozpočtová vydání, když máme
ministerstvo zdravotnictví, které by nakrásně mohlo
být současně i ministerstvem zdravotnictví i sociální
péče ? Nač ministerstvo unifikací a ministerstvo výživy? — Na jaře bylo si stěžováno, že parlament

Dnešní dělnická otázka
Co dnes činí dělnickou otázku otázkou, není výše
mzdy, není sociální nejistota, není monokapitalistické
vykořisťování, není nátlak, který by kapitálově silní
jednotlivci (není už u nás takových jednotlivců) vyvíjeli proti námezdné vrstvě obyvatelstva. Co dnes
činí dělnickou otázku otázkou, je zčásti uvědomělý,
zčásti konservativní, zčásti nucený třídní postoj, třídní uvědomění dělnictva.
Pokud jde o sociální jistotu a bezpečnost, parlament, vláda, všechny socialistické strany včetně ÚRO
dnes a denně vykládají dělnictvu, že jeho práva na
práci (vkládáme do tohoto mnohoznačného termínu
také mlčky právo na užitek z této práce) jsou zajištěna; a bylo by tomu tak, kdyby hospodářství vskutku cele podléhalo politice a kdyby hospodářský život
neměl svá autonomní pravidla; na něž je každá politika krátká! Politická všemocnost ÚRO, která se
má za svémocného representanta všeho zaměstnanectva, nemá, čého by si mohla ještě přát. Pokud jde
0 výši mezd, předstihly už mzdy dělnictva, ať kvalifikovaného či nekvalifikovaného, velmi podstatně
výši platů střední úřednické vrstvy národa. Řekněme
okamžitě, že to je v naprostém pořádku: je vskutku
šosácký a maloburžoasní přežitek domnívat se, že
někdo má nějaký nárok na plat jen proto, že si odseděl tolik a tolik let v nějaké škole, nebo že chodi
v košili s bílým límečkem a že se při své práci neum?^?. Nárok na plat zakládá povaha práce a její
užitečnost pro lidskou společnost.
Není logického důvodu, proč by čistě administrativní práce nějakého kancelářského červa měla býti
lépe honorována než práce dělníka, k níž musí dělník
vynaložit daleko více námahy a potu a začasté také
" více důvtipu, -nežli jeho administrativní kolega. Tím
nechci popírat, že také výše platů našeho středního
1 vyššího úřednictva je neuvěřitelně nízká a že je namnoze pociťována daleko tíživěji a bolestněji, nežli
stejná nebo poměrná výše mzdy u dělníka. Ale to má
svou příčinu nejen v předimensovanosti našeho úřednického aparátu, ale především také v nízké celkové
hladině našeho národního důchodu* v malé yýrobnosti. v marnotratném a neúsporném státním a ve-
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zdržuje vládní práce, ne-li sabotuje. Samozřejmí, řs
parlament má právo zdržovat a zadržovat osnovy
zákonů s obrovským finančním zatížením různých
zbytečných ministerstev. Ale zde, při restrikci zbytečných úřadů, by měla' vláda ukázat rychlost a
energii, ukázat občanům, že odkládá stranické zájmy
na vedlejší kolej, získala by více ve veřejném mínění,
než může získat celé ministerstvo informací, i kdyby se za tím účelem potilo za stovky milionů ročně
sebevíce a sebedéle. Nikoho ani nenapadne, aby si
svůj mozek nechal usměrňovat a nechal si do něj nalévat »norimberským trychtýřem« »moudrosti«, uvařené v kuchyni kolowratského paláce. To je jen
vyhazování drahých peněz z kapsy občanu. Občané
se vždy budou rozhodovat podle faktů a jen podle
faktů bude se tvořit také veřejné mínění.
Je zcela neúnosné s hlediska finančních zájmů, aby
kvůli tomu, že některé strany, zejména se jedná
o KSC, chtějí sedět na klíčových resortech politických a hospodářských, podle toho se i určoval a řídil
počet ministerstev. Otázka restrikce ministerstev je
sice jen dílčí otázkou úspornosti, ale velmi důležitou.
Prozatím by ji mnozí »také hospodáři« nejraději hodili přes palubu ve jménu »moudrého utrácení« a zamlžovací fráze o »maximu sociální užitečnosti«. Kde
se vydává víc, než řemen stačí, tam je vždycky zlcl
Karel
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řejném hospodaření, ve výši neproduktivních výdajů,
v neblahém charakteru některých našich »hospodářských« a sociálních reforem a zejména také v onó
strašlivé hltavosti, s níž z našeho národního důchodu
užírá politika.
To však opět nic nemění na skutečnosti, že také
v budoucnosti, jestliže se vskutku zlepší sociální poměry, bude a musí být fysická práce, práce rukou,
oceňována a honorována lépe nežli většina práce administrativní, úřednické. A bude honorována čím
dále tím lépe, pokud se bude stupňovat pošetilý útěk
od manuální, fysické práce, útěk, který je posilován
některými byrokratickými sklony našeho národa.
Vždyť v tomto lepším ocenění a honorování práce
rukou (která je začasté stejnou měrou i prací ducha) , je konec konců také jediný rozumný, přirozený
a možný regulativ volby povolání, je v něm jediná
solidní a harmonická záruka, že práce, která v životním zájmu lidské společnosti musí být vykonána, také skutečně vykonána bude. Nemá-li ovšem jedinou
formou lidské práce — jak k tomu vede socialismus
— býti práce otrocká.
Podstata dělnické otázky tkví dnes v sociologické
struktuře dělnictva, v jeho psychologickém postoji,
v tom, že se samo dělnictvo prostě cítí jako třída.
To, co dnes dělá z dělnické otázky třídní otázku, není
snad nálada a postoj nedělnických vrstev národa, ale
samotný třídní postoj dělnictva, mocně podporovaný
a leckdy také vynucovaný těmi, kdo si na tomto
»třídním uvědomění« zakládají svou politickou posici,
kdo si v něm ukládají politický kapitál. Nebuďme
romantičtí: toto třídní uvědomění má své dobré důvody, rostlo v dobách, kdy dělnictvo musilo úporně
a často také krvavě bojovat o primitivní životní práva-, v dobách, na které se dnes, vědouce, že se připravují horší věci, zvykáme dívat, jako by to byla
idyla — ale nebyla to idyla. Z těchto desítek let bojů
a těžkých bojů je také lehce vysvětlitelná a pochopitelná nedůvěra dělnictva.
Desítky let urputných bojů s progresivním liberalistiekým kapitalismem v plném rozvoji a rozmachu
podstatně zabrzdily kulturní rozvoj dělnické třídy.
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Slovem kultura tu ovšem nerozumím onu povrchovou
slupku, kterou lze vidět v občasné návštěvě biografu
nebo uměleckých podniků Ference Futuristy, v tom,
že si člověk přečte po večeři nebo v létě u vody sčm
tam nějakou knížku, nebo tluče špačky na koncertě
České filharmonie za řízení Václava Talicha. Jde
o víc: o kulturu bydlení a oděvu, o společenskou kvlturu, kulturu slova, o onen životní kulturní styl, který kulturní hodnoty nepřijímá pasivně zvnějška, ale
žije s nimi a z nich, roste s nimi a z nich a vytváří
je. Český dělník, jehož údělem byla po desítky let
sociální labilita a nejistota, neměl příležitost a nemohl mít ani pomyšleni vytvářet to, čemu dobře říká
Stanislav Berounský ve studii o »Středním stavu
v dnešní společnosti^ (Vyšehrad 1940) k u l t u r n í
p r o s t ř e d í , to je takové prostředí, v němž je
ještě radost z tvořeni, v němž práce má ještě smysl,
v němž je ještě pasivní účast na kulturní tvorbě a
v němž se ještě může aktivně tvořit. Tady je právě
vidět požehnání samostatné existence, požehnání
svobodného podnikání: český řemeslník, živnostník,
obchodník, začasté i sedlák a na druhé straně opět
učitel nebo úředník, i když jim nejednou bylo zápasit
se stejnými tísnívými hmotnými podmínkami jako
dělníku, vytvořili takové prostředí a jsou ještě posud jeho reservaci, protože jim kynula naděje — jak
říkají encykliky — »domoci se nějakého majetku ,
postaviti se na vlastní nohy.
Tato naděje nekynula českému dělníkovi, nehledě
k tomu, že ho srážela k zemi právě masovost jeho
způsobu práce, konglomerace dělnických mas, stlačených na těsném prostoru, zatím co jeho šťastnějšího samostatného druha povznášely individualismus
a individualita. Tak jsme dnes, kdy sociální poměry
dělnictva se zlepšily, dospěli k stavu, že dělnické pro-

středí je co do kulturního životního stylu typicky
maloměšťáckým, maloburžoasnim prostředím, bez
onoho nádecliu zjemnělosti, který dodává kultura
skutečné buržoasii, zato s příměsí sentimentálního
sociálního resentimentu, kořeněného nenávistí, jako
pozůstatkem někdejších sociálních zápasů a boje tříd.
Je to ještě něco horšího, nežli to říká termín, vtipně
vynalezený Francouzi: restaurant ouvrier, cuisine
bourgeoise (dělnická hospoda s měšťanskou kuchyní). Nevznikla tu žádná proletářská kultura, kolektivistieká kultura (to je á priori nesmysl), ale takřka
prostředi kulturního prázdna a v nejlepším případě
vnější kulturní nápodoby.
Markantní doklad tohoto stavu jsme viděli v Praze
na nedávné výstavě sovětského umění: byl to seriál
nejbeznadějnějších kýčů, jaké Praha viděla pohromadě za posledních padesát let. A zatím co mladá levicová avantgarda (která má u m ě l e c k y všechny
moje sympatie) tonula v rozpacích, které měly dohru
až v Rusku, zatím co mladí akademici a umprumáci
říkali o obrazech zasloužilých umělkyň: co chcete,
stále to je ještě dobré na Žofín, zatím co se mladá
blazeovaná dáma z »lepší« společnosti dala slyšet: co
chcete, vždyť toto j e přece s o c i a l i s t i c k é umění. zatím co básník Josef Palivec, jehož zajisté nelze
podezírat ze sympatií k pravici, psal zarmoucen do
knihy návštěvníků: »Budu k sobě upřímný: je mi, jako bych listoval ve starých ročnících Zlaté Prahy < —
plnila se tatáž kniha návštěvníku obdivnými a nadšenými »recensemi« dělníků a děvčat z mčšťanek. Bylo
to pochopitelné, poněvadž to bylo všechno srozumitelné jako Pečírkův kalendář. Nebylo ani residua
uměleckého vnímání a citu v těch, kdo psali ony nadšené a obdivované recense. To není k smíchu, to je
k pláči.
(Pokračování.;

Hradecký program
Ministerstvo zemědělství vydalo ve své knihovní
pod č. 39 brožurku o 32 stranách, která obsahuj
projev ministra zemědělství Julia Ďuriše v Hrade
Králové ze dne 4. dubna 1947 a k němu je připojeni
17 bodů, o nichž prý ministerstvo zemědělství jedni
s přípravnými výbory Jednotného svazu českých ze
mědělců a Jednotného svazu slovenských rolníků
Obsah těchto bodů je následující:
1. Konečné vyřešení otázky půdy. 2. Příděl lesí;
3. Odstranění disparity mezi cenami průmyslových ;
zemědělských výrobků. 4. Reorganisace distribuce. £
Výstavba družstevnictví. 6. Cukrovarský průmysl. 7
Rolnické pojištění. S. Zemědělský úvěr. 9. Jednotn;
zemědělská daň. 10. Mechanisace zemědělství. 11
Opatření v zájmu zemědělských žen a zemědělsk
mládeže. 12. Zlepšení živočišné výroby. 13. Zahrad
nictví. 14. Rybářský zákon. 15. Výstavba území bývalých německých vojenských cvičišť. 16. Hospodář
ská výstava v roce 1948. 17. Uzákonění Jednotnéh
svazu českých zemědělců a Jednotného svazu sloven
ských rolníků.
Poněvadž se pan ministr zemědělství táže. jak s
představují rolníci řešení těchto problémů, tedy k nii
zaujmeme stanovisko.
I. Pod pojmem konečného vyřešení otázky půd;
se rozumí v tomto programu: 1. Ukončení kcaifiskac
půdy zrádců a kolaborantů. 2. Uzákonění a proveden
revise pozemkové reformy. 3. Vykoupení půdy na'
50 ha od jedné rodiny. 4. Vykoupení půdy pod 50 h;
'od těch. kteří na ní nepracuji a nejsou na ní exís
tenčeně závislí. 5. Urychlené přidělení a zakníhovár
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půdy, aby osídlenci žili klidně na přidělené pudě. 6.
Ústavní zabezpečení vlastnictví pudy do 50 ha. 7. a
8. Opatření a řešení těchto otázek, jež souvisí se
spravedlivým rozdělením pudy.
Samotný tento prvý bod je vlastně celým obsáhlým souborem otázek a nutno ke každé z nich zaujmouti stanovisko. Pan ministr ve své řeči podal
k této otázce jako podklad následující statistiku
z r. 1930.
do
2 ha
cd 2— 5 ha
od 5—20 ha
cd 20—50 ha
nad
50 ha

(44'/' všech
(27všech
(24% všech
(4% všech
(1 % všech

zemědělců)
zemědělců)
zemědělců)
zemědělců)
zemědělců)

má
má
má
má
má

4Ví'/<•
10'.'
301/2%
12%
43%

veškeré
veškeré
veškeré
veškeré
veškeré

půdy
půdy
půdy
půdy
půdy

Jedná-li se tedy o regulaci držby zemědělské pudy,
nelze bráti za podklad statistiku veškeré pudy, jak
učinil p. ministr. Podle údajů statistických vypadá
rozděleni zemědělské půdy takto:
Podniků Výměra
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
pfčS

0.1 ha
0.5 ha
1 ha
2 ha
5 ha
10 ha
20 ha
30 ha
50 ha
100 ha
200 h a
500 ha
500 ha

celkem

31.000
177.000
134.000
163.000
278.000
147.000
95.000
32.000
13.000
4.000
1.900
966
812
1,030.000

2.—%
16.4 %
12.4 %
15.—%
2-5.8 %
13.3 %
8.8 %
3.0 %
1.2 %
0.4 ha
0.17%
0.09%
0.03%

100%

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

0.04''
0.94%
1.8%
4.7%
17.7%
13.7%
23.7%
12.8%
7.5%
4.3%
3.7%
3.7%
1.3%

5,013.000 ha

100%

1.954
47.000
94.000
231.000
334.000
935.000
1,184.000
640.000
393.000
213.000
184.000
137.000
63.000

7.48%
17.7%
42.4%
20.3%
12.1%

100%;
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Jestliže si k tomu uvědomíme, že v této statistice
je obsaženo i jmění státu, zemí, okresu, obcí, církve,
nadací a jiných různých podniků, ku př. družstevních a ze z celkového počtu závodu 1,080.000 je těchto 14.000, a jestliže si dále uvědomíme, že z celkového
pcčtu závodu přes 50 ha, t. j. ze 7678 závodů patři
2.624 těmto korporacím, potom vidíme, že ta statistika vypadá zcela jinak a také ten strašák z těch
velkostatkářů vybledne. Vidíme, že celá třetina jest
veřejný majetek. Uváž'me-li k tomu, že velké latifundie schwarzenberské mají přejiti do rukou země
České, že dále mnohé statky byly zkonfiskovány
Němcům, vidime, že strašidlo velkostatku je úplné jiné, než jak je představuje p. ministr. Lze věru litovat,
že ministr, když mluví o tak vážné otázce, jako je
držba pozemkové pudy, používá statistiky takovým
způsobem, že věc agitačně skresluje na místo, aby ji
nestranně osvětlil.
Poněvadž není, bohužel, statistických podkladu,
nelze vyčísliti přesně podíl zbylých statků soukromých přes 50 ha celkové držby pozemkové, ale,
jestliže uvážíme, že třetina držitelů jsou korporace
a že další značná část byla zkonfiskována, tedy nechybíme, když budeme tvrditi, že sotva 5% půdy zemědělské jest v rukou soukromých statkářů.
Po tomto rozboru přejdeme k jednotlivým otázkám samotného programu: 1. Ukončení konfiskace
půdy zrádců a kolaborantů. Myslím, že není v našem
národě člověka, který by se stavěl proti tomuto požadavku, ovšem nutno rozhodně odsouditi řádění nízkých lidí, kteří nařkli bezdůvodně mnohé majitele
jako kolaboranty jen proto, aby se zmocnili jejich
majetku. Ještě více nutno odsouditi politické strany,
které dávaly svým straníkům příkaz, aby z majitelů
statků dělali kolaboranty, jako se to stalo v případě
Schwarzenberkově. Musíme si uvědomiti, že tento
postup politické agitace je nejvýš nemorální a že
způsobuje úplnou nejistotu majetkovou. Za tento
stav odpovídá strana p. ministra zemědělství.
2. Uzákonění revise pozemkové reformy. Ani proti
tomuto požadavku nebude zajisté nikdo rozumný,
ovšem, když bude provedena tak, jak se na ní usnesla
Národní fronta. To znamená, že budou revidovány
statky zbytkové, zda byly ponechány oprávněným
uchazečům. Nelze ovšem souhlasiti s tím, aby revisi
prováděla jenom strana p. ministra zemědělství, t. j.
ministerstvo zemědělství bez účasti ostatních stran
Národní fronty, jak navrhuje p. ministr Ďuriš. Nelze
také souhlasiti s tím, aby byly revidovány jednotlivé
příděly (parcely), poněvadž by to znamenalo práci
na léta a dlouholeté zneklidňování venkovského lidu.
My ovšem chápeme, že p. ministr Ďuriš by rád takovýmto způsobem chtěl míti vliv na každého účastníka
I. pozemkové reformy, jako vykonává vliv na přídělce v pohraničí.
3. Vykoupení půdy nad 50 ha od jedné rodiny.
Tento problém je tak závažný, že by bylo lze o něm
napsati celou knihu, vždyť je to odvěká agrární otázka všech dob, všech států a národů. Byla-li vržena
do veřejnosti ne z důvodů národohospodářských, ale
agitačních, nutno k ní zaujmouti stanovisko objektivní, aby liiohlo býti zjištěno, jak může býti řešena.
Je jisto, že tato otázka může býti posuzována s různých hledisek, podívejme se tudíž na ni podrobněji.
Je vůbec větší statek oprávněn a jaký má význam?
V cistě zemědělském státě velký statek by snad ani
nemusel být, neboť velký statek vyrábí na prodej a
v dobách, kdy nastává ve světě přebytek a sousedé
odmítají nákup, musí v takovém agrárním státě nastati veliká krise. Pamatujeme ještě, v jaké krisi
bylo Srbsko, když vedlo s bývalým Rakouskem celní
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válku. Srbsko tento boj snášelo tehdy poměrně lehčeji, poněvadž nemělo vlastně velkých statků, které
by byly nutně přišly na pokraj záhuby.
Ve státě průmyslovém ovšem velký statek jest výrobnou, která, dodává pro městskou, průmyslovou
část národa výživu. Tak jsme u nás viděli, že u nás
velkostatek před válkou vyráběl navelko obili, dodával je do konsumu. Statky pobliže Prahy ku př
nakupovaly stelné krávy a ve výdojných hospodářstvích vyráběly velká množství mléka, které šlo do
konsumu v Praze. Nereelní politikou trojích cen. kterou zavedl ministr Ďuriš, bylo těmto statkům znemožněno tyto krávy vykupovati a držeti výdojná
hospodářství, neboť jakmile by nakoupily tento dobytek. tedy ihned ztrácejí na snížené ceně, kterou
dostávají větší statky. Je nesporné, že tato okolnost
způsobuje, že Praha má dosud málo mléka.
Tato nemotorná zemědělská politika, zaměřená jen
na agitaci, způsobuje však i jiný nedostatek, a to
špatné maso. Velké statky totiž po vydojení vykrmovaly tyto krávy a vytučnělé dodávaly do konsumu. Podobný byl koloběh také u volů a mladého dobytka, který byl na trzích skupován a zde vykrmován do tučnosti a dodáván na jatky. I tento koloběh
je dnes trojími cenami znemožněn a tak přichází do
konsumu dobytek nevykrmený, malé váhy, takže
konsum v Praze má masa málo a ještě špatného.
Toto jsou výsledky rozbití řady statků v okolí
Prahy a důsledky trojích cen za zemědělské výrobky. Velké statky vykonávaly u nás před válkou také
ještě jmou funkci. Větší výroba umožňovala jim určitý hospodářský pokus a tak jsme viděli, že byly
často tyto statky v tomto ohledu šiřiteli strojového
a pokrokového hospodaření a často i místem zemědělského výzkumnictví. Ještě jeden úkol plnily jmenovitě ty vzdálenější statky: byly to množitelské stanice elitního semene jak pro nás, tak pro vývoz. Je
velmi těžko pěstovati elitní semena na malých parcelách, poněvadž se snadno dostanou příměsi při sklízení do těchto elit, čímž se stávají méně hodnotné,
ba často i úplně nehodnotné. Díváme-li se na velkostatek s těchto hledisek v našem průmyslově-agrárním státě, musíme říci, že má důležité oprávnění.
Jiná otázka je, kolik máme míti těchto velkých statků, a jak mají být veliké. Kdyby statistika, kterou
uvedl p. ministr Ďuriš, se týkala zemědělské půdy,
tedy by musel každý říci, že je třeba omeziti držbu
velkostatku. Jestliže však přijdeme při zkoumání této
otázky k výsledku, že máme u nás 12",, půdy statků
nad 50 ha, nebude nikdo tvrditi, že to je zbytečně
mnoho.
Druhá otázka, jak mohou a mají býti veliké tyto
statky, je velmi těžká. Při prvé pozemkové reformě
bylo stanoveno, že statek má míti 150 ha zemědělské
půdy, pokud nebylo zvláštních důvodů, aby byla ponechána větší výměra (lihovar, cukrovar, povinnosti
a závazky veřejného rázu, ku př. patronát atd.). Nyní se přichází s agitačním návrhem na 50 ha, v pohraničí stanovilo ministerstvo normu 13 ha, v návrhu
na dělení statku při pozůstalostech navrhuje totéž
ministerstvo v řepařském kraji 4 ha, v obilnářskérn
6 ha. bramborářském 8 ha a v pastvinářskérn 10 ha
za směrodatné výměry. Na těchto různých výměrách
vidíme, že zde vládne chaos a zmatek v ministerstvu
zemědělství, že si tam vůbec neujasnili, jaká výměra
pro naše hospodářství je vhodná.
Přesahuje jistě rámec tohoto posudku Hradeckého
programu stanovit! určitou výměru a zdůrazniti jí
vědecky, neboť by to jistě vyžadovalo celou knižaí
studii, ale dvě věci lze při této otázce jisté určitě
říci. a to: 1. Jestliže v L republice byla stanovena
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směrná výměra 150 ha zemědělské půdy, tedy by
dnes byla odůvodněna i větší výměra větší měrou
mechanisace, jež umožňuje obsáhnouti dnes pomocí
strojů i větší výměry. 2. Je každému, trochu věci
znalému hospodáři jasno, že jednotná výměra 50 ha
je pro různé poměry půdní absolutním nesmyslem. Je
přece ohromný rozdíl mezi 50 ha na Hané, na Českomoravské vysočině a na Šumavě ve výši 700—S00 m
nad mořem. Však sám návrh na dělení statků v pozůstalostním řízení, který také vyšel z ministerstva
zemědělství, to jasně ukazuje.
Další velmi obtížnou okolností při řešení této otázky jest, co bude s investicemi? Jestliže odparcelujeme od statků příliš mnoho, zbudou budovy, které
budou neúměrně veliké pro zbytek a jejichž udržováni bude neúnosné pro ty, kteří zbytek budou míti
Na druhé straně však všichni ti, kteří obdrží značnější výměru půdy, budou nuceni znovu stavětí své
hospodářské budovy. My všichni víme, co stojí dnes
stavba a jaké budou důsledky, když se hospodář zvětšenými investicemi zakrvácí přes míru. Může přijíti
konec konců o všechno.
Ale na konec je třeba zdůrazniti ještě další. My
máme v pohraničí dosud jistě přes 100.000 ha půdy

neosazené, vždyť bylo konstatováno letos z jara státní hospodářskou radou, že je nutno zabezpečili obdělání 150.000 ha neobdělané půdy. Naskytne se každému otázka:
Má to vůbec smysl za velkých hospodářských škod
prováděti parcelaci a přitom nechávat! celý 100.000
ha neosídlené půdy s hotovými budovami? Kde je
tady plánování, kde je tu hospodárnost a rozum?
Tím ale není celá tragika této otázky u konce! Je
nutno se ptáti: udržíme prázdné pohraničí proti tlaku
Němců, chtějících nesporně na stará sídliska a proti
event. nátlaku mocností, které by mohly přijíti s požadavkem, abychom nedrželi zbytečně to, co nepotřebujeme, když to nemůžeme obhospodařiti?
Nejsou tato nebezpečí tak veliká, že nás přinutí «o
zamysliti mul tímto problémem trochu hlouběji a seriosněji, nežli je pouhé neo(lpr>vědné vrhání ltasel
z důvodů čistě agitačních?
Neměli bychom si uvědomili, že dnes jsou podstatně jiné poměry, než po prvé světové válce? Kdežto tehdy se nám z fronty valily spousty nezaměstnaných, pro něž nebylo umístění a stát mu.sol hledat pro
ně příležitost k práci na půdě, nyní máme nedostatek Udí a tisíce ha půdy neosazené.
(Pokračování.)

Význam mravnosti v mezinárodní politice
Je jistě pravda, že nynější obtíže v mezinárodněpolitickém životě, nemohou být úplně odstraněny,
protože jsou zevním projevem a následkem hlubokých
ideologických rozporů mezi mocnostmi, které dnešnímu světu vtiskují jeho podobu. Neméně pravda
však je i to, že by mnohé z těchto obtíží ztratily na
významu i na ostrosti, kdyby nebylo toho, že mravnost ve stycích mezinárodních klesla právě tak nízko,
ne-li ještě níže, než klesly mravnost a slušnost v životě jednotlivců.
Bývaly totiž kdysi časy, kdy rozdíly v míněních
a přesvědčeních, právě tak jako zájmové rozpory mezi státy, i velmocemi, byly překonávány mnohem
snadněji, než je to možné dnes. To proto, že všichni
mužové, vedoucí lodě svých států po moři mezinárodní politiky, řídili se vždy určitými pravidly mezinárodní zdvořilosti a všem bylo společno několik zásad, z nichž se nakonec vytvořila skutečná mezinárodní morálka. Následkem obou světových válek —
kromě mnohého jiného — bylo, že tito umírňující činitelé z mezinárodní politiky téměř úplně zmizeli a
právě v tom, že jich již není, nutno hledat příčinu
značné části dnešních obtíží.
Tento úpadek, který mezinárodní mravnost během
posledních třiceti let prožila, znamená pro lidstvo
skutečné a velké neštěstí. Je sice pravda, že i o staré
tradiční diplomacii se mnoho mluvilo a mnoho se jí
vyčítalo a zazlívalo: pomalost, formalismus, záliba
v tajnostech. Jistě nikdo netvrdí a tvrdit nebude, že
stará diplomacie neměla vad; nesporně Však měla —
proti diplomacii dnešní — mnohé přednosti. Šidila se
totiž, ať už dobrovolně, či donucena silou světového
veřejného mínění, určitými nepsanými zákony, kterým se od dob Huga Grotia podrobily všechny civilisované národy.
Souhra těchto zákonů tvořila právě mezinárodní
morálku, o níž dnes někteří lidé příliš lehce a neodpovědně prohlašují, že vlastně nikdy neexistovala, že
to byla vždy jenom utopie. Tato mezinárc dní mravnost stojí kdesi mezi mezinárodní zdvořilostí — jež
se týká zevních forem mezinárodního styku, který
usnadňuje a činí příjemnějším — a mezi mezinárodním právem, které ovládá a jež ji kodifikuje.
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Hlavní zásady mezinárodní morálky jsou: zásada
loyality, jež ukládá státům povinnost nelhat, nepodvádět, dostáti slovu (posvátnost smluv), umírněnost,
vzájemná pomoc, vzájemná úcta a konečně duch
spravedlností a solidarity. Jsou to zásady, které jsou
výsledkem synthetického úsilí již právníků klasického období práva římského, zejména úsilí Ulpianova.
Je nesporno, že tato pravidla, zvláště pravidlo posvátnosti smluv, byla dříve mnohokráte porušena, je
však též nepopiratelné, že až do počátku X I X . století,
tedy až do té doby, kdy zásady francouzské revoluce
pronikly i do prostředí, kde se vytvářela mezinárodní
politika, celková tendence směřovala k jejich sevšeobecnění a upevnění. Naproti tomu v X I X . století zřetelně pozorujeme tendenci, »mezinárodní právo vysušit a vyjmout z něj celou jeho kostru mravní a filosofickou« — jak ve své zajímavé, nedávno v Neuchátelu vydané knize » L a Morale internationale« píše
bývalý řecký ministerský předseda N. Politis.
A ž do prvé světové války byly zahraniční styky
států vedeny muži, kteří výchovou i tradicí byli uzpůsobeni projednávat státní věci zdvořile, přesně, umírněně a s vyvinutým smyslem pro vzájemnou úctu a
důstojnost druhých. Kromě pravidel mezinárodní
zdvořilostí byly vztahy mezi státy řízeny nejrůznějšími pravidly práva ať psaného, ať zvykového, pravidly, jež byla obecně zachovávána. Dohodnuté smlouv y měly zase významný zpětný vliv na stálost mezinárodních poměrů; cit úcty k danému slovu zapustil
v myslích národů kořeny tak hluboké, že, když Němci
v roce 1914 porušili neutralitu Belgie přes záruku,
kterou v roce 1831 svým podpisem stvrdil pruský
král, vzbudilo to obecné pobouření a rozhořčeni
Společnost nárcdů nepřispěla po prvé světové válce
příliš k rozvoji mezinárodní mravnosti tohoto smyslu
a zaměření; šťastnější v tom směru byl Stálý dvůr
mezinárodní spravedlností v Haagu. Nástup nacismu
ovšem nakonec svrhl všechna dotud platná pravidla
a příkazy jak mezinárodního práva, tak mravnosti
a místo nich uvedl do mezinárodního života zásady,
založené na násilí, lži, podvodu, cynickém popření daného slova i písemných závazků, což vše nemohlo
skončit jinak, než hroznou válkou. Obtíže dnešního
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mezinárodního života plynou právě z toho, že při
obecně pociťované nutnosti obnovit a znovuvybudovat světový řád, jako byl před loupeživou výpravou
nacismu, řád, který byl založen na několika trvalých
a mezinárodnímu životu nadřaděných zásadách, není
nejdůležitějšího předpokladu takového díla: jednotně
chápané mezinárodní mravnosti.
Za těchto poměrů je to ovšem úkol nezměrný a
nelze doufat, že by mohl být zvládnut ve dvou či třech
letech. Nebylo by ovšem též správné neuznat hodnotu
toho, co se Už v tom směru stalo, Atlantickou chartu,
zřízení Organisace spojených národů a jejích institucí hospodářských, sociálních i kulturních. Rozhodně
však nelze dosud říci, že by v mezinárodním životě
byl již' systém násilí nahrazen zřízením, založeným
na právu a že všechny velmoci se v mezinárodních
vztazích řídí pravidly zdvořilosti, dobré víry a úcty
k danému slovu.

Nedělejme si ilusi: nikdy se již nevrátíme k diplomatickým způsobům století X V I I I ! Dnešní svět se
příliš liší od světa tehdejšího. Diplomacie musí se přizpůsobovat novým potřebám a zvyknouti si na společenské způsoby nových mužů, kteří se vynořili na
politické jeviště. Zklamal by se však, kdo by věřil,
že převrat byl takový, že se dnes mezinárodní společenství může obejít bez mravních zákonů; jakmile by
přestalo v ně věřit, bylo by neodvolatelně zasvěceno
anarchii.
Po hrozných válkách, které lidstvo v jediné generaci prožilo, nechce jen příměří a tím méně chce zakuklenou válku, která se nestydí za nic, krom svého
pravého jména: lidstvo žízní po opravdovém míru.
A takového míru nebude, dokud vedoucí státníci velmocí nebudou naplnění novým duchem a dokud se
nedopracují společné koncepce mezinárodní mravností.

Východní Evropa a Marshallův plán
Československo je typickým středním státem se západní životní úrovní a starou demokratickou soustavou. Přes 80 procent jeho zahraničního obchodu směřuje na západ. Dnešní Polsko je z 95 procent katolické, tradicionálně protiruské a jako Československo si
přeje udržeti své obchodní a kulturní styky se Západem. Obě země směřují dnes svou vlastní cestou k socialismu a i komunisté doznávají, že tyto cesty nebudou stejné jako u Sovětského Ruska. V obou zemích
je mnoho zklamání, že jsou odříznuty od eventuálních
dolarových prostředků z Marshallova plánu. Když
však plukovník Harrison z amerického ministerstva
zemědělství praví, že Poláci nepotřebují pomoci —
v protikladu ke své zprávě, že Polsko potřebuje jak
osivo, tak stroje, a přes skutečnost, že Polsko je zbaveno jakékoliv pomoci dodatkem k akci U N R R A —
Poláci v tom vidí pouze potvrzení americké nevraživosti a důkaz toho, že jejich vláda má pravdu, nespolupracuje-li na pařížské konferenci.
Je zcela nepravdivé, že bylo zapotřebí sovětského
nátlaku, aby Československo či Polsko nešlo do Paříže. Obě země jsou v sovětské oblasti bezpečnosti a
plánovaného hospodářství, a musí-lí dojiti k volbě, tu
téměř všichni bez rozdílu pravice Či levice považují za
jisté, že jejich země musí zůstati v ruské sféře. V jistém smyslu se jejich situace podobá situaci britské.
Zoufale si přejeme, abychom zůstali nezávislí na americké nadvládě, avšak ze zeměpisných, hospodářských
a tradičních příčin víme, že, kdybychom bylo donucení
rozhodnouti se, tedy jsme v západní sféře. Avšak Češi
a Poláci si podobně jako Britové nade vše přejí, aby
se vyhnuli nutnosti takové volby.
V Praze koluje mnoho pověstí o tom, proč si Čechové rozmyslili svou odpověď na pozvání do Paříže, čehož mnoho lidí želí. Po pravdě se zdá, že Rusové byli
zprvu nerozhodni a že jak Poláci, tak i Češi se domnívali, že pozvání přijmou. Měl jsem dlouhou rozmluvu
s československým ministrem zahraničí Janem Masarykem, který popřel domněnku, že neporozuměl sovětským záměrům pa svém rozhovoru se sovětským
ehargé dVafřaires. Masaryk je západník v projevu i politice, avšak jako všichni ostatní Čechoslováci si uvědomuje, bez úplatků i vydírání, že Československo nemůže odpadnout! cd slovanského hloku nebo jedsati
nezávisle v Paříži, nepřijmou-li Rusové pozvání. Výsiedkem Marshallových návrhů, pokud jde o Čechy,
byla velmi příznivá obchodní dohoda s Ruskem, ČeAutor j e známým britským novinářem a š é f r e d a k t o r a
fabianskěho týdeníku >25ew Sístesnan sná XstinnT. Nedávno
navštívili Prahu a Varšavu.
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chove citi jisté pochybnosti co do jakosti sovětských
surovin a jejich minulé zkušenosti, že sovětské dodávky jsou snad podřadnější než ze západu. Není však
ani na okamžik pochybností, že jejich rozhodnutí
uzavřití tento pakt bylo správné, zvláště když se všeobecně má za to, že známé ztroskotání britských obchodních rozhovorů s Moskvou potvrzuje názor, že
Amerika je rozhodnuta, aby Britannie nevyhledávala
eventuální zdroje obilí na východě, a že si Spojené
státy přejí rozpoltit Evropu ve dva bloky. Čistým výsledkem bylo užší sjednocení slovanské skupiny.
Měl jsem ve Varšavě dvouhodinový rozhovor s polským zástupcem ministerského předsedy Gomulkou.
Je to pravděpodobně nejvlivnější polský komunista,
původem z pracující třídy, obeznámený s vnitřkem žalářů a vycvičený v Moskvě. Je jedním z malé skupiny
komunistů a socialistů, kteří přes názorové diference
nyní kontrolují velmi účinně Polsko. To doznávají i jejich nejpříkřejší protivníci, kteří přes tiskovoúcensuru
mají možnost vyjadřovati svou ideologickou oposici
v katolických časopisech a v parlamentě. Gomolka
pohlíží na Marshallův plán jako na čistě politický tah
proti Sovětskému svazu; nevěří, že by mohl zachránit
Ameriku před bankrotem, ač říká, že nemůže proro
kovati, kdy tento bankrot nastane. Podle jeho názoru
byl plán předem dohodnut mezi Marshallem a Bevinem. Zaujímá trpce kritické stanovisko k britskému
labouristickému hnutí, které dalo přednost americkému imperialismu před tím, aby se přiklonilo k socialistické Evropě. Pravil, že Amerika se na všech stranách připravuje na válku s Pruskem; kdyby však došlo k válce, bylo by chybné předpokládati, že sovětský
blok bude poražen. Otázal jsem se ho, proč tedy, domnívá-li se, že situace je tak jasná, se východní mocnosti nezúčastní pařížské konference. Na prvním miste jsem upozornil, že kongres by pravděpodobně neodhlasoval snáze Marshallův plán, kdyby se Rusko a Polsko rozhodlo zúčastniti se ho. Za druhé jsern
se tázal, že. i kdyby kongres povolil peníze, zda by slovanské země tím, že by šly do Paříže, neměly možnost
postavit! se účinněji na odpor tomu, aby americké
peníze byly použity na rekonstrukci západního Německa pro budoucí válku, která je hlavním nebezpečím? Gomulka byl krajně upřímný a přátelský,
avšak v tomto bodě mi nedal jasnou odpověď.
Utvořil jsem si jasný obraz skutečných důvodů, proč
se Slované zdrželi konference v Paříži Rusové se bezpochyby obávají, že. kdyby se východní státy účastnily porad, mohla by býti jejich výlučná loyalita k Rusku podkopána dolary. Je však ještě jiný, důležitější
motiv. Ve východní Evropě se domnívají, že vse bylo
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sjednáno Britannll a Amerikou a že umístěni peněz
mezi Východ a Západ, jak o něm jednal kongres, znamenalo předběžnou dohodu mezi západními mocnostmi, aby se v každém případě obnovilo Německo, a
v rozporu s postupimským rozhodnutím, aby poražené státy dostaly velkou přednost a státy východní,
aby dostaly jen minimum. V tomto případě by bylo
malicherné a pokořující pro Rusko, kdyby se pokoušelo blokovat takové plány. Jak mně řekl jeden z vedoucích polských komunistů, je lepší nezúčastnit se
takové fraškovité konference, což by se jevilo jen
jako slabost, a místo toho ukázat Americe, »že se dovedeme obejít bez dolarů a stála na vlastních nohou.
Ukážeme-li, že jsme silní, Amerika porozumí lépe.«
Nikdo, jenž přichází do Polska ze západu, nemůže
přehlédnout základní rozdíl mezi východním a západním vztahem k Německu. Na západě Amerika a
Britannie trpí očekávaným ohlasem Vansittartovy
řeči, jež znemožnila úplné a čisté provedení denacifikace, protože hodila všechny Němce do jednoho pytle.
Nyní se Američané zase zhoupli zpět k postoji, nakloněnému Němcům, což bylo značně posíleno starou
ilusí, že silné Německo by bylo baštou proti komunismu. Anglický národ, ač není tak zmatený, nebud®

Americký vývoz
Hned úvodem musí býti řečeno, že vývoz nehrál nikdy v americkém hospodářství takovou úlohu, jako
v hospodářství britském nebo dokonce československém. Obrovské odbytové možnosti na vnitřním trhu,
soběstačnost v potravinách a mnohých průmyslových
surovinách, jakož i rostoucí zásoby devis, valut a zlata působily, že vývoz americký nedosáhl ani 10% celkové americké výroby. Je samozřejmé, že nedostatek
ve všech odvětvích, který panuje po válkách, dává zemi válkou nedotčené mimořádné možností. První falcovou poválečnou konjunkturu prodělaly Spojené státy v roce 1919, když jejich vývoz dosáhl 8 miliard dolarů, což byla pro Američany rekordní výše. V letech
1920 až 1925 klesl pak americký vývoz na průměrně
5 miliard dolarů a od té doby do druhé světové války
se držel kolem 3 miliard dolarů ročně. Nejnovější doba
přinesla nové stoupání vývozu. V roce 1946 Spojené
státy vyvezly za 15.3 miliard dolarů, a pro rok 1947
se počítá s vývozem přibližně stejné ceny. I když
nutno míti na mysli, že ceny amerických výrobků
značně stouply, představují tyto vývozní obraty podstatné zvýšení oproti letům předválečným.
Co znamená toto zvýšení vývozu pro americké hospodářství? Spojené státy americké zvýšily za války
svůj výrobní potenciál v určitých oborech až na dvojnásobek a vyrábějí dnes 50% světové produkce průmyslových výrobků oproti 30% v době před druhou
světovou válkou. Zejména kovoprůmysl bude v dohledné době, po ukojení vlastního trhu, chce-li si
udržeti plnou zaměstnanost, do jisté míry odkázán na
vývoz. Počítá se, že automobilový průmysl bude v tomto smyslu nucen vyvážeti 13% své výroby, výrobci zemědělských strojů asi 25% výroby a 30% výroby
kancelářských strojů bude třeba v y v é z t To znamená,
že přibližně 5 milionů, lidí, jejichž zaměstnanost musí
být zaručena, pracuje nebo bude pracovat pro vývoz.
Je to v očích Evropana zajisté veliká cifra, i pro
americké hospodářství jest význačná, ale není nikterak rozhodující pro budoucnost amerického hospodářství. Při celkovém národním důchodu 160 miliard do" larú není ani dnešní rekordní vvvoz 18 miliard více
než 10%.
To jest jedna stránka otázky, druhou jest financováni amerického vývozu. N a rok 1947 se jeví podle
oficiálních prohlášení fřnanfrií situace amerického za-
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schopen odporovat! americkým plánům, poněvadž bez
dolaru nebude míti v Německu žádnou moc.
Křížovým bodem celé záležitosti je zřetelně kontrola Poruri se strany čtyř velmocí. Gomulka se mě ptal,
zdali Bevin upustil od socialisace Poruří a zdali by
Britannie mohla přistoupiti na separátní mír západních států s Německem, což by definitivně rozštěpilo
jak Evropu, tak i zbývající svět na dva bloky. To by
připadalo hrozné Polákům, kteří již mnoho nemluví
o německých násilnostech, kteří však nemohou pociťovati nic jiného než čirý úděs a hnus z Němců, což
může pochopiti každý, kdo pobyl ve Varšavě, jež byla
promyšleně dům po domu zničena. Mluvil jsem s polskou ženou, která viděla hořeti ghetto, jehož domy
byly plny lidí. Při jiné příležitosti viděla malého židovského chlapce, který utekl z ghetta, jak byl spolu
B nákladem sněhu svržen do kanálu, a starou polskou
ženu, které byl vyražen o zeď mozek, poněvadž nesla
deset vařených vajec. Všichni Poláci viděli takové věci. Proto budou při otázce obnovy západního Německa
pomocí amerického kapitálu lidé východní Evropy —
včetně katolické oposice — totožného smýšlení. V tom
případě upevní Marshallův plán sovětskou sféru.
(Copyright by »Obzory«)
Robert

Reska

hraničního obchodu přebytkem 7.2 miliard dolaru,
který má býti kryt dary a věnováním ve výši 2.4 miliard, úvěry za 3.4 miliard a 1.4 miliardami dolarů ve
zlatě a dolarovým majetkem v Americe. Financování
vývozu dary a půjčkami, nemůže býti řešením na delší
dobu a americké vedení hledá proto vhodnější cestu.
Musí býti především zvýšen dovoz. Zde ale nutno počítati s velkým odporem amerických výrobců, viz clo
na vlnu. Přesto se ale považuje za únosné zvýšiti dovoz z dnešních 6 až 7 miliard na 9 miliard dolarů
ročně. Dále se počítá se zvýšeným dovozem strategických surovin, za účelem zřízení, vojenským vedením
doporučené surovinové reservy. Jsou to zejména měď,
zinek a jiné kovy, a konečně i nafta, jejichž zásoby už
nejsou tak nevyčerpatelné, jak se předpokládala
A otázka dalšího vývoje? Světový obchod prodělal
a místy ještě prodělává tři vývojová období. V prvním
období, které trvalo zhruba do první světové války,
vyměňovaly se průmyslové výrobky se značným ziskem za suroviny a zemědělské výrobky. Druhé období
se -vyznačuje zvýšeným vývozem výrobních zařízení,
postupnou industriaJisací bývalých dodavatelů surovin a vyrovnáním cen mezi surovinami a průmyslovými výrobky. A třetí období je ve znamení velkých
hospodářských celků, které platí vývozem jen nutný
dovoz. V tomto období, které zahájily Spojené státy
a Sovětský svaz, má vývoz již jen úkol krýti .nedostatky vlastního hospodářství a nikoliv odprodejem
přebj-tků určitých vlastních výrobních odvětví udržovati plnou zaměstnanost; citelný světový nedostatek"
určitých surovin vylučuje zvýšením cen těchto statků
snadné vývozní zisky průmyslových států. Zbývá jen
rozšiřování vlastního trhu stálým zvyšováním životní
úrovně obyvatelstva. T o byla cesta, na které docílila
Amerika své ohromné úspěchy a která i nadále tvoří
nejbezpečněji! podklad americké prosperity. Druhá,
možnost rozšiřování vlastního trhu jest připojování
dalších oblastí, spojená s investicemi a se zvýšením životní úrovně těchto oblasti To má ale v třetím vývojovém období světového hospodářství cenu jen tehdy, když tyto oblasti tvoří s původním celkem nerozbornou hospodářskou jednotku. Pouhé investice v cizích zemíeh, to ukázalo druhé období, mají naopak za
následek rostoucí nezávislost odběratele od dodavatele průmyslových výrobků, a tím i klesání vývozu.
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Amerika jde a půjde v ještě větší míře i cestou připojování nových oblastí. Je tu především celý americký kontinent, kde Spojené státy za této války po
odstranění Britů, Němců a Japonců, získaly monopolní postaveni V Číně byli Američané vždy interesovám
a přejímají nyní japonské posice, vadí však občanská
válka a přespřílišná odlišnost prostředi Zajímavé jsou
především oblasti s civilisací bílého muže jako Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika, ale ty patří do britské
zájmové oblasti, a britské impérium drží přes veškeré
potíže stále ještě dobře pohromadě. Zde jest další vývoj otázkou politickou, jak daleko půjde sblížení a případně splynutí anglosaského světa.
A evropská pevnina, která představuje svým množstvím kvalifikovaných pracovníků stále velkého hos-

podářského činitele? Pro malé hospodářské celky, ze
kterých se skládá dnešní Evropa, není už budoucnosti
Evropané mají proto jen tyto možnosti: buď si vytu
řiti vlastni hospodářský velkoprostor za piipojení části Asie a Afriky, nebo se přidati k již stávajícím hospodářským celkům, k dolarové oblasti blahobytu, nebo k oblasti socialistického hospodářství Sovětského
svazu. Benelux, hospodářská unie Belgie, Holan dsk"
a Lucemburska, je názorným příkladem, jak by st
Evropa mohla opět státi hospodářskou velmocí. Doufáme, že ostatní evropské národy tento přiklad a přikaž pochopi Zatím hrozí hlad po americkém zboži
strach z Německa a ideologická zaujatost, rozevírající
na konnec propast, která by pohltila evropskou svébytnost.

Principy nacistické propagandy
Setkáme-li se dnes na veřejnosti se slovem nacismus, představí si jistě všichni přítomní pod tímto
slovem něco inferiorního, špatného. Bohužel, nedostává
se zpravidla tomuto širokému pojmu přesné definice a
konkrétní náplně. Nemá-li být pro nás nacistická ideologie jen historickým dokumentem, ale i varovným
vykřičníkem, musíme ji znát právě zejména v jejích
konkrétních projevech. Dnes chceme poukázat na některé zásady nacistické propagandy, tedy oboru, kterému Hitlerovi agenti věnovali obzvláštní pozornost.
Lstivost a prolhaná vypočítavost jsou typickými vlastnostmi ducha nacistické ideologie, které leckde svádějí k následování také v době poválečné.
Nacistické pojetí propagandy bylo radikální: propaganda byla považována za »politický nástroj, zaručující naprostou kontrolu nad duchovními silami národa.«
Vybraní studenti, kteří absolvovali Hochsehule fůr
Politik, byli rozesíláni po různých částech země smísili se s lidem v restauracích, frontách na potraviny,
uměle vyvolávaných demonstracích a na jiných veřejných místech. Jejich pozorování byla pečlivě zaznamenávána, analysována a pak přikročeno ke konkrétním akcím. Podle nacistů musí propaganda útočit
především na cit masy, nikoliv na rozum, neboť zástupy jsou snáze přístupny vývodům citovým než rozumovým. Pokud se týče intelektuální úrovně, musí
býti propagační kampaně přístupny i nejomezenějším
z masy. »Chce-li propagační akce zasáhnout celý národ, pak intelektuální elementy musí z její účinnosti
být vyňaty vůbec«, čteme v Hitlerově Mein Kampf.
Hlavní zbraní propagandy musí být její jednoduchost,
opakování stále stejných idejí a frází. Základní citové
prvky se musí opírat o
lásku — a — nenávist
spravedlnost — a — nespravedlnost
pravdu — a — lež.
Propaganda politická, jejímž základem jsou hesla,
opakovaná znovu a znovu při každé příležitosti, musí
mít bezohlednou bojovnost V theoretiekých spisech
byla právě zdůrazňována bičující a brutální povaha
propagandy. K Hadamovsky píše ve spise »Propaganda und nationale Macht«: ^Propaganda a teror
nejsou opakem. Násilí může být ve skutečnosti integrální částí propagandy«. Toto měl na mysli Hitler,
když pravil, že propaganda je kombinací politické determinace a aktivistické brutality. Podle archivu amerického The Comittee For National Moral lze základní principy německé propagandy shmouti do sedmi bodů: útočná propaganda musí mířiti spíše na osobnosti než na abstraktní problémy; německá propaganda musí být úzkostlivě kryta — nesmí nikdy budit! zdání, že je německá a že je to propaganda: musí
se opírati o přesnou znalost intelektuálních, citových
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a hospodářských proudů zemí, proti kterým je namířena; nesmí nikdy tvořiti nové požadavky a pak se
snažit získat pro ně národ; musí odkryti přání již
existující a postupným upravováním je změniti, aniž
si to masa uvědomí; nesmí míti fixní, statickou politiku, ale musí být co nejvíce pružná, přizpůsobující su
každodennímu vývoji a směrům; nesmí býti vedena
vzdálenou kontrolou — základní instrukce přicházejí
sice z jediného centra, avšak konkrétní provedení musí být přenecháno agentům v jednotlivých místech;
musí využiti všech možností v místě existujících fašistických nebo jiných pro-totahtních organisací a
musí s nimi navázat účinnou spolupráci.
Při řešení problémů taktiky propagačních kampaní
analysovali nacisté povahu veřejného mínění a charakteristické znaky »povahy mas«. Jak již uvedeno
výše, není nacistická propaganda něčím statickým
nebo přivázaným k určitým methodám. Goebbels zdůrazňoval, že nacistická propaganda základní methody
nemá. »Má jen jeden cü: podmanit si masy. Každý
prostředek, který může pomoci k dosažení tohoto cíle,
je dobrý. Vše, co nezasáhne cíl, je špatné. Úspěch je
jediné kriterium propagandy.«
Bezohlednost, brutalita, řvavost — »poukazování
na sílu a moc, ve skutečnosti operování větší silou a
mocí než vůbec máme« (F. A . Six, Die politische Propaganda der NSDAP im Kampf um die Macht, Heidelberg 1936), to jsou základní methody nacistů v boji
o »ovládnutí mas«. I jména propagačních orgánů byla
bojovná (Angriff, Stürmer) nebo výhružná (Schwarze Korps). Na rozdíl od občanského tisku zavedli nacisté ůsečné úvodníky s jazykem táborového řečníka,
jedovaté karikatury na čelném místě, plamenné nadpisy, často červeně podtržené. Six praví, že »titulní
strana tisku strany musí vyhlížet spíše jako politický
plakát«. Mluvenému slovu byla přikládána větší důležitost než tištěnému. Hitlerovy řeči opatrně skládámrozsáhlým štábem zkušených propagátorů a podávané v strategicky dobře uvážených intervalech, byly
bojovým prostředkem nejtěžšího kalibru. Z tiskového
materiálu byla dávána přednost plakátům s bojovnými hesly (Ďeutschland, erwache!, Juden sind unser
Unglück) před letáky. Hesla nikdy neobsahovala nové ideje, nýbrž vysvětlovala názory již zakotvené ve
veřejném mínění a dávala jim jiný smysL K propagaci v podrobených zemích převzali nacisté techniku
rozvinutí (často i zdánlivé) síly, aby vzbudili strach a
respekt. Prvním Snem po okupaci bylo obyčejně změnění úpravy tisku, symbolisujíeí údery na mentality
podrobeného obyvatelstva. Plakáty se považovaly za
ještě důležitější než tisk, neboť se jim nikdo nemůže
vyhnout a jsou všudypřítomnými symboly autority.
~ Již v roce 1921 vyšla v Berlíně kniha E. Stern-Rubartha »Propaganda als politisches Instrument«. Zá-
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věrečná kapitola této knihy obsahuje schéma politické propagandy, které nacisté později přijali zhruba
za své. Obsah pěti bodu je následující: 1. Nejprve nutno určití cíl propagandy. Musíme předem určiti rozsah, třídy a rasy, které mají býti zasaženy. 2. Analysa
možných reakcí a námitek. Rozpadá se na tři části a)
reakce vlastních lidí, b) reakce neutrálů, nepojatých
do kampaně, c) reakce zasažených. Předpokladem úspěšné propagandy je -téměř teíepatické chápání cizích pocitů«. 3. Výběr prostředků pro propagaci positivní, preventivní a negativní. 4. Určení doby každé
jednotlivé propagační kampaně. Toto umožňuje pozdější využití opakování, když je to výhodné a naopak
zabránění opakování, když by bylo nevýhodné. 5. Využití chyb a netaktické obrany protivného tábora. —
Provedení tohoto schématu musí být svěřeno ohebné
organisaci pokud možno se státním aparátem přímo
nesouvisící, protože podle slov Stern-Rubartha »žádný státní nebo vládní byrokratický stroj by tento
úkol úspěšně nesplnil«.
Nacisté vždy zdůrazňovali, že konečný úspěch psychologických kampaní závisí především na přesné
znalosti lidí, proti kterým je mířena, na základní analyse národního chárakteru a temperamentu. Byly zřízeny zvláštní ústavy věnující se »srovnávací psychologii národů«. Každý národ, o který Němci projevili
zájem, byl zde podroben důkladnému rozboru, aby se
zjistily jeho možné politické a kulturní reakce na nacistickou agresi, nejen ovšem na agresi propagační,
ale i na válečný útok. Nacisté považovali propagandu
.sa součást moderní války. V roce 1935 psal Militár-

Z dopisů redakci
LIDOVÁ A DEMOKRATICKÁ.
»Naše nová armáda je lidová a demokratická,« to uslyšel
každý, kdo sloužil po válce. A k tomu dodává pan osvětový
důstojník s přesvědčivým přízvukem: » A tím se právě liší
od armády předmnichovské!« Pátráte-li ale po tom, co ta
»lidovost« n »demokratičnost« vlastně znamená, zůstanete
bez odpovědi, ledaže byste se spokojili záplavou lidových a
demokratických hesel. Věci armády jsou záležitostmi nás
všech, a proto chceme i my říci, jak si tu lidovost a demokratičnost armády představujeme a co v naši nové armádě
ještě chybi, aby se stala vskutku demokratickou a lidovou.
Především ta lidovost! Armáda je vytvořena z lidi, proto
musí býti vztah mezi lidem v civilu a lidem, který náhodou
v určité době nosí stejnokroj armády, co nejtěsnější a rozdíl
v jejich životních podmínkách co nejmenší. línoho lidí si
»odkrouti« vojenskou službu, zajímá se v této době vřele
o vojenské věci, vytýká vojenskému řádu a životu ledacos,
ale jakmile svlékne vojenský stejnokroj, zapomene na vše.
A oni, kteři jako lid měli právo a povinnost spolurozhodovat!
o naší armádě, připouštěli, že armáda zůstala věcí vojenských byrokratů. Ghceme-li proto armádu lidovou, musíme
se, a to zejména ti, kdož jsme v armádě sloužili, 1 v civilu
o věci vojenské zajimati. V tomto smyslu je věci našich
volených zástupců, aby navštěvovali vojenské útvary, s vojíny j-ozmlouvali, o stavu věcí se přesvědčovali a zkušenosti
tak získané ve své činnosti zákonodárné uplatňovali. V tomto smyslu se na druhé straně vojenským úřadům ukládá
povinnost, aby umožňovaly co nejtěsnější a nejčastější styky
mezi lidem v civilu a lidem ve stejnokrojích.
Druhou podmínkou lidovosti je zásada, že životni podmínky lidi v civilu a lidi náhodou ve vojenském stejnokroji rnajl
býti co nejpodobnějšl. Žijeme ještě v době velkých nedostatků, musíme v našich výdajích pro armádu hodně šetřit. V ý stroj našich vojáků nemůže proti býti nijak skvělá. Není
však možné, aby jeden vojín stejnokroj svlekl a druhý jej oblékl, aniž by byly jeho časti důkladně vyčištěny.
Není dále možné, aby ve výcvikovém tábore hýla strava naprosto podřadná a nedostačující, tím méně, když vojín stejného útvaru měl příležitost přesvědčit se v posádkovém městě
o tom, že se i na vojně, a to z menších přídělů, dá chutně
a vydatně vařit. Není též únosné, aby ve výcvikovém tábora
nebyla ani voda na mytí, ani oostatek. pitné vc-dy. Vojenský
výcvik musí být tuhý. Právem řekl velký mský v o j Švů ¿ca
Suvorov: ^Vice potu na cvičišti, méně krve na bojišti.« Rovněž je nutností v místech, kde žije více lidí těsně pohromadě,
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Wochenblatt: »Propaganda je veliký objev moderní
války. Válka zbraní a válka ideji jsou dva pilíře, na
nichž spočívá náš osud.« Jeden z nejobratnějších
agentů Goebbelsova štábu, Fellgiebel, poznamenal:
»Provádění úspěšné propagandy vyžaduje obrovské
technické a organisační přípravy, jakož i času a peněz. Očekávám, že počáteční úspěchy nám dají možnost rozvinouti tuto nejnovější válečnou zbraň k maximální výkonnosti.«
Aby propaganda byla účinná, nutno podle nacistického plánu vykonati následující: je-li účelem kampaně postrašiti, musí býti připojeny i terorisující akce:
zatýkání oponentů, ve válce bezohledné bombardování civilního obyvatelstva (Rotterdam, Bělehrad). Máli naopak její účinek být zeslabující, podrývající veřejnou morálku, pak se doporučuje vystoupili s konkrétním plánem (rozdělení světa na sféru německého
»Nového pořádku« a sféru plutokratickou). Nutno
vždy přizpůsobit! kampaň mentalitě skupiny, která
má být zasažena a zvláštním Dodmínkám okamžiku.
Není výhodné snažiti se udělati hned úplné konvertity k pravé vlastní doktríně, ale zeslabovat! nejprve
odpor argumentacemi, které se k tomu zdají výhodné.
Propaganda se nedělá k vůli propagandě. Používá se
jí jen ve spojení s volebními, vojenskými, diplomatickými nebo hospodářskými cíly. Nacistická škola vždy
tvrdila, že »musí sklízeti hlavní vítězství dříve, než
zazní výstřely. Nemůže sama vyhřátí válku ani sama
nemůže zabránili porážce; může však býti rozhodujícím činitelem v psychologických bojích o masy, poiižívá-li se jí důsledně a časově přesně.«
přísně dbáti na pořádek a čistotu. To ale neznamená, že
vojin smí být svévolné obtěžován a ve své lidské důstojnosti
snižován. Není proto naprosto slučitelné s lidovostí nnňí armády, aby vojin, sloužící jen dva mésice, byl tři týdny před
odchodem do civilu trestán za dlouhé vlasy. Není též lidové,
aby vojínovi nebylo umožněno v neděli navštěvovat! svou rodinu. Není přípustné méně obratné jednotlivce před ostatními
zesměšňovat! a není konečně nutné, nutiti vojíny ke zpčvu,
kierý stejně nemá se skutečným zpěvem nic společného.
Pravda, mezi vojáky musí být udržována pevná kázeň. Tato
kázeň musí ale býti kázní dobrého sportovního družstva, ale
ne kázní koncentráku, kde vládne neomezené vůle nebo zvůle
dozorčího orgánu.
A nakonec! Nejdůležitějším znakem lidové a demokratické
armády je to, jak si váží životů a osobností evých vojáků.
Není lidová a demokratická armáda tam, kde život vojáka a
jeho osobnost mají jen nepatrnou cenu, kde vedení neváhá
obětovati tisíce životů a kde voják je pouhým číslem a nikoli lidskou bytostí. Zde se ukládá vedení armády a všemu
lidu v civilu i ve stejnokrojích velký úkol mravní: vytvořit
nejen admádu lidovou a demokratickou, ale armádu vskutku
lidskou!
R. R.
BUDUJEME ZEMĚDĚLSTVÍ V POHRANIČÍ?
Po výzvě vlády Národní fronty, aby bylo co nejdříve osídleno pohraničí, byl jsem jedním z těch zemědělců, -kteří uposlechli, a v září 1945 jsem odešel, abych pracoval na půdě
státem konfiskované. Převzal jsem usedlost asi o 14 ha, na
kterou mi byl dán dekret, t. j. dekret, o který se vedlo mnoho
bojů v denním tisku. Jedni tvrdili, že je to pouhý cár papíru,
druzi zase, že je to listina zákonitá. To bylo počátkem zneklidňování osídlenců. Teď věřím a všude mohu dokázat, že
pravdu měli ti, kteří tvrdili, že tak zvaný dekret je jen cár
papíru, jelikož po dvouleté" dřině, za kterou jsem ani haléř
neviděl a pravděpodobné neuvidím, mají pozemky, ačkoli
jsem dostál všem povinnostem a předpisům a pozemky jsou
sceleny, přejiti do vlastnictví jiného osídlence. Tak se totiž
usnesl MNV, který vůči některým usedlíkům postupuje, ačkoli není proto důvodů těch nejmenších, způsobem velice podivným, ba možno říci protizákonným. Někdy se člověku zdá,
promiňte prosím, cosi o samoděržaví a o povzdechu býv. ruského sedláčka, který tvrdil, že Bůh je vysoko a car daleko, což
v tomto případě přesně přiléhá. Vždyť na ONV a ministerstvu
je iofik zaměstnanců, že aspoň jednou za měsíc by mohli přijít a zeptat se: »Občané, jaké jsou vaše stížnosti, co by bylo
bylo mežno zlepšit?? Podobné dopisy píší všem čtyřem časotísům-Národní fronty, i min. Ihmšovi, a čekám na výsledek
Šetření a zůstávám Váš
Josef K o n 6 e k, Dohmá č, 5 u Děčína.
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K U L T U R A VE
Lidově-demokratický duch
jugoslávských universit
Studenti bělehradské university dožadují Hň podle zprávy »Tabletuct vymýcení vétšího počtu reakčníeh profesorů.
Mezi jinými je obviňován profesor cbd m t a f l u práva Miroovič, že nebere dostatečný zřetel ke skutečnosti a vyraože nos toni národního osvobozovacího boje
a, že mluví přillS málo o novém pokrokovém zákonodárství. Profesoru fran<*wzsk6 literatur}- Ibrovaczovi se vytýká, t e prohlásil francouzského básníka
Ron narda ze 16. století za snesrnrtelnéliofí, i e obdivuje kolaboranta Julcsa
Itomalnsa n »katolického renkcionáře«
Francoise Mauriac». Profesoru Popovl6ovl, kterého nepoučil ani pobyt v koncentračním táboře v lïachau, se předhazuje, že přenáší Ideje minulosti do přítomnoull. I^r.e o«tatné doufat, t e bělclirodMf rrakelonáfSti profesoH se napraví 11 pokloní, jako to u nás svého
času uèlnil J. B. Cíipek, když mu hrozila »IJilovA kultura«, ře dělníci z Českomoravské by ho mohli přijít na fakultu iwučlt, <'o to je Individualismus a
kolckUvíwmiN v literatuře.
FA

»Temps Présent« zanikl
16. května t. r. vyšlo v Paříži poslední číslo nezávislého katolického týdeníku »Temps Présent« a jeho zánik
vskutku zanikl uprostřed přívalu daleko důležitějších událostí. Přesto je historie tohoto listu, který se po jedenáct
let pokoušel zastávat nezávislé a pokrokové stanovisko, neobyčejné zajímavá. Původní jméno svéžího, inteligentního a bystře řízeného listu bylo
»Sept« (sedm t. j. sedm dní, týden) a
podtitul »Hebdomadaire du temps présent« (týdeník přítomností). List byl řízen zejména francouzskými dominikány a mčl silné levicovou orientaci. V
dobé španělské občanské války hřímali odtud své výzvy proti Francovi a jeho režimu Jacques Maritain, François

práce a našich jmen. ale tenkráte šlo
především o Francii a tu nám byla každá zbraň dobrá Brzy po válce se situaMauriac a zejména Georges Bernanos,
ce změnila.
Nepřestalo ovšem jit o
který tomuto thematu věnoval obsáhFrancii, ale právě proto, že jde znovu
lou temperamentní knihu »Velké hřbio Francii, tatáž moudrost, která ve
tovy pod lunouc (Les grands cimetières
válce velela jit s komunisty, velela a
sou3 la lune), v níž podrobil nemilo
velí nyní jit proti komunistům. Širokou
srdné kritice také některé vysoké círobec přátel »Přítomnosti« zachytilo pokevní hodnostáře a zejména reakční
nejvíce MRP, pokud se nestali přímýzpůsob myšleni některých staroklerimi spolupracovníky de Gaulla. Katokálních kruhů. S výjimkou knížete franličtí >levičácl<-. z doby španělské občancouzské poesie, Paula Claudela. který
ské války dali velmi jasně najevo, že
zůstal věren svému pravicovému přetenkráte jim šlo o boj proti jakékoliv
svědčení a postavil se kladné 1 k Fran- formě totalitarismu: z faktu, že nosicovi, stálo tehdy takřka vše, co mělo
telem tohoto totalitarismu byl tenkráte
ve francouzském intelektuálním katove Španělsku Franco, nelze však ještě
lickém světě nějaký zvuk, na stra»ě
vyvozovat
žádné
stranlcko-politieké
»Septu« a půda, kterou »Septf. připrakonkluse,
Bemnnos,
nejznamenitější
vil, byla jistě shromáždištěm sil také
současný francouzský rom:inopisec, spopro MRP. Konečné byl Sept-, pro nějil v poslední knize »Francie proti rokteré levicové výstřelky církevní vrchbotům (La France contre les robots)
ností zastaven a »dominikánským rev odvážném paradoxu své původní modaktorům účast v něm od řádových
narchistlcké přesvědčení se vzrušenou
představených zakázána.«
Nástupcem
obhajobou
liberálních
ideálů
Velké
»Septu« se stal »Temps présent«, řízefrancouzské revoluce a s vášnivou poný katolickými laiky, z nichž nejsílnějlemikou proti socialismu a v otevřeném
ěí osobností se ukázal Daniel Rops, dnes
listě komunistům vyhlásil lapidárně své
jeden z nejvýznamnějších francouzských
stanovisko: »Vyprošuji si, aby mí kospisovatelů. V Ropsové sbírce »Présenmunisté, protože jsem se postavil proti
ces«, přidružené k »Přítomnosti«, vyšla
bílému teroru na Majorce, poklepávali
kromě toho kniha plukovníka Charlese
přátelsky na rameno, jako bych byl
de Gaulla, »Francouzská armáda« ( L a , s nimi vraždil jeptišky v Barcelon \
France et son armée), v níž tento voMauriac se stal neoficiálním, ale autojenský poradce Reynaudův a pozdější
ritativním mluvčím M R P a patrně i gevelitel bojující Francie (a snad budounerála de Gaulla v pravicovém »Flcí vůdce Francie?) široce rozvinul
garu«, Maritain je francouzským veltheorii motorisované války, naléhavě vyvyslancem u Svaté stolice. Původní libízel k utvoření obrněné armády a mocnii »Septu« pokoušel se ještě nějakv
ných tankových sil. De Gaulle tu tenčas držet temperamentní literární krikráte bezpečně postřehl taktiku, které
tik Stanislav Fumet, který byl nedávpozději využili Němci. Politikové, zano návštěvou v Polsku a také v Pra-'.e
městnaní jinými starostmi, jeho hlasu
a Bratislavě. Leč v době, která nutí
ovšem neslyšeli, a když konečné došel
každého k jasnému a jednoznačnému
sluchu u plutokrata a reakcionáře Reyrozhodnutí, ukázala se tato linie přenauda, tehdejšího předsedy vlády, bylo
žitkem. V květnu »Temps présent- zujiž pozdě. Orientace »Přítomnosti« jistě
nikl po několika křečovitých pokusech
silně přispěla i k spolupráci katolíků
o t. zv. Francouzské přátelství (¡¡Amis komunisty ve francouzském odboji.
tié Française«) pro nedostatek čtenářů.
Její důvody prozradil v těchto dnech
Zaslouží si čestné paměti nejenom pro
François Mauriac ve »Figaru«: věděli
reálné hodnoty, které přinesl, ale zejsme od počátku, že komunisté od první
jména proto, že ukázal, jak širok.-i je v
chvíle využívají a zneužívají této spolukřesťanství možnost diskuse.
jhl
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Poznámka k filmovému festivalu
Český film, kterým byl zahájen II. filmový festival v Mariánských Lázních, je dílem debutujícího
režiséra
Jiřího
Krejčíka. Námět je čerpán z Nerudových „Povídek
malostranských", jejichž filmový přepis potvrdil zásadu, že hodnotné literární dílo není ještě -předpokladem -uspokojivého filmového ztvárněni. Nepřihlížejíc k tomu, že film mohl z Nerudových črt, arabesek a causerií vt/těšit jen
charakteristiku
v kresbě osob a prostředí, chybí .Krejčikovu
-dílu zásadní
předpoklad: dramatická stavba a logicky vytříbený scénosled.
Debutující devětadvacetiletý režisér projevil jisté schopnosti
li řemeslném tavůsobeni filmové zákonitostí, avšak nestačil
překročit rámec dobrého průměru. Místy nešíastně sestřižené
scény trpěly hluchotou a bezplastickou šedí. „Týden v tichém
domě" bude pobavením pro naše nmloměšiácké a literárně
obeznalé kruhy, ale cirí svět by jej uvítal patrné s nepochopením, Jestliže se snaříl náš znárodněný film řešit svůj po,měr k filmům meta fysického zaměřeni, bude jistě udiven příkladem dokonalého anglického díla Otázka života a smrti".
Je to nesporně jcdr.o z nejcenmějších filmových dramat poválečně Anglie, která chořte duchovní a životní problémy současného člověka, bičovaného systémem, který vyústuje v nesrobodě,. rasové zaujatosti a vnitřní nejistotě. V podstatě je
děj tohoto filmu nesen ideou věčně lásky, jež svými hodnotami vítězi nad životem i smrtí. Příběh sestřeleného letce.který se ve ckríE. kdy hořícímu letadlu hrozí zkáza, připravuje klidně r.a smrt. probíhá od prvního okamžiku přesvědčivými dramatickými momenty, které sotvaže povolit ;e divák
opět upoután delikátně vtipným způsobem, že sleduje celý
Ti' ii s neztišenou pozornosti, aniž pocítí zbute&wst jediného
záběrtL. Život mezi světem skutečným a pomyslným je rozlišen
s:-;dé.!iím barevného a normálního obrazu, který umocňuje
í-isuěiní vjem. Režisérům Michaelu PowéOovi a E. Pressb:: —
{Jírovi se podařilo dokonale vybavit dílo nejen po technické
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stránce, byt mnohdy známými methodami (na př. efektní
zrcadlové zmohutnění prostor z onoho světa), ale i vtisknout
mu tolik originálních nápadů a lidsky ušlechtilých
myšlenek,
takže po stránce vnitřní struktury má zmíněný film sám
osobě výhradní postaveni. V hlavních úlohách se sympalick
uplatňuji David Niv en. Roger Livesey, Kim Hunterr/vá. Raymond Massjíe. Na festivalu získal film zatím nejživější ohla: .
Americké drama .J'av.í Miniverová"
je námětově všední vypravěčství
o válečném
životě průměrné
anglické rodiny.
A snad právě tato životní všednost dodávala dějové fabulaci
onoho vnitřnOio citového přesvědčení, jemuž přispělo i geniální ztvárnění ženy a matky herečky Garsonové. která vytvořila výborný profil. Mnoho virprchclo z dobové koncepce,
ale humanita a sólidarismus. které jsem stěžejním
tenorem
ideové rezlisace režie Wylerovy, jsou stále působivé. Franco-Jizská satira ..Kulička" měla by se stát lekcí českým, filmovým dramaturgům, aby poznali, že se literární dílo natáčet
dá. ale že potřebuje inteligentnějších
a odpovědně-tfch
tvůrčích pracovníků!
Připomínáme
nepokrytě, že „Kulička"
je
více r.ež lepši průměr, ale nezasluhuje oněch
superlativů,
které jsou jí tendenční krátkozrakou kritikou připisovánu bez
dohlédnutí, že ještě více tyto s^verlcfivy snižují
Krei&kův
nerudovský přepis. Obecenstvo bv-de mít vfüe&tost
(nebude-li
film „zabíjen" toliko v Mnu. Julií) seznal psychoioaickv prok-r-né medailifiaurkářské.
bude moci konfrontovat
film,
drzrrji a aoc'.d':n de Ma-ipasanta a přesvědčit se, že naturalismus —.'-.že
c z>c~
symbolismu a že duchovní
tr'ména patři k životní plnosti právě tok jako snmo b>fčř- J*ou-H
slovenské vvhmdv z důvodů ethickýčh k Ciká-nmě
..Aleně"
•pro naturální pikántem a slabošský charakter TPlaña. který
poagVx-ě
herečku í kosttrmově bří usřtm možm-irrn. jen r-e
cU *-~~'-ehdlťn:ern[
je JK-'i5ka^.
JPc-'
Mimremcér
i „Otázkc Svata z srr.rW výrazným zahraničním
důkazem
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0 zlomyslném •poškozování křesťanské ideje v novém, zestátněném českém filmu. Bude třeba mnoho u nás dohánět a napravit, ale -především s koštětem v ruce proti komunistické
legitimaci,
která záměrně
opomíjí
nedostatku
inteligence
1 charakteru tvůrčí koncepce a uměleckého výrazu a je příčinou četných osobních bojů...
Je dostatečně známo, že sovětská kinematografie
vyrůstá
toliko z požadavků
sovětského člověka. Náš filmový dovoz musí si uvědomit
skutečnost
rozdílného chápání českého člověka a fakt. že jsme ve jilmovém cítění pokročilejší,
vybíravější. Bludný ideologický kruh,
jejž kamera nedovede nebo nesmí překročit, vytváří
profipolaritu všeho, co by se chtělo zachvět duchem.
Klasickým
příkladem
těchto vývodů
je sovětské drama z lékařského
prostředí „ V e jménu života", dílo, jež akceptovat bez zásadních výhrad znamená rehabilitovat' Roberta Kocha. Z kritiků
bylo více těch, kteří film zamítli. A toho důsledkem má být
úsilí, abychom importovali
především to. co je lepší našeho.

Film týdne

V. R.

» A l e n a « (český film rež, M, Cikána v kinech Letka, Lucerna a Metro). — »Výbava s monogramem,* (sov. film rež.
I. Savčenka v kinu Sevastopol). — »Zena dvou t v á ř i « (amer.
film rež. G. Cukora v kinu Svoboda). — »Historie velké
lásky« (mex. film rež. J. Bracha v kinu Moskva).
Zahájení podzimní sezóny českého filmu premiérou Cikánovy » A l e n y « nebylo, bohužel, šťastné. Nemá tu celkem smyslu obracet se proti jeho tvůrcům, jestliže je jasno, že nejen
film, nýbrž již dějová předloha je špatná a nevhodná. Vina
je především na tom, lépe řečeno na těch, kdož tuto látku
k filmování vybrali a na těch, kdo ji schválili, to jest na
Filmovém uměleckém souboru, pod jehož protektorát tento
film, patřící vedle »Průlomu«, » N i k o l y Šuhaje« a » P r á v ě
začínáme«, k největším uměleckým fiaskům znárodněného
filmu, již nepochybně náležel. Nejde tu jenom o celkově
mravně závadnou náplň děje, ale jde i o to, že je tu tento
děj servírován pravým opakem toho, čemu říkáme vtip a že
má tedy od veselohry strašně daleko. Ostatní umělečtí pracovníci pak tomuto námětu o záletné paničce, která svede
i ďábla, přidali jen větši dávku naivity a řemeslné rutiny.
Poslouchat dialogy tohoto filmu, v němž se vlastně kromě
naznačovaných pletek milostpaní nic neděje, a pozorovat,
jak scénáristé roztahují do zpitoniění jeden nápad (hovor
se svíčkou), je utrpení. Nevynalézavá režie, stavby a herci,
jicliž výkony zůstaly daleko za průměrem — to je bilance
opravdu neutěšená. A nad tím vším otázka ethického smyslu,
který 1 od nejběžnějši veselohry musíme požadovat. — Značně opožděně přichází do našich kin Savčenkův f i l m »Výbava
s monogramem«, vyrobený v našich ateliérech, o jehož nepříznivém přijeti v SSSR a nepříjemných následcích pro jeho
tvůrce kolovalo tolik pověsti. Lehounká fraška se zpěvy, jak
byla představována starším útvarem, zvaným vaudeville,
ožívá tu ve filmovém- barevném přepisu vice než pietně. Básnické zachycení oslav osvobození Moskvy od Napoleona jako
pozadí milostného příběhu důstojníka s dívkou, jež má zdědit
velké jmění, provdá-li se za muže s iniciálkami A . F., je
velmi zdařilé. Optimistická nota, veselí, zpěv, humor vpravdě
lidový a přitom čerpající z pramenů národní tradice ruské,
to vše spojeno s citem skutečného filmaře, jakým je Savčenko, dokonalou originální stavbou a svižným střihem, znamenitými hereckými představiteli, z nichž za nejlepši pokládám M. Št ran cha (otec) a A . Lisjanskaju (Akulka), dotváří dilo zvláštního významu a půvabu. Po delší době opět
jednou můžeme býti se sovětským filmem spokojeni. — Překvapením jiného druhu je americká veselohra
2ena dvou
mužů« <T\vo Faced Woman), jež vedle obvyklé inteligence
amerických společenských komedií přináší po delší době tvář
Grety Garbo, tentokráte tedy v úloze veselohemi, v oboru,
v němž dříve nebyla k viděni. Je to také doposud j e j i poslední film. Jde ťu o manželství dvou lidí rozdílných světů,
kteří se musí navzájem teprve přizpůsobovat. Problém tedy
•již mnohokráte traktovaný, ale i tentokrátě vtipně, lehce
vybroušeným dialogem. G. Garbo a 11. Douglas s Constancl Eenettoveu a R. Youngem ie jistě silné obsazeni na
tuto celkem nevýznamnou komedii. — Mexický film nám
představil svůj další výrobek: Historii velké lásky :. Jíž název napovídá, že pole romantiky nebylo opuštěno, naopak,
že tam mexickému filmu kvere štěst: dále. Ž počátku ss zdá.
že tento příběh jedné nešťastné lásky buče zaačně bliže civilnímu projevu, ž e l v závěru, Jehož není možno se dočkat
se vše zvrhává v pathetieká gesta utrpení a iéhcž črnhu
povykováni. takže když film po dvou a půl hodinách skonči,
jste na čerstvém vzduchu. Škoda bezvadné mexické fotografické techniky, jež — zřejmě poučena Amerikou — je
o generaci před ostatními uměleckými složkami.
bs
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Rozhlas týdne
»I všední den má své radosti.« Rozhlasová lira. Napsal
F. Ander. Režie O. Hoblík. — »Helena, Adéla, Mnrie.« Rozhlasová veselohra. Napsal Vladimír Novotný. Režie dr. P f .
Pospíšil, hudba J. Sedlář a J. Trnečka.
Rozhlasový referent, který sleduje už po léta soustavně
rozhlasové činoherní relace, snaže se ve svých referátech
najit í ve slabších pořadech aspoň zrnečko něčeho kladného
a který chce sloužit jen a jen rozhlasovým hodnotám, aniž
by zaprodal své svědomí ohledy doprava nebo doleva, tento
referent má nepochybně nejeft právo, nýbrž především l povinnost odmítnout se vši rozhodností to, co přímo ohrožuje
dobré jméno české rozhlasové hry, jež sl tato vydobyla hlavně v době předválečné a jemuž se konečně těší 1 v cizině.
Ovšem slovo o d m í t n u t . 1 je přiliS slabé pro náš postoj
k relaci ř l všední den má své radostí«, již rozhlas dokonce
vydával za rozhlasovou liru, ačkoli byla jen a jen snůškou
vyloženě an ti rozhlasových prvků. Spiše by bylo možno označit tuto relaci za sbírku nesourodých a naivně propagačních
scének a hesel, pronášených vytrvale s příslušnou dutostí
táborových řečnikú, jejichž falešný pathos nic tak neodlmluje, jako právě mikrofon, který i zde jasně vyjádřil svou
nechuť k tomu, aby byl nucen sloužit něčemu, co by s rozhlasem nemělo mit nic společného a co nemá a ani mít
nikdy ovšem nic společného nebude s uměním. Neboť
budiž zde jasně pověděno, že každý poctivý příslušník našeho státu sl příliš opravdově přeje ve svém srdci, aby budovatelské úsilí našeho lidu se podařilo, je však velmi nevhodné
clitit propagovat dvouletku přímo vzorným kýčem, kdo nemluvili lidé, ale papírová schémata, halasící táborovými argumenty, kde bylo dbáno přesného rozvržení stínu a světla a
kde vše vyznělo v plochou frázovltost od prvních scén přes
četné záběry ze schůzí až
k bezduché a dokonale odlidštěné kresbě zlého Antonína Dětřicha a šablonovltých postav
ostatních dělníků. Hra byla zadána do soutěže, bohudík nepoctěna, přesto však — hrůza — doporučena aspoň k vysílání. Chtěli bychom proto ještě připomenout, že vedoucí
činitelé dramatického oddělení pražského rozhlasu, kteří se
před lety (na př. ještě za svého působení v Brně) tolik zasloužili o zrod opravdu umělecké rozhlasové hry, že jistě nezařadili jen ze své vůle tuto hru do programu — a tu nám
nezbývá, než se domnívat, že do odpovědné práce u m ě l e c k ý c h činitelů našeho rozhlasu (nebo snad dokonce i do
soutěže?) zasahují i jiné, neodborné vlivy, jež jsou, bohužel,
někdy na nejlepši cestě zcela proti duchu dvouletky dát nnjšlrším vrstvám lidu to nejhorši a jež patrně také uměleckou
rozhlasovou tvorbu dramatickou těmito methodaml zabíjejí.
Závěrem konstatujeme: N a Anderovu hru náročnější část
našich posluchačů patrně tak brzy nezapomene, bylo by proto docela zbytečné ji ještě někdy reprisovat. — Jednou z třetích cen v rozhlasové soutěži byla poctěna veselohra VI. Novotného .Helena, Adéla, Marie'.-, již vysílalo Brno. X když tato
hra byla velmi málo rozhlasovou veselohrou, přesto možno
říci, že nebyla hrou nejhorší, třeba její klady možno spíše
spatřovat více v tom, oč autor usiloval, než čeho svou tak
trochu lyricky a rozmarně laděnou prací o třech mužích a
jedné ženě : ve třech podobách' docílil. Ani provedení nebylo
tentokrát přes snahu režie dr. Pospíšila na výši; bylo příliš
těžkopádné a některé pasáže byly zcela zbytečně hlasově
nadnášeny.
Dr Karel Zajíček.
Jubilejní sjezd Reklamního klubu československého.
Dobrá propagace a reklama bude letos slavit 20 let svého
života spolu s Reklamním-klubem československým. Ve dnech
6. a 7. září se sejdou v Praze členové Re-klubu, aby přehlédli dosavadní práci na dobré reklamě a určili si další
úkoly. Dobrá propagace má velký význam pro přechod do
mírových hospodářských poměrů a členové Re-klubu jistě
učiní vše, aby naše hospodářství se dostalo do mírového
tempa.
OBZORY,
týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové.
Šéfredaktor
dr. Ivo Dučháček. Odpovědný redakter Bedřich Partaj. Návštěvu každou středu od 15—17 hod. Ústřední
administrace:
Praho 1. Ulice 23. října č. 3. Administrace pro Velkou
Prahu:
Praha II. Václavské nám. 13. Telefony pro obé administrace
221-5$. 255-22. 251-15. 351-55, 372-04. Inzerce: Praha II. Václavské rám. 15. Telefony: 3S5-G3, 431-41-43. Telefony
redakce:
451-41. 457-51. — Předplatně na rok 200 Kčs. na vůl roku
190 Kčs. na čtvrt reku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. — Účet pošt. spořitelnu 60.300 — Tiskne C. A. T..
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
Dohlédaeí poStovní úřad 25.
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PRAHA-HOLEŠOVICE, UL. NA MANINÁCH, ČÍS. 15

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA
B . F.

R Ú Z l N S K Ý

PÉSTOVÁKL ZELENINYFLKUCHYŇSKÉHO
KOFIENL V DOMÁCÍ ZAHRÁDCE
Odborník v otázkách pěstováni zeleniny uvádi
důležité pokyny pro pěstováni celé řady plodin
a pojednává oblírně o pěstováni kuchyňského kořeni. Kniha obsahuj« pokyny pro pěstováni 143
druhů zeleniny. Text jc provázen mnoha obrázky.
Stran 88, cena broi. Kčs 33"U víech

knihkupců

- V generální

komisi

md

Hakladalelslvi ONIYEBSUM, Praha II, Václavská 12

Yíte, jak pěstovat

ZELENINO?

ROMÁN P Ř E L O Ž E N Ý D O VŠECH
SVĚTOVÝCH JAZYKŮ

FRANZ

WERFEL

Píseň o Bernadette
Tato kniha pražského rodáka, spisovatele s v ě t o v é h o
Jména je nepochybné události na našem knižním trhu. Román je zfilmován americkou
společnosti 2Cth CenturyFoz a patríi do Vašíknihovny
Přeložila Jitka F u č í k o v á
Brož. 150 Kli,

váz. 175

NAKLADATELSTVÍ

Kís

VYŠEHRAD

PRAHA H. K A R L O V O N A M . 5

'jam
Insertni

objednávky vyřizuje insertm

odděleni

Prihs II. Ticlavské

I

Zajistěte si jej u svého

knihkupce!

n á m ě s t í číslo 19. T e l e f o n ěíslo 4 3 1 - 4 1 , Z S 9-C 3.

1., 2. a 5. V těchto jeskyních, původně určených pro přechováváni zvířat pro zoologickou zahradu, žijí nyní chudí
občané Říma. 4. Na periferii Říma žijí Italové ve zbytcích rozbitých budov beze střech. 5. a 4. Dva snímky
z Neapole, kde jeden milion lidí stále ještě spi na
ulicích.

