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Korouhev
tvá se dychtivě
třepotá,
je potřeba
smrti tak jako
života,
by' slunce, jež zbroj tvou
zlatí,
zas od souvrati
do
souvrati,
zde svobodně
svítilo,
volný byl
svět.
Za tebou, za tebou
vpřed.
P R A Z E
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1. Tank, k t e r é h o p o u ž í v a l
Monlgomery

polní

maršál

j e určen za j e d e n z brit-

ských v á l e č n ý c h pomníků. 2. Třináctiletý
irácký král Feisa! II. j e d e d o A n g l i e na
studie. 3. N o v ý m o d e l a m e r i c k é h o letadla určeného k letům nad v y s o k ý m i horami.

Dosahuje

rychlosti

250 km h o d .

a stoupá za minutu 300 m. 4. Útok

pě-

choty a tanků pří m a n é v r e c h a m e r i c k é h o
vojsia.

5. V Tokiu n a l e z l y

ženy

nový

druh zaměstnání - j a k o nosíčky reklam.
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Pokoj a mír naší zemí
Význam národních tradic možno oeeňovati vedla
jejich obsahu také onou měrou zaujetí, jak se projevuje v dějinách toku národního dění, přesně mluveno,
dobovým aktualisováním jejich stěžejních myšlenek.
Čím živější a naléhavější je vztah určité národní tradice k proměnlivým osudům národního života, tím
závažnější je také podíl působení určité tradice. A čím
-trvalejší je toto pojítko mezi národními osudy a tradicí, tím objektivnější jeví se také hodnota tradice.
Takovou objektivní tradicí národní stal se sv. Václav. Všechny epochy národního života jsou jím dotčeny. Prochází našimi dějinami jako integrální ^součást národního celku až k tomu úplnému ztotožnění
vlastního poslání s posláním celého národa. Tisícileté
trvání tohoto svazku mezi sv. Václavem a národem
je jedinečný zjev ve světových dějinách a stěží se najdou jinde obdoby takové trvalosti. Spanilostí i žárem
jeho zjevu inspiruje se přemyslovská epocha našich
dějin, směřující budováním velkého státu českého
k hegemonii evropské a tím k trvalejšímu zajištění
svatováclavského dědictví. Nasvědčuje tomu i vláda
Karla IV., která všechno své budovatelské úsilí vystupňovala i k vnějšímu lesku svatováclavské ideje:
svatováclavskou se stává koruna českých králů,
svatováclavskými se nazývají země České, svatováclavským se nazývá jazyk Cechů, svatováclavským
všechno, co náleží k českému životu. V duchu tehdejší doby je sv. Václav pojat jako ztělesnitel duchovní
i politické expanse českého ducha, jako její morální
a právní zástava.
Ale ani v dobách duchovního rozlomu v epoše husitské nepoklesne jeho význam. Dokud husitské hnutí
zachovává svou organickou souvislost s Husovou, goticky pojatou zbožností, i jeho naděje se spínají
s ideou svatováclavskou. Teprve nápor německého a
švédského protestantismu bez milosti zahlazuje všechny stopy po kultu svatováclavském. Ale tím vřeleji
se obnovuje po třicetileté válce v celém stylu barokní
epochy. Výtvarné umění i hudba, historické i jazykové obrany, kazatelství, duchovní básnictví i lidová
poesie nacházejí ve sv. Václavu svou inspirační mocnou základnu. A také počínající obrození národní po
třicetileté válce, jemuž se zvláště pracemi Balbínovými, Pešinovými, Beekovského a Stránského dostává
obecně platného zdůvodnění, zahajuje se u nás pod
patronancí svatováclavské ideje. Nikdy tak vřele nezněla prosba k národnímu světci, prosba Svatováclavské písně: nedej zahynout! nám i budoucím, jako
v této epoše německé nadvlády nad Evropou, ač šlo
o její protestantskou nebo domněle katolickou provenienci. Proto Balbín a Komenský opírají svou naději
o pomoc nebes, o pomoc Dědice České země. dovolávájice se spravedlnosti Boží, oněch mlýnů, kterou melou pomalu, ale jistě k vítězství práva a spravedlnosti
pro malý sice národ, ale se staletou kulturou a tradicí křesťanskou, svatováclavskou. Tak z domácích
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..Chorál
Svatováclavský
nese
**
k nám z hlubin minulosti,- nasycen
modlitbami věkii, vždy znovu a znovu
spojuje v jedné prosbě a jedné myšlence nové pokolení národní s generacemi
předků, s tou daleko větší a početnější
obcí kmenovou...
tradice svatováclavská je nosnou silou, bijícím srdcem našeho dějinného života, je v
nejvlastněji
podstatě své výrazem touhy po
nadpřirozeném posvěcení, po nebeském
autorisování, po zbožnění citu a vědomí národního ..."
Josef Pekař•

Dr J a n

Strakoš

podmínek a záhy také za pomoci zahraničních proudů
rodí se u nás náboženská tolerance jako důležitý předpoklad národního obrození, jako potřeba sjednocení
všech českých sil proti vzx-ůstajíci německé agresivnosti na sklonku 18. a na počátku 19. století. Reakce
protiosvícenská, namířená proti rakousko-německému
státnímu totalismu, stejně jako státoprávní revoluční
hnutí z let osmačtyřicátých byly prvními signály potomního úspěšného zápasu za národní, kulturní a
státní osvobození. A také díky tradici svatováclavské
mohli jsme pak za první světové války opříti před
světem své nároky státoprávní o tisícileté historické
právo národa svatováclavského a sám T. G. Masaryk
doznal, jak nám tato okolnost pomáhala v jednání
s vítěznou Čtyrdohodou o uznání našich spravedlivých požadavků.
Dějiny svatováclavské tradice jsou vzrušeně tklivým dokumentem jedinečného svazku mezi národem
a jeho trvalým Dědicem a pomocníkem. Jenom cynikovi muže se jeviti tato skutečná národní apotheosa
největšího syna národa jako pouhá kouzelná hříčka.
Dějiny však prokazují její nepopiratelnou hodnotu,
její neselhávající půvab a svrchovaně konstruktivní
sílu při utváření našeho národního osudu. Zjev mladého knížete, oplývajícího moudrostí, vzdělaností a
statečností, praktickou zbožností, která v odstraňování bídy a utrpení spatřuje hlavní úkol křesťanské
lásky, knížete, který křesťanství pojímal jako činitele
kulturotvorného a mírotvorného, tím především představoval v očích nejen vlastního národa, ale i světa
ideální vzor křesťanského vládce a skutečný program
praktického křesťanství. A tak ani mučednická smrt
sv. Václava není tím hlavním důvodem, který rozhodl
o Václavově jedinečném kultu národním, i když v tom
je nepochybné potvrzení jeho zvláštního vyvolení.
Vždyť již první píseň svatováclavská zdůrazňuje při
sv. Václavu právě ten praktický význam jeho poslání
vedle Božího zástupnictví zvláště rnírotvornou úlohu,
která jeho smrtí nikterak neskončila, ale zvýšenou
měrou pokračuje: rozpomeň se na své plémě, nedej
zahvnouti nám i budoucím, pomoci my tvé žádáme,
utěš smutné, zažeň vše zlé! V podstatě je to prosba
o křesťanský pokoj, uklidnění doma i za hranicemi,
tedy mírotvorné poslání.
Není jistě bez zajímavosti, že nejen všechny velké
události politické, ale i kulturní se spínaly s jménem
sv. Václava. V tom nebyla setrvačnost z-.-yku ani
pouhá dekorativní záliba, ale zcela odůvodněný vztah
ke kulturnímu dílu Václavovu. Kdo zná ráz raně středověké ehristianisace, tomu není neznámo, jak úsilí
křesťanských misionářů v pohanských zemích vyznačovalo se — pokud nebylo zkříženo politickými záměry dynastií — výlučně paeífikaémm a kulturotvornými rázem. V tom byla také nepochybně i Václavova ctižádost, aby povznesl svou zemi duchem křesťanské kultury a tím ji pacifikovaL Pomineme-H četné
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doklady tohoto pacifikačniho posláni svatovaclav3Ke
tradice ve vzdálené minulosti, upozornění na století
devatenácté není bez významu. Kulturní a umělecký
rozmach národa v tomto století nejednou se připomíná jako typický český výraz našeho mírotvorného
úsilí a jako doklad naší střízlivosti, která v spletitých
událostech politických chce pokojnou cestou kulturního snažení odúvodniti své přirozené nároky na svou
politickou a státní samostatnost. Politicky to vyjádřil Havlíček, Palacký, Rieger a po nich Masaryk.
Básnicky a umělecky zvláště Vrchlický, Sova, Šalda,
Aleš, Dvořák, Suk, Myslbek, kteří ve svých kreacích
svatováclavské inspirace vyzvedli kulturní a mírotvorné poslání Václavovo jako vlastní nástroj národně politické myšlenky české.
Podobá se pravdě, že ani dnes, ani v budoucnu nelze
se nám odchýliti od této cesty bez vážného ohrožení
samých základů národního života. Svatováclavská
idea pokojného řešení problémů národních i meziná-

rodních vyjadřuje nejen stupen naši kulturnosti, ale
i mravní závazek k našim předkům i potomkům. Ve
věrnosti této ideji vykrystalizoval dějinný typ naší
povahy národní, která v bouřlivých výkyvech času,
událostí a lidí vždy znovu nachází svou vlastní rozlohu: zdravý smysl střízlivosti a kritičnosti. Celé naše
pohnuté dějiny jsou dokladem toho, jak se nakonec
vždy osvědčil právě ten střízlivý a kritický smysl naší národní povahy proti všem nepřirozeným exaltac:m, usilujícím zvrátiti přirozené zákony vývoje cestou násilí. Tato, řekl bych civilní, podoba svatováclavské tradice zdá se méně efektní, ale je za to tím srozumitelnější. Pokoj a mír bylo životním heslem sv.
Václava, protože pokoj a mír je nejvlastnějším a nejhlubším výrazem křesťanského smýšlení. Pokoj a mír
nikdy neztratil svůj neomylný kurs. Přesvědčuje nás
o tom i světové úsilí naší doby. I v tomto smyslu svatováclavská idea a její tradice v našem náx-odě zůstává stále živá a neotřesená,

C O SE D Ě J E V E S V Ě T Ě
První dějství
Předehru tedy máme za sebou. Zaznívaly x ni protidemokratické motivy.
Zněla divokým »milionářským«
tancem. Skladatelé, režiséři a dirigenti se
však dopustili jedné chyby. Přeexponovall totiž jednotlivé pasáže předehry tak
silné, žo hlediště bylo sice zaujato poslechem, ale ani na okamžik nepřestalo
vnímat, žo šedi v divadle, poněvadž vše
bylo až příliš dobře připraveno a synchronizováno. Jedna věc navazovala na
druhou, ale právě proto, žo do kratičkého časového úseku bylo vtěsnáno tolik rozličné draniatlčnosti v různých a
odlišných částech, předramatisované a
přesycené barvy setřely právě sugestiv31 i účin pravdivosti, čímž ovšem předělí r;> nesplnila účel, ktťrý ji byl určen.
S uspokojením můžeme konstatovat,
žo se otvírá první dějství nepatrné klidněji, dramatické forte bylo zmírněno.
KSČ bylo pomoženo
flerling-erovským
křídlem soc, dem. z nebezpečné Isolaee,
do které dostala se vlastni vinou. Je
sieo pravda, že státnická politika často
představuje sebeobětování a nepctpulárnost, ale JE-li tato pravda všeobecně závaznou, pak samozřejmě platí i pro komunisty v každém případě a za každých
okolnosti a nertí možné v demokracu a
v právním státě, aby jedni hrozili, kdy se
jim zachce a sldedají-11 pro to výhodnou
potřebu, a druzi se vystrašili a ustupovali za hranice únosnosti pro životni zájmy republiky. Takto se v demokracii
nehraje: Demokracie není zařízena na
vydírání, ať je to kdokoli. Ficrlingerovské křídlo soe. dem. pomáhalo tahat
tra z komunistické nohy, ačkoli komunista mohli si j e j docela dobře sami vytáhnout, jen kdyby chtěli. V řadách
soe. deru. tato visiuha vzbudila dosti
značné udiveni a pobouření. Fierlingerovské křídlo způsobí soe. dem. ještě
dosti velké rozpaky. Jen aby se neopakovala v českém vydání analogie z jiných zemí, kde také různi íierlin^fl
lokajovali a pošilhávali po splynuti
s komunisty a nakonec se strana soe.
deci. rozštěpila. Jen aby fierllngerovským křídlem nestonala i naše soc- dem.
V každém případě, jak jsme již napsali dříve ještě, než se naplno rorehrái.4 -předehra, socialisticky blok je n nás
neživou minulostí, ačkoli by sl ho právě
oo nejvíce přáli komunisté. Pravé křidlo Majerovo v soc. dem, rozehrálo partii na národní socialisty, národní socialisté nehráli vSak zpět na soc, dan, a
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komunisty, jak by sl bývala přála KSČ.
Národní socialisté a praví soc. dem.
jen tím taktem, že udrželi své trumfy
ve vlastních rukách a naopak s těmito
velmi cennými kartami rozehráli partii
dále, pomohli nesporné zaplašit mračno, které se stahovalo přímo nad demokracií, i když současné komunistům bylo pomoženo. To, co se právě délo v naši
politice, ukazuje velmi zřetelně, že se
mohla, věc socialismu a věc demokracie
dostat do ostré kontroverse, je to tím
zajímavější u nás, kde se pokoušíme
jako v chemické laboratoři ze směsi socialismu a demokracie vyloužit nějakou
novou sloučeninu. Pro národní socialisty
a pro část sociálních demokratů platí
podle posledního vývoje, že v okamžiku,
kdy. byla postavena proti sobě otázka
socialismu a demokracie, národní socialisté svým postojem pomohli zachránit
demokracii a státnost. Jestliže socialismus jo tak blahodárnými nektarem, nebylo by tedy nic lepšího, než po něm
sáhnout hned a plnými doušky se ho napít, jak to navrhuji právě komunisté?
Jestliže nikoli, pak musíme mít velké
pochybnosti o jeho blahodárné ceně a
hodnotě. Socialismus, užívaný po kapkách, by lépe působil ? Neměl by nakonec stejné účinky ? A f se každý podívá
na Anglii, kde socialismus, po kapkách
užívaný, přivodil velké hospodářské těžkosti a vedl k drastickému omezení svobod. Jestliže se národní socialisté zejména zasadili ve hře tří socialistických
stran o to, aby se dala přednost českoslovejiské demokracií a státnosti, je to
chvályhodná skutečnost, stejně pokud se
týče pravých sociálních demokratů, ale
je tím Jasněji dokázáno, že v sociallsujicí Udové demokracii, kde by tedy socialistický blok měl byt všemi touženým
a ideálním zařízením, věci vypadaly
tak, že by byl spíše přípravou pro porušení vnitřní svobody, ústavnosti, právního řádu a nástrojem k rozdělení národa. Proč se mn~-zi demokratičtí socialisté bojí opustit půdu demokracie a
obejmout! se tedy konečně s tím touženým socialismem, když byla tak vhodná a výhodná příležitost? Co jim v tom
bránilo? Snad nakonec strach před socialismem? To by byl veliký dějinný
paradox! Je možné i dnes tvrdit, že konečné důsledky socialismu snesou, se
pod jednon střechou se statečnou demokracií ? Právě jsme zažili na vlastni
oči, že v ísociallsujíeí lidové drmokraeii
která má směřovat k úplné demo.
kracii socialistické, mohla
tísnokraeie

utrpět velikou úhonu právě oil důsledných socialistů! Ještě dik torna, žo
u demokratických socialistů zvítězila
demokracie! Jestliže jo oo potěšitelné
v této pohnuté době, pak je to skutečnost, žo se přes veliké názorové rozdílnosti u jednotlivých politických táborů vytváří stálo zřejměji něco, jakoby
společný konsens, společný základ, společný jmenovatel, společná politická řcň
ve věcech nejdulcžiiějších a životních.
Genius národa a křesťanské tradice,
které z dalekých věků vyzařují tak
blahodárnou silou až k nám, ilo této rozervané a ve svých bolestech so zmítající
doby, vytvářejí společenství, kdo si většina národa v nejvážnéjSíeli chvílích
přcco |en rozumí. Nevěřím v rozdělení
národa, naopak, nebezpečí ztuží opět národ. No rozděleni národa, ale Isolaee HO
může kdykoli opakovat pro toho, kdo by
přišel s něčím, co je cizí naSí povaze,
naší minulostí i přítomnosti. Kéž by komunisté nahlédli, že tisíciletá dějinná
skutečnost jo nesrovnatelné větší .silou
než theorie, stará sto let, která vznikla
v Německu. Ne, národ se nerozdělí pro
marxismus!
L, F.

Ministr Ďuriš a císař Josef II.
Tuhle promítali v biografech
obrázky, jak p. ministr Ďuriš na Slovensku
dává rolníkům do i^lastnictví konfiskované a parcelované
pozemky; při posledním záběru Stihlé postavy p. ministra s pozadím páru volů znělo z plátna obdivné sdělení, že p. ministr na své
slovenské cestě vždy především
mluvil
s ,.drobným lidem". Někteří diváci popuzeně říkali, že je to nechutný byzantir.ismus. Já tak nesoudím. Již v čítankách za Rakouska jsme měli článeček
o císaři Josefovi II., který také vždy
především promlouval s drobným lidem
a dokonce někde u Slavkova k radostnému pohnuti
sedláčka-oráče
i dvě
brázdy
vlastnoručně
vy orali
ráčilA František Josef II., co pachole dvouleté, k velké radostí svého dědečka, císaře Františka i vojáčkovi, který stál
v Schonbrunnu na stráži, strčil do torby tolar, a dědeček ho podržel v náručí, aby do 'orby docanl. A tak si myslím, že kdyby si p. Duriš zaoral jednou
pořádně na polí, bylo by to pro národ
možná i zdravější, než když oře československou zemědělskou, politiku,
nehledě k tomu, že by tak i těm. volům
z jeho pozadí byla poskytnutí! přn.leŤ?L~
test, zaslcrjLzii se o zdar ávovleíky skutečnou prací.
-jjs-
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Vyvážet znamená žít!
Vyvážíme, ala čím dále méně, jak í »
vidět z bilance našeho zahranič, obchodu
posledních dvou měsíců, a stále více dovážíme a budeme nadále dovážet. Přitom jistota, že budeme vyvážet víc, tar
jo jako jarní sníh na slunci. NáS někdejší nejvétSÍ vývoz, textil, naráží čím
dále tlm více na drtivou soutěž Anglie,
kdežto speciálně ve lnářstvi jsme zasa
skoro úplně vyřazeni Irskem. A je to soutěž, jíž se ani jakostí, ani cenou nemůžeme rovnat. Nyní vyvstává na obzoru
stíise japonská soutěž v bavlnářství, jíž
Anglie hodlá Celit jen nesmírně vystupňovaným zdokonalováním svých výrobků textilních. Jak rychle budují Němci
sklářství, jež má konkurovat našemu,
je již známo. Zatím co jsme uzavřeli
jen na Jablonecku na tisíc podniků
v tomto oboru, Němci již zřídili sta nových, Protožo mají jak kvalifikované
odborníky, tak i kapitál k disposici, bude to konkurence, kterou sotva dovedenu; setřást! Také německé strojnlctví se
již rozbíhá a první tisíce německých
automobilů nákladních 1 osobních objevuji se na trzích, které bývaly, a místy
ještě js u, nailmi tradičními odbytišti.
A za automobily přijdou ostatní strojnické výrobky. Jak jim budeme chtít
soutěžit, když jsme v některých strojích
až dvakráte talc drazí jal co je konstruktivně a jakostně skvělá americká konkurence, je ovšem otázkou. Ostatně, musil přijít německý lidový automobil za
38.000 Kčs, aby naše automobilky se odhodlaly vyrobit, vůz za 45.000 až 50.000
Kčs. Jaký bude, uvidíme snad na podzimním autosalonu. Náš loňský velký
vývoz brambor letos odpadne. Také vývoz sladu a chmele, jakož í cukru se silně sníží nebo klesne na pouhé minimum.
Čím je nahradíme, když většina ostatního vývozního zboží je cizině drahá, a
to nejen pokud se týče surovin, jako je
dřevo, ale hlavně, pokud jde o výrobky ?
Nikdy ještě neznamenala slova »vyvážet,
znamená žít«, tolik jako nyní, když budeme nuceni dovézt spoustu potravin,
které nám spřátelené slovanské státy
všechny dát nemohou, protože jich samy
nemají nadbytek. Otázka výživy znamená vlastně otázku dolarů. Uvědomují sl
již ti, kteří se zasloužili o zmaření zahraniční půjčky v dolarech, jak ztížili
výstavbu našeho státu a zejména obnovu
blahobytu v něm? Bude opravdu o čem
přemýšlet v nadcházející zimě, která má
být v mnohém ohledu krutější, než byly
zimy válečné!

Německá konkurence již hrozí
Zatim co v naší politice převládaly
obavy z politického zesíleni Německa,
vzpamatovalo se Německo hospodářsky
tak, že z této nenředpokládané stránky
nám hrozí bezprostřední nebezpečí našemu vývozu. Neni to jen vývoz německých lidových automobilů, zdokonalených prací britských inženýrů tak. že
jsou prakticky daleko lip použivatelné
než původní ukázky vosů KdF, a to za
pouhých S5.000 Kčs, kdežto my chceme
teprve přijít přibližně se stejným, ne-li
ještě menším a slabším vozem za 45.000
Kčs, ale zejména důkladné přípravy
v oboru jabloneckého zboží a kožešin,
Ve Steinachu,-Bad Reichenhalíu, Gotě,
Selwábiseh-Gmundenu,
Kanip-Segeberg~u a v Trappanu vznikají sklářské podniky a závody z oboru bijouterie, většinou sice menší podnikv. ale nechybí ani
takové, jako jest Sklářské družstvo,
sdružující 27 menších podniků se 2000
kvalifikovanými skláři, k nimž ještě
přibude 3000 domáckých dělníků, jimi
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naučených. Zárovei ve Waldstadtu stavi
velkou huť, jež má zásobit ostatní podniky potřebnými polotovary. Vše je podnikáno a německou důkladností a bezpochyby hnáno vytrvalým úsilím poškodit náš vývoz jabloneckého zboží. NejvětSím kapitálem těchto podniků jsou hlav y a ruce kvalifikovaných sklářů a výrobců bijouterie, které jsme vyhnali
v domnění, že, když si necháme jejich
dílny, nástroje, pece, polotovary a výrobky, že tím máma na věčné časy pojištěn primât v tomto oboru. Co bylo
platné odebírat odsouvaným Němcům
formy ze zavazadel, když jim je bavorští kováři podle výkresů zhotovili stejně jako kleště a ostatní nástroje. Nejinak se vytváří situace i v kožešnictví,
kde, jak se zdá, opět povede v manipulaci Lipsko, jehož dnešní náklady na
nrvotřídní zpracováni kožešin činí -si
třetinu našich. Pod dojmem rychlého
pookřívání německého hospodářství nelze říci, než že jsme 2 roky předstihu,
který jsme měli, znárodněním většinou
dokonale propásli, takže jen s největším úsilím se udržíme proti vzrůstajíc!
německé soutěží, o jejím zdolání ani nemluvíc. Rozmach německého strojnlctví
a optického průmyslu nasvědčuje, že 1
v těchto oborech brzy pocítíme německou soutěž. Předvídali jsme politické nebezpečí z Německa a zatím přišlo hospodářské.

Úhory žalují
Letošní slabá úroda stavi nás před
nutnost hospodárného využití všech možností k zajištění výživy národa. Do jakých rozměrů šla péče zpolitisovaného
resortu o zemědělce, je nejlépe patrno
z více než 100.000 ha úhorem ležící půdy, ponejprv snad v dějinách českých
zemí od třicetileté války, kdy počet obyvatelstva klesl válkou a nemocemi na
polovic. Těchto 100.000 ha úhorů je nejkrutější obžalobou novodobé zemědělské
politiky, protože se tomuto zjevu dalo
předejít, kdyby bylo dost odborníků dobré vůle tam, kde to každý- občan a poplatník očekával. Mohlo se sklidit dost
sena pro výkrm dobytka ve vnitrozemí. I kdyby pár set traktoristů bylo
placeno dvojnásobkem platu dosud obvyklého, dala se tak zachránit desetinásobná hodnota v krmivech a dvacetinásobná v mase a tucích. Pak by nedocházelo k takovým zjevům, že se ve středních Čechách krmí dobytek pro nedostatek krmiv chlebem, jako je tomu na
Benešovsku! Ale ono je pohodlnější fantasírovat o nepřehledných lánech hřmících strojů a stád na kolchczech a sovchozech, než opravdu hnout prstem pro
zajištění výživy národa. Celá naše veřejnost bude platit újmou experimenty
hrstky diletantů, kteři skvělé dovezené
traktory o mohutné tažné sile přidělili
strojním stanicím v takovém počtu, že
se s nimi provozovala nákladní autodoprava a vozili v nedělích a svátcích lidé
na výlety, kdežto v liduprázdném pohraničí pustla pole a louky zarůstaly plevelem. 100.000 ha neobdělané půdy je
luxus, který si kromě nás dovolili jedině
ještě Poláci, paimë ze stejných důvodů
jako my. Je to luxus, který bude zaplacen zhoršenou výživou národa v době,
kdy nedostatek orepu bude právě vyžadovat dostatek tuků. a živin, nemá-ii poklesnout pracovitost a odolnost vůči nemocem. Je to přepych, který zaplatí zase statisíce dospívajících m-ožnou podvýživou, které n ě m č i l o být, kdyby se
hospodařilo rozumíš a odpovědně. Dnes
lze ještě ujišťovat veřejnost dostatkem
potravin a slibovanou pomocí. Ale v únoru se ukáže, jak Situace ve skutečností

vypadá, protože nebude již co ealhávat,
když housky, knedlíky, vepřové a sádlo
se nedají namalovat jako vzdušné zámky, ale musí býti také vidět a v dosahu
spotřebitele. Pak to lid svým špatným
služebníkům za to odpovědným spočítá.
A spočítá to dobře! O tom nemůže být
pochybnosti.

Atentáty a mezinárodní reakce
Zásilka třaskavin dvčma
národněsociálním ministrům a ministru Masarykovi dala našim komunistům zas jednou příležitost ukázat, že co cio jasnovidnosti předčí i fenomenálního nebožtíka Ilanussena: současně sc zprávou
o události vyjádřili/ „Rudé právo" a
Práce" mínění, žc jde o „provokaci"
— ovšem protikomunistickou
a ,,Mladá,
fronta" objevila, že třaskavina — trinitrotoluol — nebyla prý schopnu výbuchu. A to všechno věděli soudruzi
dřívei než věc byla vyšetřena — předvídavost a jasnovidnost tedy velmi pohotová. Generální tajemník KSČ Rudolf
Slánský mluvil podle ,,Rudého práva"
hned 11. záři v Lucerně o „tak zvaném
atentátu", o ,,podezřelých okolnostech
kolem atentátu", prohlásil, žc, ježto
třaskaviny
byly ministrům
poslány
poštou, jde o ,,atentát na služky nebo
sekretáře" a dokázal, že „smysl tak
zvaného ateiitátu byl odvrátit
pozornost od nynějšího boje o zdanění 35.000
milionářů a popudit lid proti komunistům". Dále soudruh Slánský dovozoval,
že „viethody individuálního teroru používala a používá vždy buržoasie, reakce, třídy, které stojí před zánikem" a
na podporu svého tvrzeni uvedl požár
říšského sněmu v Berlíně a výbuch v
sofijské katedrále ,¡Světa Nedelja" v r1923, při němž zahynuly stovky lidí.
Na druhé straně téhož čísla itR. P."
dospívá k témuž závěru Kamil
Winter,
který
pečlivě
vypočítává
kdejakou
akci ,-, mezinárodní
reakce",
počínaja
atentátem na — patrně
komunistického, podle této logiky — bulharského
krále Borise t> Arabonackém průmysku
14. dubna 1925, kdy král Boris tak tak
vyvázl skokem do autobusu, který jel
kolem. Dále p. Winter vzpomíná požáru berlínského sněmu z r. 1933 a mnichovského atentátu na Hitlera z roku
1939, aby dospěl k závěru, že individuálního teroru nepoužívají komunisté, ala
že ..politické vraždy, žhářství a lži jsou
nejoblíbenějšími
zbraněmi z bohatého
arsenálu reakcionářů".
Nepotřebovali
jsme toliku, řečí, abychom věděli, že komunisté arci všude,
kde tak učiniti mohou, dávají před terorem individuálním
přednost
teroru
kolektivnímu. Ale jako Čechy zajímají
nás — na rozdíl od komunistů — ovšem
především věci — i atentáty — československé. A tak v historickém
přehledu politických atentátů, který nám tak
pohotově podali generální tajemník komunistické strany a p• Winter, bolestně
postrádáme jistou podrobnost, která by
snad nebyla nezajímavá, právě proto,
že jde o detail československý: vrah ministra dr. Aloise Rosina, Šoupal, pokud
se pamatujeme, byl, jak bylo při přelíčerií s nbn zjištěna, organizovaný komunista.
Byl Šoupal také f,nástrojem
mezinárodní
reakce",
soudruzi
Slánský a
Wintře?
Při schůzi, na které mluvil v Imcerné
•o. gen. tajemník Slánský, seděl vedle
něho tajemník KSČ Šíastný. Vzhledem
k prohlášení pí. Zemínové ve tfSvobod.
slově' 29. září by snad nebylo nevhodné, kdyby p. Slánský mohl
veřejně
oznámit, že v tomto pří.padě nejde
o muže, který spáchal atentát v/i dr.
Karla Kramáře.
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Pozdě bycha honit!
Ve znárodňovací horečce byl ustanoven kvalifikovaný odborník, vysokoškolák, národním správcem velké továrny
kožených rukavic v západních Čechách
v místě K. Za půl roku vykázal podnik
více než púimilionový přebytek v Kčs,
protože poctivý a svého oboru znalý
správec se opravdu činil. To však nebylo po chuti závodní radě, která, patrné
Inspirována statisícovými přebytky, nasadila vScchny páky, až pan národní
správec letěl. Pak se začalo hospodařit
v podniku od desíti k jedné, když se
v tele závodu octli lidé, kteří před tím
odváželi kožené odpadky z dílen, což
byla celá jejich kvalifikace. Pak to
prasklo a nejprve bylo zavřeno několik
nepoctivých élenů závodní rady a nakonec 1 pminik, který předtím krásně
prosperoval, když byl veden poctivým
(KUx>rníkeni, Ještě před uzavřením podniku byl učiněn pokus získat! bývalého
národního správce zpět, aby podnik zase
postavil na nohy a mq>Inll jeho jjokladny, po jeho odchodu vyprázdněné. Dotyčný odmítl a raději pracuje jako cizojazyčný korespondent, než by znova
dával do pořádku finančně zhroucený
podnik. Protože šlo o závod, který hodně
vyvážel, připravila se tak republika
o jeden ze stáhl vzácnějších zdrojů hodnotných devis, protože se dalo za pravdu
těm, kteří smýšleli a podnikem Spatně
a nikoliv těm, kteří jej vedli k rozkvětu.
•To to jeden případ za mnohé jiné podniky.

Paradoxy v hospodářství
Je jich dost, pomyslíme-li si jen na to,
že letos bylo za miliardy brambor
v USA zničeno, kdežto ve východní
Asii a Evropě zuřil v té době hlad.
Problém jejich dopravy na místo spotřeby nespočíval ani tak v nedostatku
lodního prostoru, kterého v U S A zahálejí
miliony tun, ale v brzdění plavby rozbitými evropskými přístavy se zlomkem
dřivějSÍ vykládací kapacity, snižované
beztak ještě stávkami přístavního délnictva. Pomalost hospodářské obnovy
válkou zpustošené Evropy a Asie zaviůuje, že nadbytek potravin z jednoho
konce světa nemůže býti včas dopraven
na druhý konec. A i kdyby byl dopraven, pak by tyto potraviny musily býtl
dány bud' na dlouhodobý úvěr nebo vůbec darovány, protože jde právě o kraje s nedostatkem kapitálu. Protikladů
v současném hospodářství je víc. Vždyť
země s miliardami tun uhlí v zemi, se
zařízenými doly a s početným osazenstvem, nejsou s to vytěžit dost uhlí,
které potřebují, 1 když jej předtím vyvážely, jako ca příklad Anglie a ČSŘ,
jakož i Poruři. Je to protějšek zemí
s dostatkem úrodné půdy a a pokročilým zemědělstvím, které nedovedou uživit svoje zmenšené obyvatelstvo proti
předválečným dobám a nemusíme je konečně ani jmenovat!. Jsou dokonce země, které byly po desítiletí velikými vývo~ci zemědělských produktů, včetně obiif, a letos přede žněmi tam lidé obrysovali stromy, právě jako zajíci, v nejúrodnějšfch krajích! V době, kdy ss národy ještě nevzpamatovaly z ran minulé války, udržují daleko větší armády,
než měly před nl s vynakládají více
peněz na zbrojení než kdykoliv předtím. Je .pak zcela logické, že" jim na
druhé straně chybí pracovní síly, výrobky a suroviny, takže se vlastně trvale ochuzují, Zajímavé přitom, je, Se země, kde se pak nejvíc namluví o blahobytu pracujících vrstev, vykarají j e j
nejméně, právě pro silně pokleslou produktivitu " hospodářství. Blahobyt není
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totiž způsoben niěim jiným, než Usilovnou a promyšlenou práci, organisovanou
pod zorným úhlem, maximální hospodárnosti! To znamená jinými slovy stupňovanou mechaniKad, jež si však vyžaduje čím dále tím více kapitálu. Tyto
investiční statky musí býti uspořeny
z národního důchodu, aby mohly býtl
investovány. Čím víc slřáualů, tím více
investic a tím i předpokladů levnějši a
jakostnější výroby statků.

Paulusovo »Freies Deutschland«
v dnešním Německu
Před nedávnem přinesly i československé listy zprávu, že se polní maršál Paulus, který byl zajat ve Stalingradu, a
který pak mezi německými zajatci v
SSSR organisoval a propagoval hnutí
»FreJes Deutschland:, vrátil do Německa, kde hodlá s podporou sovětských
úřadů založit umírněně levicovou stranu, která by zřejmě měla nahradit v sovětském okupačním pásmu Německa
sociální demokracii, která tam nemá povolenu činnost. Tuto zprávu sovětské
okupační úřady, a po nich 1 Wlllielm
Pieck, vůdce německých komunistů, vyvrátily. Do Berlína přijel však jeden
z ncjbližšieh Paulusových spolupracovníků ve štábu hnutí sFreies Deutschland«,
hrabě Einsiedel, který se zdržel pro's týden v Berlíně, načež se znovu vrátil do
SSSR. Hrabě Einsiedel byl členem Hitlerovy mládeže a jako letcc se dostal do
sovětského zajetí. Záhy vstoupl! ve styk
s Paulusem, a stal se — vedle gen. von
Seydlitze, ze staré pruské vojenské a
junkerské rodiny — jedním z jeho nejaktivnějšfeh spolupracovníků a agitátorů hnutí v zajateckých táborech, kde
dělal pro hnutí propagační nábor mezi
zajatými německými v-ojáky a důstojníky. Práce se mu dařila a hnuti »Freles
Deutschland« počítá dnes na 80.000 dobře orgar.isovaných stoupenců, hlavně
poddůstojníků a důstojníků (mezi nimi
30 generálů). Členové hnutí jsou ve
zvláštních kursecli, pořádaných se souhlasem a s podporou sovětských vojenských úřadů, vychováváni k funkcím
především politické státní a obecni ¿správy, které maji zaujmout! postupně v sovětském okupačním pásmu Německa, a,
byla-Ii by vytvořena společná spojenecká
ústřední správa, tedy i v pásmech západních. I vůdce německých komunistů
Wilhelm Pieck byl v Paulusově hnutí Činný; před návratem do Německa by!a mu
propůjčena hodnost plukovníka sovětské
armády. >Freies Deutschland« není politickou stranou, a'e hnutím, které h!edá
přívržence ve všech stranách a chce do
všech německých síran dostat své lidi
na významná místa V zahraniční politice zastává staré Bismarckovo stanovisko, jež bylo dlouhá léta po prvé světové válce 1 stanoviskem Reichswehr, že
totiž přirozeným spojencem Německa je
Rusko — bez ohledu na vnitřní režimy
obou zemi. Jinak na členy hnutí >Frs3es
Deutschland« není vykonáván nijaký
propagační nátlak ve smyslu komunistickém: spolupráce sovětskc-německá
TfS. být navázána na t/odkladě realisticky zvážených zájmů obcu národů. Kolem
hnutí vynořilo se oržem mnoho pověstí,
a britská vláda podala o něm vládě Sovětského svazu před časem nota.
Hrabě Hansfedel vrátil se po asi desetidenním pobyta v Německá, kde byl
ve styku a vysokými důstojníky sovětské okupační správy, opět ke štábu
maršála Paulnse u Moskvy.
V souvis! ist! s aktivitou P&uhjaova
Irnuii v Německu jsca zajímavé í události kolem sjezdu německé ikřesfansko
sotíální ítrsny. Sterý ss 'zcr,sl S. záři

v sovětské okupační soně v Berlině. Na
rozdíl od německé sociální demokracie
je totiž německá strana křesťanskosociální v sovětském okupačním pásmu
povolena a sovětské úřady chovají se
k ni dokonce značně benevolentně, protože se asi počítá s možností, navázat
jejím prostřednictvím na křesťanskosociální stranu v okupačních pásmech
západních spojenců, kde jo tato strana
nejsilrsějši. Sjezdu byl jako sovětský dozorčí orgán přítomen plukovník Tulpanov, který prohlásil, že, nedostalc-11 se
dosud Německu hospodářské a poV ,cké
jednoty a ústřední vlády, které. Němci
právem požaduji, není to vina SSSR, ale
jedině západních spojenců, kteří se starají \ íce o zájmy své, než o zájmy německého lidu. Když však jeden z delegátů sjezdu učinil narážku na východní hranice Německa, plukovník Tulpanov energicky prohlásil: >Sahat na oderskou hranici, to znamená rozpoutat novou válku, ve které by Německo úplně
zahynulo *

Nová ofensiva čs. komunistů
Ve svém Článku, uveřejněném v New
York Times (9. VIII ), vyslovuje známý komentátor John Mac Connuck obavy z dalšího možného komunistického
Sířeni moct v ČSR, Moc Cormack dogel
k tomuto závěru po projevech předsedy
čs. revolučního odborovélio hnuti Zápotockého a generálního tajemníka Rrbana.
Mac Cormack dovozuje, že posledně
jmenovaný ve své řeči k zaměstnancům
v distribuci žádal, aby distribuce zboží,
tak jako jeho výroba byla vzata z kapitalistických rukou. Zápotocký, který
vybudoval odborářské hnutí do Lakových rozměrů, že dnes se jeho síla může měřit snad již a pravomoci vlády a
který vynucuje respektováni svých rozhodnutí stávkami, prohlásil, že buxlc
bojovat proti každému návrhu, aby do
nové čs. ústavy byl pojat též článek,
aby další podniky nebyly znárodňovány.
Jestliže se Moskva rozhodne, že ČSR,
tak jako jeho sousedé v dunajské kotlině, musí býti ¡»koordinována--, pak
k dosaženi tohoto účelu mají komunisté
v této zemi ještě lepší aparát, než měli
v Maďarsku. Čtyři klíčové posice v tomto státě jsou v komunistických ruko«:
ministerstvo vnitra, které zároveň kontroluje policii a provádění voleb, ministerstvo informací, zemědělství a vnitřního obchodu. Státní tajemník v ministerstvu zahraničních vécí a ministr financí jsou rovněž komunisté.
V Československu, dovozuje Mac Cormack, tak jako v Maďarsku, jsou komunisté v úzkém spojení se sociálními
demokraty. Bývalý ministerský předseda Zdeněk Flerlinger hraje tu stejnou
úlohu jako Arpád Szakasits v Maďarsku. Před několika měsíci se zdálo, že
Fíerlingerova posice v jeho straně je
oslabena, ale ve svítle nedávných události se zdá, že nabyl opět svého bývalého vlivu.
Zákaz účasti ČSR na pařížských hospodářských. poradách měl stejný účinek
jako uvězněni Bély Kovácee, jednoho
z předáků maloroínlcké strany, sovětskou armádou. Tato akce jasně dokázala, co komunisté chtějí a že jsou vždy
ochotni zasáhnout!, ahy toho dosáhlí.
Levicový blok v Československu má
proti Maďarsku nepatreou většinu a je
otázkou, jak toho využije při příštích
volbách.
Efejuristé v eelé Čf P. napadají nejvěiří slovenskou stranu a používají
v boji proti slovenským demokratům
podobné taktiky, a kterou porazíH mz-
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ďarskou malorolnlckou stranu. Proti
alovenským demokratům používají argumentu, že v jejich řadách je mnoho
bývalých kolaboranta a že jsou neloyál*
tlí víbíi čs. jednotě a maji proti nim
dobrou ziiraó, neboť ovládají policii a
odborářské hnutí.
Komunistický ministr vnitra Václav
Nosek zakázal sjezd SeL3ké jízdy na základě tvrzeni, že to je pokusem obnovit
byv. agrárni stranu. Orgán slovenské
strany demokratické »Cast byl konfiskován, protože uveřejnil ostrou kritiku
slovenského soudnictví, které odsoudilo
Ttou k smrti a nu druhé straně jiní koIaljoranti byli souzeni příliš mírně.
Mac Cormack uzavírá svou úvahu
poukazem na akci v Maďarsku s listem
DczdO Sulyoka, kterému sc téměř na
vlas podobá odmítnutí slovenských odborů tlsknoutl »Cast a článkem, s Jehož
Obeahcm komunisté nesouhlasili. Komunistický ministr vnitra Nosek a pošlo
noc Zápotocký navštívili před nedávnem
Slovensko, ni>y tak vykonali nátlak na
slovenskou stranu demokratickou. Když
pak »Caa« vytiskl neuctivé výroky o této návštěvě, bylo středisko slovenských
demokrati! hlídáno sbory Národní bezpečrrwti,

Reforma struktury britské vlády?

ministr národní obrany (zastupující a<3»
mira!itu, min. války a ministerstvo le»Times« (9. IX.; navazuji v úvouaifcu na zprávy, že brzy dojde k změ- tectví), iord stráže tajně pečeti (zastupující min. obchodu, úřad pro zahraničnám ve siožení vlády, a vysiovují naději,
il i obchod, pošty, případné i zemědělství
že ministerský předseda, současně s oa výživu), lord president (min. zahrasobniml přesuny, také učini rozhodnutí,
jakými metňoaami bude vláda v souničí, dominie, kolonie, případně zahračasné vážné situaci určovat svou poli- niční obchod, Indii a Birmu), kancléř
tiku a provádět ji v praxi. List poukazuvévodství lancasterského
(vyučování,
je na četné nedostatky, jimiž trpí vlád- zdravotnictví, národní pojištění, pense,
ní politika. Jejich p: i cíny jsou rozličné, městské a venkovské plánování), státní
mezi nejvážnčjší však náleží dávno zji- ministr (palivo a energetickou produkci,
štěná slabost ve struktuře vlády a v je- dopravu, civilní letectví, zemědělství,
jím pracovním postupu. Už Haldaneova
zpráva z r. 191S vytýkala vládní ma- výživu, veřejné práce, pracovní trh).
šinérii těkopádnost: Tradiční mírový
Řešení
problému Indie
kabinet se tehdy jako dnes skládal po
většině z ministrů, zatížených břeme»Le Monde« mluví v úvodníku a velinem resortních povinnosti, úsilím, zdolat
kým uznáním o způsobu, kterým Anglío
kriUcké mezinárodni a hospodářské sirozřešila problém Indie.
tuace, jakož i pracemi, spojenými s proOdvážným a obratným rozhodnutím
sazováním nadmíru četných předloh v
Velká Britannic sama zcela svobodně
obou sněmovnách.
potvrdila nezávislost Indie. Proto piojeNedávno sir John Anderson se zabývy, oslavující toto historické datum, neval tímto problémem v přednášce, ve
budou nikde mít povahu protlbrltskou.
které navrhoval, aby byl zřízen malý
Londýnská vláda a parlament dovedly
kabinet, složený z ministrů, odpovídarealisticky uznat nové síly, které v pojících za celou skupinu resortů. Každý
z těchto »předsedajících« nebo »dozíra- sledním čtvrtstoletí rozrušily celou Evjících* ministrů by byl vybaven zvláštropu a přitom dovedly uchovat Indii
ním štábem. Druhý návrh, příbuzný pláhlavní podstatu anglické přitamnosU.
Poměry
v ČSR švýcarskýma
nu lorda Samuela, otištěnému ve svrchu
Velká Britannle bude v Indii dále poočima
citovaném čísle listu, rovněž žádá pokračovat ve svém staletém dílo. Odchod
četně zredukovaný kabinet, ve kterém
»Dor Bund« z 13. IX. píše v Článku
britských vojsk a úředníků byl by mohl
by vedle několika resortních ministrů
»Zesílený politický boj v Českoslovenuvrhnout Indii opět do chaosu, z něhož
zasedali
převážně
ministři
neresortní,
sku«, že stranické zápasy ohrožují vebyla jimi s velkou námahou osvobozepůsobící
jako
předsedové
skupin
resortřejný klid a hospodářský život. V něna
Tím, že definitivní statut Indie buních členů vlády. Podobný návrh učinil
kterých vellcých průmyslových závodech
de určen teprve za rok, bude mít Indio
před
časem
i
býv,
ministr
Amery.
Nejdošlo k bouřlivým schůzím, na kterých
čas, aby poznala, jak užitečné jsou její
méně drastický je třetí návrh, rovněž
komunističtí zaměstnanci žádali odstrasvazky o britským národem.
něni n ekomunis ti okých úředníků a hro- pocházející od sira Johna Andersona,
podle kterého by byl kabinet poněkud
Rozděleni Indie na dva státy hrozilo
zili stávkou. Spolupráce stran v Národ- početně omezen a resorty s ministerským
vyvolat občanskou válku. Politický
ní frontě je v krisl, která nabývá stále statutem seskupeny v kah metní výbory.
smysl lorda Mountbattcna, zdá sc, odpovážlivějších forem. Komunisté použili
Výhodou všech těchto návrhů by bylo,
vrátil toto nebezpečenství. Toto rozděodmítnutí vlády, zdanit milionáře, k velže by práce příbuzných resortů byla
lení, zdá se, bude pramenem dohody
kému útoku na politické odpůrce. Nejdůsledněji skloubena než dosud, při čemž
mezi
oběma státy, neboť oba dva nalédříve postavili na pranýř ministry, kteří
by kabinet byl oproštěn od převážně
zají v něm výhody. Ovšem, jo již koneo
hlasovali proti návrhu, pale přiměli dělresortních starostí a mohl by se více vějednotnosti Indie. Avšak uvnitř obou
nictvo v továrnách k protestním resonovat nynější i budoucí politice vlády
dvou nových států byla autorita ústředlucím. Komunisté jsou sice odhodláni,
jako celku.
ní moci velice zesílena. Bude snadnější
Podle listu je zvláštní předností nánedat si vzít z ruky iniciativu, ale i na
vrhů lorda Samuela a býv. ministra
dosáhnout dohody mezi dvěma vnitřně
nekomunistioké straně zůstaly všechny
Ameryho, že kabinet se má pravidelně
jednotnými státy, nežil
pokračovat
pokusy o uklidnění mamy. Odpor všech
věnovat projednávání politických směrdemokratických stran je svorný a ku
v jednotné vládě, která by se jisté stala
nic a nikoli se jen zabývat naléhavými
podivu otevřený. Tisk nárcdněsocialistrvale bezmocnou. Tím není řečeno, ža
tické strany razil výraz »komunofašls- otázkami, jak se vynořují, což je hlavní
všechny nesnáze již byly překonány.
závada existujícího kabinetu. Nynější simus< pro postup komunistů a srovnává,
Neklid, který v táto chvíli zkrvavuje
tuace zvláště vyžaduje, aby opatření na
jej s údobím Heydrichovým a Frankořadu velkých měst, dokazuje opak. Rozodstranění
existujících
nesnází
byla
zkovým. O tom, jak strany jsou v tomto
dělení Indie vyvolá v obchodních stycích
ordinována ve všeobecný plán. To je
okamžiku proti sobě, svědčí den 7. září,
a ve veřejné správě komplikace, které
možno jen tehdy, když hlavní ministři
kdy bylo vyhlášeno novinářské příměří,
budou ákodit celé zemi, avšak hospobudou mít čas. aby mohli přemýšlet a
listy nedodržely však tuto dohodu. Bylo
dářské ohledy tu ustupují politice. Musí
debatovat o všeobecné politice. Amery
by omylem vidět v těchto zjevech jen
se ještě určit budoucnost knížecích stánavrhuje utvoření zvláštního politického
předehru volebního boje. Tentokráte nekabinetu, který by byl podporován VÝtů. Tr»'á nebezpečenství konfliktů, nejde ještě o pelitickostranické získávání
bory seskunených resortů, nebolí podle
bezpečenství, že indická armáda se roz• davů, nýbrž především o všeobecné vy- sira Samuela »virtuálními podkafcínety«.
dělí. Hlad, který se začíná opSt ukazoburcováni Ic volebnímu boji. Komunisté
Jiná stránka těchto návrhů je vliv, vat. jistě nevytvoří vhodné ovzduší k tak
Vědí příliš dobře, že pravě první údebi
který by reorganizace měla na ministervážným přeměnám.
nástupu a seskupení rozhoduje o výskou a kolektivní vládní odoovědnost:
Lord Mountbatten svým dvojím rozsledku voleb. Stejně jako v Uhrách, sna- obolí by se zajisté zvýšila. Navrhované
hodnutím, že Eritové z Indie odejdou a
ží se i v ČSR komunisté přivodit takozměny by se ovšem nesměly dotknout
že Indie bude rozdělena, hrál o zájmy
vé seskupení stran, které by jim otevřelo
základů konsti ručního zřízení. Když by
své země a o mír v Indii. Všechno nabyla tato podmínka sliněna, parlament
vyhlídku, že vyjdou z voleb aspoň jako
svědčuje, že svou hra vyhrál Štěstí,
nejsi Inější strana. Bude-li zachována do- bv se jistě rychle přiznůscbíl novému
které je nezbytným přítelem velikých
savadní soustava čtyř stran, lze před- stavu.a vytvořil nově zvyklosti sfi rozeznávání růzr.ých druhů odpovědnosti.
státníků, mu až dosud bylo věrno, a
vídat, £e komunisté utrpí. Snaží se proto
Pod nadpisem »Ks-l.net o deseti čle- jistě odmění jeho odvahu. Jiní se musí
buď utvořit blok tři socialistických
nech.:, lord Samuel význačný liberální
řídit jeho příkladem. Nebylo by moudré
stran nebo rozdělit nekornunistické
politik), v témž Jstě podrobně rozvádí
neuvědomit si, jaké důsledky bude mít
strany ve frakce. Naproti temu se však
rýsuji na politickém obroru obrysy sil- své návrhy, o kterfeh se zanifiuje úřed- nezávislost Indie v celé ostatní Asii.
ného n ekomunisti ckého bloku; komu- ník. Podia rěho t y kabinet tvořili: 1.
K. Hnisté si uvědomuji »toto nebezpečí a hleái ministerský přčseda. 1. resortní ministři:
zahraniční ministr, 1-ori kancléř, finanční
mu čelit snahou o otřeseni jednotné
socialistické fronty nebo většího počta ministr a ministr vnitra. S. rerasertní ministři, tvořící spojku mezi kabinetem
nejednotných stran.
a skunmanň resorjniia ministerstev:
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Je známo, že nejkratší paměť je v politice. K účelu
naší studie zopakujme si proto prostá fakta oněch
událostí v měsících srpnu a září 1938. V té době německá část obyvatelstva Československa, či přesněji
řečeno velká jeho část, stála pevně za Henleinem.
Jeho strana dobyla velkého vítězství v posledních
parlamentních volbách a byla nejsilnější stranou
v pražském parlamentě. V roce 1938 vyvrcholila kampaň za tak zv. splnění požadavků sudetských Němců.
Henlein, jehož strana byla jíodporována rostoucími
silami národního socialismu, v Německu a výbojnou
politikou Hitlerovy vlády, věděl dobře, že jeho chvíle
přišla. Příklad rakouského anšlusu byl příliš lákavý.
Henlein navštívil Londýn a podařilo se mu přesvědčit
některé pro-německé osobnosti britského života, že
tak zv. německý problém v Československu musí
být rozřešen, a to, jak pravil Henlein, v zájmu pevného a trvalejšího míru. Mezitím Hitler a jeho pomahači rozpoutali zuřivou kampaň proti republice, jejímu presidentovi, její menšinové politice a v neposlední
řadě i proti jejímu spojenectví se sovětským Ruskem.
Ke konci července 1938 rozhodla se britská vláda,
že pošle do Prahy jako pozorovatele pana Runcimana.
Tento gentleman měl příkaz britské vlády, aby se pokusil být prostředníkem mezi sudetskými Němci a
pražskou vládou. Runciman přijel do Prahy 1. srpna
a vrátil se do Londýna 16. téhož měsíce. Tam prohlásil, že podle jeho názoru se Němci nikdy nemohou
dohodnout s Čechy a že zbývá jediná cesta, totiž radikální řešeni celého problému. Koncem srpna vypracoval president republiky spolu s vládou nový plán na
řešení menšinové otázky v Československu. Tento
plán byl předložen zástupcům sudeto-německé strany
a byl pro Němce velmi příznivý- 2. září přijal Hitler
v Berchtesgadenu Henleina. Den potom britský velvyslanec v Praze pan Newton oznámil presidentu Benešovi, že je naprosto nezbytné, aby československá
vláda přijala všechny základní požadavky Henleinovy strany, jak byly formulovány v tak zv. karlovarském programu. 5. září provedla Francie částečnou
mobilisaci svých záloh, zatím co francouzský ministr
zahraničí Bonriet prohlásil v Bordeaux, že Francie
v každém případě splní své závazky.
Sedmého téhož měsíce vyšel v londýnských »Times«
od té doby proslulý úvodník, v němž tento polooficiální list doporučoval československé vládě, aby postoupila sudetoněmecké území Reichu. 11. září, zatím
co v Evropě rostlo napětí, oznámila vláda Jeho Veličenstva, že Velká Britarmie v případě války bude stát
po boku Francie. 12. září Hitler ostře zaútočil na Československo a jeho presidenta ve své řeči v Norimberku a vyhrožoval válkou. Den-potom vypukly nepokoje v sudeto-německých oblastech a v některých
z nich je vyhlášeno stanné právo. Henlein odmítá dále
vyjednávat s pražskou vládou a žádá plebiscit. 14.
záři — právě rok po smrti presidenta Masaryka —
zve Hitler ministerského předsedu Chamberlaina do
Berchtesgadenu. K rozhovorům dochází den potom,
není však ani stepy po dohodě. Hitler není ochoten
k ústupkům a raději riskuje válku. Henlein a jeho
spolupracovníci utíkají do Německa. 16. září Chamberlain se vrací do Londýna a svolává ministerskou
radu. Francouzšti^ministři Daladier a Bcmiet jsou
narychlo pozváni do Londýna, Československý ministerský předseda oznamuje, že požadavek píebiscltu js
pro pražskou vládu nepřijatelný. 19. září dostává československá vláda po prvé podrobné informace o tak
zv. anglo-franconzských návrzích, na řešení celého-
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sporu. Pražská vláda je zamíta, navrhuje však prima
jednání s Německem na podkladě dohody z roku 1925.
Mezitím Polsko a Maďarsko oficiálně oznámily své
územní požadavky na Československu. 21. září navštíví presidenta Eíneše bi-itský a francouzský velvyslanec v Praze a naléhají na něho, aby přijal anglofrancouzské návrhy. Téhož dne odpoledne se vláda
rozhodne za jistých garancií tyto návrhy přijmout.
V Ženevě Litvínov dotvrzuje, že sovětské Rusko pomůže Československu v případě, že také Francie půjde do války. 22. září Chamberlain letí do Godesbergu,
kde jsou s Hitlerem zahájena jednání na podkladě
přijetí anglo-francouzských návrhů pražskou vládou.
Ta mezitím resignuje. Druhého dne godesbergská
konference končí neúspěchem, neboť Hitler má nové
požadavky. Teď už chce všechna sudetská území, kde
je přes 50 proc. německého obyvatelstva. Tyto oblasti
maji býti obsazeny německými brannými silami do 1.
října 1938. V okresech, kde je méně než 50 proc. německého obyvatelstva, má být proveden plebiscit.
Je zřejmé, že Hitler chce mnohem více, než původně žádal: plně je přesvědčen, že nic neriskuje, nejméně ze všeho válku. Londýn i Paříž doporučují československé vládě, aby učinila jakákoli opatření, jež pokládá za nutná. Je vyhlášena všeobecná mobilisace.
Gcdesbergský návrh pražská vláda odmítá dne 25.
září s tím, že tu jde vlastně o ultimatum, které jde
mnohem dále ve svých nárocích i celkovém tónu, než'
původní návrhy anglo-francouzslcé. Zdá se, že válka
je nevyhnutelná, Daladier a Bonnet mají nové porady
v Londýně. President Roosevelt posílá všem intďesovaným vládám osobní poselství a varuje před válkou.
26. září žádá Chamberlain Hitlera, aby svolal konferenci, které by se účastnili také zástupci Československa a na níž by bylo jednáno o způsobu a prostředcích, jimiž by bylo možno odevzdat sudetoněmecké oblasti Říši. Československo je ochotno účastniti se takovéto konference. Příštího dne Hitler
vyhrožuje válkou. — »Dnes je úterý,« říká výhružně
panu Wilsonovi, jenž přivezl z Londýna osobní dopis
pana Chamberlaina, — »dnes je úterý a přiští pondělí
jsme ve válce.« — Také Britannie provádí částečnou
mobilisaci. 28. září přichází osudné pozvání do Berlína: v Mnichově má se konat konference čtyř mocností, Německa, Itálie, Velké Britannie a Francie.
Tato konference, známá od té doby jako konference
mnichovská, je zahájena 29. září o půl druhé odpoledne. Končí 30 minut po půlnoci dne 30. září. Zástupci Československa se nesměli účastnit porad a rozsudek byl jim přečten o půl jedné v noci. 1. října 1938
o druhé hodině odpolední německé branné síly překročily československé hranice. O den později na jiném
místě překročný hranice Československa vojenské
oddíly polské. Krise je zažehnána, mír byl zachován.
Takový je stručný výčet událostí oněch osudných
dnů. Nebylo by nic snazšího, než zdůraznit celé to
tragické pozadí, na němž se mnichovské drama odehrávalo. Bylo by možno vzpomenout Gbětí, které Československo a jeho vojáci byli připraveni přinést, ale
nebyla jim dána možnost, Bylo by možno líčit podrobnosti předmnichovských i mnichovských jednání, která byla ponižující a urážející svobodný národ a svéprávný stát. Bylo by možno poukázat na to, jak spojenci a přátelé prováděli nátlak na vládu nezávislého
státu, aby přijala rozhodnuti které neznamenalo nic
méně a sie více než konečné zničení tohoto státu,
V průběhu mnichovských jednáni musela jedna strana učinit! všechny ústupky a druhá strana žádné. A
konečně poslední akt tragedie se odehrál bez přímé
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účasti oběti Mohli bychom vzpomenout toho, jak
pozdě v noci 30. záři 1938 byl rozsudek •přečten československému vyslanci v Berlíně a Jak mu nebylo
dovoleno jakkoli komentovat dohodu čtyř mocností;
jak pan Čhamberlain zíval, pan Daladier byl lhostejný a pan Hitler veselý! Tyto a mnohé jiné události
předmnichovské i mnichovské jsou nepochybně
v čerstvé paměti našeho lidu a přispívají k onomu
strachu, o kterém jsem již hovořil dříve, že by se totiž
ještě jednou hanlivá historie Mnichova měla opakovat.
Domnívám se však, že v odstupu devíti let je třeba
vidět věci zcela racionálně. Zejména je třeba, abychom viděli Mnichov v jeho správné dějinné perspektivě. Domnívám se proto, že bude správné pohovořit
zevrubně ó čtyřech otázkách, které se mi dnes zdají
být důležité pro pochopení smyslu Mnichova.

Oč jde
Od jara letošního roku lze u nás pozorovat podstatné zostření mezistranických vztahu uvnitř Národní fronty, zostření, které naprosto nebylo neočekávané a které lze nejlépe charakterisovat takto: komunisté proti všem ostatnkn. Nezdá se, že by bývala tak
docela zbytečná opatrnost, s níž se nekomunistické
strany rozhodly už od revoluce vyčkávat na to, jak
se v dalším vývoji projeví a osvědčí KSČ jako strana
vládní, zvyklá dosud na negativní oposici. Brzy se totiž ukázalo, že se KSČ od ostatních stran velmi odlišuje už přímo v nejzákladnějších principech demokracie a jejího výkladu. Buďme si však upřímní:
nechť si znamená demokracie a svoboda pro nás něco
zcela jiného, než pro komunisty, — důležité je, aby
skutečná demokracie vůbec něco znamenala a aby
vůbec byla. V takovém případě je přece jen možno,
aspoň na něčem se dohodnout — neboť právě v dohodě a v její upřímnosti tkví jeden ze základů demokracie. Náš poválečný politický vývpj však ukázal, že
není tak zcela jisto, znamená-li demokracie pro naši
komunistickou stranu něco positivního, něco, za čím
stojí a co by chtěla uskutečňovat.
Je v tom zajisté kus její oposiční a proti demokraciím zaměřené minulosti, z jejíchž pozůstatků se KSČ
ještě nevymanila — a je v tom i kus komplexu méněcennosti (kterým se všechny davové ideologie vyznačují) , že se bojí konfrontace svých návrhů a důkazů
s protinávrhy a protidůkazy jako čert kříže (konec
konců — asi ví, proč). Hlavním důvodem tohoto nedemokratického postupu naší KS je ale vůle po absolutní moci, vůle bezbřehá, protože zoufalá.
Není jistě třeba velkého bystrozraku k tomu, aby
á komunističtí politikové a národohospodáři poznali,
že naše hospodářská situace je kritická. Je-li totiž
vlastnosti davů zaslepenost, nikdy ji nenalezneš u jejich vůdců — protože ti musí příhš bystře vidět, tušit
a vědět, co skřípe a co příliš bije do očí — a před čím
je tedy třeba podmaněné davy ještě více zaslepit —
a to z toho jednoduchého důvodu, že by se jim taková
pohodlnost a zapomnětlivost vymstila ztrátou vůdcovství. Nelze tedy předpokládat, že by v ÚVKSČ podobná zaslepenost k hospodářské krisi panovala — a
že by také nebylo jasno o jejích příčinách. Jsou to:
1. protiodbornieká a diletantská politika v průmyslu;
2. rozvrácení hierarchie odpovědnosti presidiem Ustř.
rady odborů, které protiprávně a protiústavně zasahuje do všech otázek veřejného života; 3. ochromeni pracovní morálky dělnictva, k němuž došlo odstraněním ředitelské kompetence a nařlzovacího práva, vnesením politického stranictví do továren a podporováním třídní nenávisti dělnictva vůči ostatním
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První otázka je, zda problém německé menšiny byl
opravdu důvodem nebo jen záminkou, a to jak pro
Německo, tak i pro západní mocnosti.
Za druhé, pokusme se zhodnotit mravní, politický
a vojenský zisk, který snad přinesla politika smiřováni s totalitními státy a uvažme tyto zisky jak s hlediska Německa, tak i s hlediska spojenců.
Třetí otázka, významu spíše lokálniho, ale neobyčejně důležitá, zni, zda v době mnichovské mělo se
Československo obrátit zády ke všem rozhodnutím,
učiněným proti jeho vůli a chopit se zbraně, ať už
nepřátelské síly byly jakkoli velké.
A konečně, promluvme si o Mnichovu jako o jedné
z událostí v celém řetězu rozhodnutí a skutečností,
které vedly k druhé světové válce,
(Pokračování.)
Jan

Kolár

vrstvám; 4. přebujelost státního správního aparátu,
k níž muselo nutně dojit, měl-li být u nás zaveden
socialismus; 5. neodpovědná politika sociální, hýřící
přídavky, podporami a zvýšenými platy, dříve než se
na ně vydělá a opatří úhrada; 6. bezradná politika finanční, neschopná zlikvidovat otázku vázaných vkladů, ubránit se pozvolné inflaci a opatřit střádalům
důvěru v pevnost naší měny; 7. naprosto neodpovědná politika zemědělská, usilující o zkolektivisování a
zproletarisování našeho venkova, bez zřetele na jeho
vuli, potřeby a únosnost takového hazardérství; 8.
znemožnění a ubití soukromého podnikání jednak
předimensovaným znárodněním, jednak drtivým zdaněním a zablokováním surovinových pramenů; 9. nesnesitelný daňový šroub, podtínající všechnu lidskou
pracovní a podnikatelskou iniciativu, jenž má aspoň
zčásti nahradit pasiva nehospodárné průmyslové výroby; 10. konečně také neuvěřitelná neschopnost odpovědných činitelů obstarat chybějící pracovní síly
pro prumjrsl, doly a zemědělstvu A je-li v oněch komunistických kapitánech jen trocha upřímnosti, vědí,
že všechny tyto a ostatní zjevy jsou nutné a neodlučuelné následky jejich vlastní politiky, zavádějící
k nám socialismus hlava nehlava, nejsou-li to přímo
následky každého socialismu vůbec, jak možno (lnes
v Evropě pozorovat.
Toto všechno je třeba si velmi dobře uvědomit,
chceme-li pochopit, proč jedná KSČ tak, jak jedná,
KSČ má příliš jemný sluch, než aby nevypozorovala,
že naše veřejnost si je toho všeho velmi dobře vědoma a hlavně, že to na své kůži, ve svém žaludku a ve
svých, kamnech cítí. Ví tudíž také, že se toto poznání
veřejncsii nutně projeví ve volbách. Počáteční úspěchy dvouletky vyprovokovaly u komunistů předčasný
optimismus a sebedůvěru a tak došlo v nestřežené
chvíli k vyřčení onoho známého hesla: chceme 51%.
Tehdy si snad ještě věřili, že většiny dosáhnou —
dnes tomu však už sami nevěří a chtějí jí proto dosáhnout stůj co stůj, jakýmikoliv cestami, neboť
vzhledem k hrozící blamáži nemají jiného východiska,
K tomuto c2i vyvíjejí největší úsilí — a to hned
na několika frontách. Především je to propaganda:
zajisté, že nemohou M u a voličům přiznat svůj lví
po¿3 na krisi našeho dnešního .hospodářství — proto
byl objevena vinník v tak z v. reakci Vůbec jim nevadl,
že je IO tvrzení nesmyslné, když všechny nitky našeho hospodářství : promyslu, družstevnictví, zemědělství a distribuée se sbíhají v rukou komunistů a
když pod jejích rozhodujícím vlivem je i dělnictvq,
které má hodnoty vytvářet. Kde je tedy ona reakce
a jak to, že je silnější, než generální ředitelství,- druž-
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etva, svazy a "ÚRO? Bez ohledu na nelogičnost této
propagandy žádají komunisté většinu údajně z toho
důvodu, že to pak půjde l é p e . . . Ukázali jsme_, že by
1 potom bylo zatěžko nějak rozšířit posice KSČ v našem hospodářství — čili: jeho stav by se vůbec nezměnil, ale změnilo by se jedno — a o to právě jde:
nebylo by už opravných prostředků.
Jelikož posice komunismu není nikdy zajištěna,
není-li úplně vymýceno a zničeno soukromé podnikání
a vlastnictví, byl na ně uvalen intervenční fond, nesnesitelné daně a majetkové dávky a jsou mu rafinovaně podráženy nohy tím, že je v přidělování surovin a zakázek odsunováno na vedlejší kolej. Zdanění
tak zv. milionářů, které by komunisté chtěli prosadit,
není ničím jiným, než novou dávkou z majetku a novým pokusem o zaškrcení kapitálové kapacity soukromých podnikatelů a živnostníků, kteří — jak s nevolí přiznal i sám p. Zápotocký — docilují relativně
lepších výsledků než znárodněné koncerny. Stejný
účel mají i všechny Ďurišovy snahy o rozdrobení zemědělského majetku, o vytvoření disparity výkupních
cen a o různé zdanění jednotlivých zemědělců atd.
Všechno směřuje k jednomu cíli: vyřadit konkurenta,
na jehož výsledcích fcy bylo a je možno odhalit neschopnost socialistického zřízení.
Druhou frontou, na níž KSČ bojuje proti ostatním,
je ústava. Ta jí měla podle jejich původních plánů umožnit naprostou hegemonii. V dosavadních jednáních se však ukázalo, že ostatní strany se demokracie
a svobody vzdát nehodlají. Bylo proto zaútočeno hned
na fronte nejnebezpečnější: je to otázka Slovenska.
KSČ velmi dobře ví, že klíč k ústavě má po volbách
v ruce p. dr. Lettrich a jeho strana. Že demokratická
strana v žádném případě neschválí komunisující ústavu, je víc než jasné; bylo proto tohoto faktu použito
jako vějičky. Soustavné útoky KSČ a KSS proti »výdobytkům bánskobystrického povstania«, jejichž je
DS důsledným zastáncem a soustavné útoky proti
čelným osobnostem DS a proti straně samé, mají zase jen jeden účel: zahnat DS co nejvíce d o p r a v a ,
aby bylo možno ji veřejně obvinit z luďáctví a připravit půdu pro její rozpuštění, nebo alespoň rozdrobení,
nebot! pak by už při ústavě nemusela KČS hrát jen
druhé housle. V pravý čas přišlo i odhalení spiknutí
na Slovensku - a Rudé právo se už postará, aby po

Od čtvrtka do čtvrtka
Minul týden velkého napětí vnitropolitického. Ve
čtvrtek 11. záři odpoledne přednesli v plenu poslanecké sněmovny ministři Majer a Ďuriš své výklady
o vyživovací situaci, o příčinách katastrofálního snížení zemědělské výroby a o opatřeních k zmírnění krise v zásobování. Nekomunisté tleskali pouze ministru
výživy, komunisté pouze svému ministru zemědělství.
Našlo se pouze několik soc. demokratů, kteří sice, poněkud stydlivě, ale přece jen zatleskali na uvítanou
ministru zemědělství, jehož jinak lavice nekomunistiekých poslanců uvítaly mrazivým tichem. — V ncci
na pátek přišla zpráva, že předsednictvo strany soc.
demokratické (předseda Fierlinger, místopředseda
Tymeš a gen. tajemník Vilím) uzavřeli s komunistickou stranou pakt o bloku o nejužší spolupráci s výzvou k národním socialistům, aby se připojili k socialistickému bloku. Zpráva vyvolala rozruch především ve vlastni straně soc. demokratické. Ozvaly se
rázné protesty proti překročení pravomoci předsednictvem. ministr výživy Majer ohlásil resignaei a staří, skalní stoupenci počali hromadně vystupovat: z organisací. Bylo tedy jasné, že předsednictvo sociálně
demokratické strany bez vědomí a souhlasu převážné
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případě do něho zamíchalo 1 funkcionáře DS. Že se
tímto poškozují na ne jei tlivě jším místě vysoké státní
zájmy, to konečně je přece vedlejší. Zajímavý detail,
dokreslující situaci: Před několika dny byl zatčen tajemník KSS, když právě z vlaku rozhazoval velezrádné letáky.
A konečně nejzávažnější událost poslední doby:
snahy o obnovení socialistického bloku. Neni pravda,
že to byla soc. dem. strana, která první podala ruku
k nové dohodě, ale je pravda, že k ni o deset dní dříve
vyzval Kl. Gottwa1«,1 a R. Slánský. Obnova socialistického bloku má sice na venek cQ v tom, vytvořit »ducha spolupráce socialistických stran uvnitř N F « a
»překlenout akutní krisi« — ale nikomu nemůže ujít
to, co zůstalo pod stolem: 1. Posledními událostmi,
zejm. v zemědělském a ústavním výboru ÚNS a i v
jiných odvětvích politického života, dostala se KČS
do oposice proti ostatním stranám NF, což znemožnilo provedení jejich úmyslů demokratickou cestou.
Vytvořením soc. bloku měla se rozdělit demokratická
většina ve prospěch komunistické menšiny. 2. Zaktivování socialistických a isolace nesocialistických stran
umožnila by KSČ provádění dalších kolektivisujících
programů (a to bez možnosti brzdy!) a rychlejší úplné vyhlazení soukromého podnikání - čímž by byla
nejvhodněji připravena půda pro převzetí veškeré
moci ve státě komunistickou stranou. Doufáme, že si
nekomunističtí socialisté nepředstavují, že by v takovéto budoucnosti mohli hrát lepší roli, než statujícího
mouřenína.
Jde u nás o to, že KSČ, jejíž představitelé nerozvážně vyslovili požadavek 51 %, chce nyní tento plán
všemi prostředky uskutečnit. Nebylo by pro její neomylnictví a prestiž únosné, aby její plán splněn nebyl. Odtud její úsilí o absolutní většinu, která by už
volební seznamy dovedla podle osvědčených vzorů
»upravit« tak, aby těch 51 % vyšlo. Ústup komunismu je v celé Evropě jasně patrný; neúspěch komunismu u nás bije do očí, proto je v zájmu KSČ tomuto
vývoji za každou cenu zabránit. Půjde však také o to,
co tomu řekne národ. Na štěstí - pro nás více než pro
kteréhokoliv jiného - platí zásada, že polévka se nikdy
nejí tak horká, jak se uvařila. Přesto však považujeme za nutné, aby náš lid věděl, jak by se opařil, kdyby ji měl jíst tak, jak už na plotně KSČ bublá.
VI. S i s
většiny vedoucích osobnosti, a především bez vědomi
a souhlasu plzeňských soc. demokratů, vytrhli sice
komunistům trn z paty, a vysvobodili je z isolace,
do které se dostali v Národní frontě zásluhou svého
krajního levého křídla, zmítaného psychosou permanentní revoluce, že však uvrhli sebe do těžké kříse.
Kdyby byl býval ministr Laušmann v pátek 12. září
v Praze, byl by jistě oznámil své straně po druhé
resignaei. Ministr Laušrnan se zdržel hlasování ve
vládě, když komunisté vyšli se svým famosnírn návrhem na t. zv. milionářskou dávku pro výpomoc zemědělcům. Během soboty 13. září podařilo se jakž
takž krisi v lůně soc. demokratické strany zažehnati.
Ministr Majer, o jehož resignaei měl rozhodnouti ústřední výkonný výbor, svou resignaei odvolal a ministr Laušrnan, který zatím chvatně přijel ze Slovenska, svou resignaei již neohlásil. V pondělí 15. záři
bylo velmi rusno v zasedání ústředního výkonného
výboru. Plzeňské křídlo vystoupilo neobyčejně ostře
proti vedení strany, a padla velmi příkrá slova na
adresu předsedy, který je fanatickým vyznavačem
myšlénky socialistického bloku už z Moskvy, Mluvilo
se dokonce o nutnosti změny ve vedení sírany a o vy-
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loučení některých osobností. Jako na př. posl. Erbana
z tJRO, proslulého neblaze výrokem o syčáku Churchillovi. Poslanci, kteří zastupují zemědělskou složku
strany, hrozili, že se raději vzdají ihned mandátu,
než by schválili politiku ministra zemědělství a venkovští delegáti podávali Jobovy zprávy o útěku členstva. Nezbývalo než dát se na ústup a učiniti jediné
možné rozhodnutí: Jednak znovu vyzvati národní socialisty, aby vstoupili v jednání o bloku, jednak předem ohlásiti, že blok není namířen proti žádné straně
v Národní frontě, že naopak jde o upevněni Národní
fronty a zabezpečení spolupráce se všemi stranami.
Národní socialisté nešli však na lep. Odmítli kategoricky myšlenku socialistického bloku a postavili
se výhradně na stanovisko jednotné Národní fronty.
Předsednictvo nár. soc. strany konstatovalo prostě,
že to v Národní frontě vinou komunistů neklape, že je
tedy třeba začít jednat se všemi stranami, aby
byly odstraněny příčiny nesouladu a obnovena vnitřní
solidarita všech stran k zabezpečení úspěšné plodné
a klidné spolupráce ve vládě i v parlamentě. Zvítězila
tedy myšlenka Národní fronty, zvítězilo tedy stanovisko, které sdílejí ostatní strany také.
Zatím ráak byla ve sněmovně 16. září zahájena velká hospodářská rozprava o prohlášeni ministrů Majera a Duriše. Rozprava rozdělila sněmovnu na dva
tábory. Všichni nekomunističtí řečníci se postavili
kladně k prohlášení ministra Majera, který s naprostou otevřeností neváhal prohlásiti vyživovací situaci
za velmi vážnou, byť i ne kritickou, a neváhal také
přiznati se své strany určité nedostatky a chyby a vyslovil se odmítavě o výkladu ministra Ďuriše, který
byl posuzován nepříznivě jako neúplný a neupřímný,
poněvadž všechnu vinu za pohromu naší zemědělské
výroby sváděl výhradně jen na katastrofální sucho
a přešel mlčením důsledky své špatné zemědělské politiky, která rozvrátila český venkov, uvedla v neklid
zemědělce, způsobila útěk z vesnic do měst a ponechala v pohraničí desítky tisíců hektarů půdy ležet
ladem. V rozpravě se také velmi mnoho hovořilo o nepromyšleném návrhu komunistického ministra financí, aby mimořádná úhrada výpomoci zemědělcům,
postiženým suchem, byla hledána v mimořádné dávce,
kterou by odvedlo 35 tisíc t. zv. milionářů. Tuto cifru
milionářů vyslovil ve svém výkladu také ministr Ďuriš, který do ní pojal 16 tisíc majitelů statků s výměrou nad 50 ha půdy, a za 19 tisíc milonářů prohlásil
soukromé podnikatele, pokud ještě zbyli, tedy majitele. továren, velkých živností, obchodních podniků
a pod. Nezmiňuje se přitom o skutečných milionářích, kteří se obohatili na účet státu, šmelinařením a
jiným nepoctivým způsobem. Komunisty uvádění milionáři nemusejí míti právě své miliony v hotovosti,
mohou si je vypůjčiti nebo mohou prodati své statky,
továrny a provozní prostředky. Jinými slovy, komunisté objevují nový účinný prostředek k zničení soukromého podnikání. Na špatné hospodaření znárodněného průmyslu může státní pokladna podle komunistického mínění doplácet miliardy, kdežto soukromé
podnikáni může být i dobíjeno vyssáváním posledních
kapitálů z vlastní podstaty. Nár. soc. posl. Firt, který'
bývá generálním rozpočtovým zpravodajem a zná jistě velmi dobře hospodářské poměry, odmítl Ďurišovu
číslici 35 tisíc milionářů, a konstatoval, že je u nás
sotva S tisíc skutečných milionářů a dodal, že by se
ani z 35 tisíc milionářů nedaly vytlouci tři a půl miliardy, když ani dávka z přírůstku na majetku, dosahující až 30% a zachycující majetky od 150.000 Kčs
výše nevynesla více než 4miiiardy. A velmi mnoho
se hovořilo o škodách, které zemědělské výrobě a celému našemu zemědělství způsobila neblahá politika
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ministra Ďuriše, který ve svém výkladu štědře přál
pouze t. zv. zemědělcům, plně konsumujícim své výrobky a ničím nepřispívajícím k výživě národa, a zuovu bušil do zemědělců, pracujících poctivě na výrobě
.chleba.
Rozprava trvala tři dny à ve čtvrtek 1S. září mělo
se hlasovat i o prohlášení obou ministrů. Rozprava
byla společná. Hlasovati se má podle jednacího řádu
o každém prohlášení ministrů zvlášť. Byly tu tři možnosti: Zdržeti se hlasování o prohlášení ministra Ďuriše, hlasovati proti němu, anebo navrhnouti, aby se
výklad ministra zemědělství nevzal vůbec na vědomí.
První znamenalo pasivní schválení, neboť, kdo mlčí,
souhlasí, druhé, bojovné hlasování, při němž by byly
sčítány hlasy, a třetí přímo demonstrativní vysloveni
nedůvěry ministru Ďurišovi. Skutečně se také podobný návrh ve čtvrtek dopoledne objevil. Komunisté byli
pobouřeni, současně však i zaraženi. Hrozilo sesutí vlády, jejíž předseda se solidarisoval s osudem ministra
Ďuriše, poukazovalo se na to, jak komunisté z povinné kázně hlasovali pro výklad ministra spravedlnosti o retribučním soudnictví, třebaže s ním nesouhlasili, a také soc. demokraté setrvávali ve věrnosti
svému paktu s komunisty. Ocitli se ovšem v těžké situaci. Převážná většina soc. demokratických poslanců byla pro návrh, aby se o Ďurišovu výkladu nehlasovalo. Krise se stupňovala. Nakonec ve společné poradě předsednictva sněmovny s předsedy poslaneckých klubů nalezeno bylo východisko. Poněvadž soc.
demokraté, vázáni paktem s komunisty, nemohli se
zúčastniti demonstrativního vystoupení proti komunistickému ministru, a junktimovali otázku hlasování
o výkladu Ďurišovu s hlasováním o prohlášení Majerovým, bylo usneseno odložiti hlasování. Rozprava
byla prostě přerušena, ačkoliv ve 13.30 hod. zbýval
už jen poslední řečník a bude v ní pokračováno 30. září, za předpokladu, že se do té doby strany Národní
fronty dohodnou. Aby celá věc tolik nekřičela, našlo
se odůvodnění: oba ministři ohlásili, že uzavřou rozpravu doslovy, ve kterých odpoví na kritiku a náměty řečníky v rozpravě přednesené. A to nelze učiniti
ihned, jak se to dělávalo za první republiky, dnes je
zapotřebí delší doby k prostudování projevů, jak se
stalo i v případě ministra spravedlnosti, který odpověděl na kritiku svého výkladu o retribučním soudnictví až téměř za měsíc po skončení rozpravy. A tož
tedy až 30. září bude hospodářská rozprava skončena,
uslyšíme doslovy obou ministrů a bude rozhodnuto
o hlasování. Donodnou-li se strany, bude se hlasovati,
Nedohodnou-li se, odloží se hlasování znovu na dobu
pozdější, jak to ostatně jednací řád sněmovní připouští. Pro každý případ je už na 30. září ohlášen
velký výklad státního tajemníka dr. V. Clernentise,
který v zastoupení min. zahr. podá výklad u příležitosti projednávání mírových smluv s pěti satelitskými
státy a promluví o současné mezinárodně-politícké situaci Rušný týden máme tedy za sebou a ministr
Ďuriš si zatím oddychl.
V závěru také něco veselejšího. V Novém Městě na
Českomoravské vysočině uspořádali nedávno zemědělci manifesta ční okresní sjezd. Nechyběly ani alegorické vozy. Na jednom spočívala veliká kolébka,
v niž ležel sedlák. Velký nápis hlásal: »Ďuriš houpá
českého sedláka«. Z popudu komunistů, pobouřených
urážkou jejich ministra, zakročila policie. A tu se ukázalo. že muž, který rozhoupával kolébku, se jmenoval
Ďuriš, Pořadatelé manifestace pamatovali na policií.
Nemohla zakročit,
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Obchod anebo jen distribuce?
Pozorujeme-li v ý v o j našeho obchodu od květnové
revoluce v roce 1945, vidíme, že má stále některé
bolavé problémy, které poválečná doba ješcě nevyřešila. Je zde otázka restrikce přebytečných živností
obchodních, vzniklých hlavně v době poslední války,
dále otázka obchodních živností v pohraničí a jejich
přidělení do soukromého vlastnictví. Obchodnictvo
čeká také na novou reformu výdělkové daně, na starobní a invalidní pojištění a na uskutečněni jiných
slibů, které tomuto stavu byly dány a které se velmi
pomalu uskutečňují. V naší hospodářské politice jsme
si doposud přes všechno ujišťování jasně neuvědomili,
co je vlastně skutečný obchod a co je tak zv. distribuce. Oba tyto pojmy se nám pletou, zvláště ve stranicko-politické ideologii, ačkoliv jde o dva veliké rozdíly. Obchod poválečný nejen u nás, ale i v ostatním
světě si žije a pracuje stále pod vlivem válečných poměrů a samozřejmě i pod vlivem mimořádných poměru výrobních d obchodních.
Těmto vlivům podléhá buď přímo anebo nepřímo i
většina států evropských i zámořských, zvláště pokud jde o obchod mezinárodní. Vidíme, že se v nebýv.i.ém rozsahu vmísily do mezinárodního obchodu
státy, že se pod heslem plánovaného hospodářství drží
i násilně ceny zboží a surovin a že se všemožně zabraňuje tomu, aby nevznikla světová soutěž, která by
ceny mohla snížiti. Otázky soutěže se prostě hodily
všude přes palubu jako liberalistický přežitek. Ve skutečnosti to však byla soutěž, která přenášela do výroby d do distribuce statků zdravý vzduch, podporovala jakost výrobků a určovala jejich ceny směrem
dolů. Poměry v některých státech evropských i zámořských dospěly tak daleko, že se nejenom omezuje
vývoz a dovoz zboží a surovin, ale dělá se přímo politika z toho, má-li ten či onen stát tyto suroviny anebo
zboží obdržeti. To jsou poměry v jádru nezdravé, které brání tomu, aby se mezinárodní obchod mohl rozvinouti na předválečnou výši a aby z mezinárodního
soutěžení měl jistý prospěch také konsument.
A právě tak .jako ustrnul na vázanosti a přídělech
obchod mezinárodní, ustrnul i obchod soukromý i
družstevní, neboť není v něm prostě zdravé soutěže.
Obchod byl vždy a musí být i v budoucnosti především službou zákazníkovi. To znamená, že si mohl zákazník u obchodníka libovolné zboží vybrat, že mu
obchodník předložil zboží kvalitní, nové vzory; že byl
zákazníkovi rádcem při nákupu a že mu po případě
to, co sám neměl, ochotně jinde obstaral a pod. Dnes
všechno to obchodník zákazníkovi poskytnouti nemůže, protože nemá sám možnost volného a vhodného
nákupu a někteří obchodníci také na tuto zásadu služby pod vlivem trvalých poměrů válečných a poválečných často i zapomínají. Mezi našimi obchodníky je
mnoho stížnosti na to, že jim znárodněné podniky nedodávají dostatek zboží, zvláště kvalitního, které j e
určeno jen pro export, obchody koloniální si stěžují
na přednostní dodávky družstvům, závodním kuchyním a pod. Příčiny všech těchto nedostatků jsou ovšem především v nedostatečné výrobě a v jiných
poválečných, hospodářských potížích, ale také v tom,
že se u nás siále jen mluví o distribuci, t. j. o válečném
přidělování zboží na lístky a nikoliv o obchodě a služ-
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be zakaznikovi. L z e tedy říci, že jsme se jak v zahraničním, tak i domácím obchodě, mnoho nepřiblížili mírovým dobám předválečným, ani zásadě, že zákazník
j e náš pán a že skutečný obchod stále nahrazujeme
válečnou distribucí. Dnešní obchod nemá dnes také
žádoucího klidu, aby si pro příští leta mohl udČíáti
nějaký podrobnější pracovní program. Stále se obchodníkům připomíná nutná restrikce obchodních živností, aniž by se jim řeklo, jak má ve skutečnosti vypadat. Stále je slyšet stížnosti na to, že se v dodávkách zboží a v daňových věcech nadržuje konsumúm
a pokud jde o pohraničí, obchodníci stále čekají, které
obchody jim budou přiděleny do vlastnictví. Přes všechno ujišťování, že se splňuje košický program o rovnoprávnosti soukromého, znárodněného a družstevního podnikání, je dnes mezi obchodníky nedůvěra,
když vidí, jak celkové hospodářské a stranicko-politické tendence míří k tomu, soukromé podnikání omezit anebo postupně i znemožnit a nahradit je podnikáním kolektivním.
Obchod jako ostatní soukromé podnikání potřebuje
především jistotu a také perspektivu svého^vývoje do
budoucna. Potřebuje si doplnit sklady, udělat pevné
investice, rozšířit svou obchodní a provozní základnu
a vybudovat vzornou službu zákazníkům. T o znamená
také uvolniti po čase různé ty cenové a jiné kontroly
a zavésti opět zdravou soutěž jak při nákupu zboží,
tak i při jeho prodeji. Všechny tyto snahy obchodnictva dnešní neustálené poměry ještě brzdí a znemožňují. Je však třeba, se na příští v ý v o j světového
i domácího obchodu už předem připravovat a urovnávat mu cesty. Obchod jako ostatní soukromé podnikání nesmí býti také neúměrně zdaňován na úkor
podstaty a zdravého jeho růstu, neboť nemůže býti
ideálem, aby toto podnikání odrazovalo mladé lidi a
aby všichni obchodníci byli jen pouhými zřízenci v celkové distribuci zboží. Tím by veškerý obchod ztratil
svůj pravý význam a raison ď ě t r e a nemohl by splnit
ani své poslání vůči zákazníkům. Obchodník nesmí
také věčně opakovati svým klientům při poptávce po
zboží: »Nemáme, přijďte později« atd. To normální
hospodářské poměry vůbec vylučují. Bude také nutno, aby se náš obchod dohodl se znárodněným průmyslem o dodávkách zboží, které si přejí zákazníci
a aby na př. letní zboží textilní nedostával na zimu
a naopak zimní zboží v létě atd.
V míru to byl vlastně obchod, který dával průmyslu
iniciativu, co má vyrábět, neboť měl přímý styk se
svými zákazníky a znal jejich potřeby a jejich přání.
Dnes tomu tak není a průmysl, zvláště znárodněný, se
spíše snaží diktovati obchodu, co má prodávat. Průmysl ovšem tyto potřeby zákazníků nemůže znát, a
proto je přímo absurdní, že si některé znárodněné
podniky chtějí zřizovati zvláštní prodejny v městech,
kde j e řada obchodníků, kteří se zákazníky mají dlouholeté zkušenosti. V éře skutečného obchodu tedy doposud nejsme, neboť máme prozatím jen z války převzatou distribuci- Přijde však doba, kdy i znárodněný
průmysl bude zdatné iniciativní obchodníky hledat a
kdy se opět v obchodě objeví zdravá soutěž a kdy zákaznici budou zase pány, jak to před válkou hlásal
Tomáš Baťa. Proto bychom si už dnes přes to, že doba
pro úplné uvolnění obchodu a cen není ještě vhodnou,
měli t y t o skutečnosti uvědomovat a více přemýšlet
o tom, jaký j e rozdíl mezi skutečným soukromým a
iniciativním obchodem a mezi distribucí, která je dědictvím válečné doby a při zdravém hospodářském
v ý v o j i může býti jen nutným provisoriem,
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Státní zaměstnanec
Státní zaměstnanec je zvláštní druh zaměstnaného člověka, vzniknuvší a vtyvinuvší se úplné teprve ve století dvacátém; jeho předchůdce se nazýval osobou
vrchnostenskou.
Zákon namnoze nerozlišuje dosud tyto dva pojmy a klade
mezí ně — aspoň podle svých vykladačů — velmi často rovnítko. Nicméně je osoba vrchnostenská dnes už zřejmě kategorií zastaralou, archaickou; kdyby nebylo jiných důvodů,
poutači tak usouditi alespoň podle toho, že státní zaměstnanci se na vrchnost dívají s nejinými pocity než lid obecný
a že se tedy sami z velké většiny za vrchnostenské osoby nepovažují. Ostatně rozdílů mezi oběma těmi druhy je mnoho,
a hlavní přímo volají už z názvu: zaměstnanec je člověk za
plat zaměstnaný a může býlí veřejný nebo soukromý, což je
dnen už vlastně formální detail; osoba vrchnostenská však
nemá žádného takového
protějšku, a je jakoby z jiného
světa. Dokud existovala přechodná forma mezi vrchnostenskou osobou a státním zaměstnancem, bylo možno na ní
ještě rozeznali — jako určující znak — že je vybavena všelikou mocí panovali nad jinými; druzí takové moci neměli.
Dnes již je to jiné. Menši část státních zaměstnanců má sice
i dnes pravomoci nemalé, zato však je třeba chránili se
hněvu I přemnohých osob tak zvaně soukromých, mezi nimiž na příklad jsou dodavatelé různých statků vezdejších,
nebo zase — ba zejména — vlivní straníc i hrají úlohu nemalou. Vzpomeneme-li
ještě oné největší části státního zaměstnance! va. jejíž veřejná moc se rovná prakticky nule,
uvědomíme sl zajisté, že o nějaké mocenské hranici mezi
lidem státu sloužícím a ostatním nemůže býti ani řeči.
Vlastně bychom měli hovořit o zaměstnancích
veřejných,
což je pojem širší. Nečiníme tak z toho důvodu i že státní zaměstnanec je prototyp. Bývaly doby, že veřejní, ale nikoli
Státní zaměstnanci, bývali na tom lépe, své výhody všakf zdá
•se, již ztratili a stali s,e jaksi státními (až na menší výjimky)
co do svého postaveni. Ostatně takové smazávání rozdílů je
tendencí; kterou možno pozorovat už po desítky let.
Z dob, kdy ještě nebylo státních zaměstnaců a byly jen
osoby vrchnostenské, zůstala představa zlatého límce, spojená
s představou veřejného postavení,• Ačkoli se zlatý límec už
nenosí a s tím veřejným postavením to také není tak určité,
působí ona představa velmi mocně dosud. Dokladem toho je
zejména okolnost; že ve chvíli, kdy poptávka po tovarech
dává téměř každé výrobě nejlepší vyhlídky a kdy se v továrnách i řemeslech platí nejvyšší pracovní odměny, opovrhlo
mnoho vyučených odborníků nabízeným výdělkem a využilo
příležitosti
ozdobiti se titulem pragmatikálním
nebo aspoň
získati naději na něj. Desítky tisíc možných stachanovců reeignovalo na svou vyloženou konjunkturu a odešlo do služeb
státu, jemuž tím bylo poslouženo nejhůře. Věru, prašpatný
doklad pro historický nebo jinačí materialismus, který učí, že
vždy jen hmotné poměry to jsou, jež určují proudy a hnuti
r lidské společnosti; rádi však přiznáváme, že ani o idealismu
tu nelze dobře mluvit. Snad šlo o pohnutky jaksi záporně
hmotné: o naději; že u státu se nemusí ..dělat", kromě právě
jen úsilí o titul.
Ještě jedna lákavá, a přece po zkušenostech
už skutečností méně odůvodněná představa působí přitažlivost
státního zaměstnání. Je to plná pense. Znamená dosiatí nominale
důchodu, pobíraného za aktivního služebního poměru i po
ukončeni veřcjnozaměstnanccké
činnosti. Důraz je ovšem
na, slově nominale. Smysl plné pense je významný jedině za
předpokladu, že nebude před ukončením aktivity válka nebo
podobná pohroma. Předpoklad dost i nejistý — mírně řečeno.
Pensq je ovšem problém; který by stačil zaplnit samostatnou kapitolu, a (Mi nezasluhuje zpracování
monografického.
Rcsidua válek obohacují značně lidské slovníky. Tak chytráci
Z oboru soukromého hospodaření se nazývali po první světově
válce kefasi, po druhé šmelináři. Když se hospodářské poměry po první válce usadily natolik, že bylo možno alespoň
přemýšlet o luxusu, jako je živení pensisiů. byl pro pensisty
předválečné
ražen název „staropensisté".
Jakým
názvem
obmysli tyto lidi léfa padesátá? Nebude třeba rozliší ti ui
terminologicky
pensisty dvakrát a jednou devalvované?
Vratme se však k aktivním státním zaměstnancům. Ti porevoluční museli na všechen způsob vědět, do čeho jdou —
ai ui jejich představy byly jakkoli falešné či správné. Zklamavši se nebo nezklamavší se — vše jedno: všichni začínají
již mrazivě vychládat z prvotního opojení. Snad na ně působilo t pojetí, s nímž se r.a život dívají
starosaměstnanciDošlo zkrátka k jakémusi srovnání — homoger.isaci — názorů., po němž si síáínf zaměstnánectuo náhle uvědomuje celou zvláštnost svého sociálního postavení. V této zvláštnosti
iJersX ani zlatý límec, ani pense, ani příležitost k nicneděláni —- žádná 2 těch svůdných bludiček; za nimiž byl závzd.
Státní zaměstnanci zjišťuji nyní jako krutou, realitu, že jediná zvláštnost jejich postaveni naproti Udu obecnému spořit*d právě jen v tom, že je to postavení zvláštní. Je to postavení, které nepřináší sice pražádné výhody ani neděje; pro-
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tože však je zvláštní, nevztahují se na ně žádné.obecné vymoženosti nebo úlevy, které by bylo lee vyčisliti
důchodem
peněžním nebo naturálním, či které by třeba jinak se projevily na životní úrovni, o niž šlo. Ťo jsou konečné ř í c i
známé a nebudeme je tu opakovat i po vzoru denního tiskuKý div, že státní zaměstnanci — jsouce lidmi z masa a
kosti jako ti druzi — když jim často namnoze prošla rukama
leckterá nová sociální výhodu těch druhých, začali se jaksi
vrtět a pomýšlet na reklamaci podobných výhod také pro
sebe. .4 protože jsou dnes odborově organisováni jako ti
druzí, nelze se divit ani tomu, že došli k názoru, že by pověstná artilerie ÚRO mohla také na jejich frontě vypálit nějakou tu salvu. Ježto však jsou z největší části tvory, spoléhajícími více na nepružný předpis nežli na pružnou
politiku,
přišli na své neštěstí se svým nápadem ve chvíli velmi nepravé a nevhodné; v době, kdy se začínají všeobecně utahovat řemeny. Inu, typicky nezkušení in politieis — o to jsou
staří jako noví, Vždyt kdo dal přednost jízdě v koleji, jistě
nenašel v sobě mnoho buněk pro cval na volném poli.
Nu, sociální rozdíly se zvětšily nad míru trpělivosti
statnězaměstnanecké a státní zaměstnanci začali uvažovat o stávce.
První z nich, který to slovo pronesl, se jistě nejprve ulekl a
utrpěl malý šok. Slovo však bylo venku a bylo proto třeba
o něm vážně uvažovat. Pravda, nevíme, do jaké hloubky se
při tom uvažováni šlo. Jisto však je, že důsledně
uvažujícího
může při tom napadnout několik groteskních otázek. Stávkují-H Zaměstnanci
výroby, je věc poměrně
jednoduchá:
manifestují
tím
důrazně svému zaměstnavateli, že něco
chtějí. Kdo však je zaměstnavatelem státních zaměstnanců?
Ovšem — stát — ale kdo je to? Páni ministři? Ti by se za
tento titul pěkně poděkovali. Páni poslanci? Ale ti přece
do jednoho uznávají — jak by ne — že sociální požadavky
státních zaměstnanců jsou krajně spravedlivé. Kdo posoudí
možnosti úhrady platového zlepšení? Páni sekční šéfové a
ministerští radové? Ti budou přece ve stávce a na žáclný
způsob nebudou moci dělat snad advokáta protistraně.
Kdo,
tedy, kdo? Kdo se osobně prohlásí za zástupce státu v této
věci, nemaje aparátu, bez něhož si nelze ani v
nejednodušších otázkách udělati představu o otázkách státních?
Vtírá se však další otázka. Dejme tomu, že se přece někdo
najde, kdo vezme na sebe nepopulární roli státu v úloze žalovaného jeho vlastními zaměstnanci. Jak ji provede? Soukromý podnikatel musí v takovém příjjadě sáhnmiti buď
k reservám nebo omeziti vydání nebo zvýšili ceny výrobků.
Je-li donucen zvýšiti platy zamčstnanectva.
Který z těchto
prostředků má stát? O reservách u státu si nečiníme jistě
ilusí. Omezit vydáni stát sice může, to však — aby se větší
měrou projeiúlo v jeho hospodaření — zásadně jen restrikcí,
to není při zpol¡lisovaných
poměrech
personálních
cesta
příliš schůdná a také ne zrovna rychlá, takže by se po ni
nedošlo asi včas. Může tedy zvýšit ceny. Cenou státu jsou
daně. Daně platí výroba, to jsou ti druzí. Ti druzí tedy přijdou touto cestou o část svých důchodů. Nepůjdou ti druzi
kvůli tomu do stávky?
ÚRO je veliká organisace. Má také národohospodářské oddělení. Není sice mnoho známo o práci tohoto oddělení, lze
však předpokládat, že celkem jednoduchý kruh; k němuž jsme
tu ve svých úvahách došli, je znám i tomuto oddělení. ÚRO
to tedy ví a řekne si — nebudeme komplikovat situaci. ÚRO
zamítne státnězaměstnaneckou stávku jako nevhodnou. Státním zaměstnancům nesluší revoluce;
jim tluíí zlatý límec.
XJRO navrhne zlaté límce státním zaměstnancům; ti, kterým
se toto řešení nebude líbit, odejdou ze státních služeb; ostatní
vzdychnou a upokojí se. To je možný happy-end. Nebo pú}dou státní zaměstnanci
nicméně do stávky. A pak bude
stávkovat ÚRO, aby státní zaměstnanci nestávkovali.
Anebo
te stane ještě něco jiného; co neznáme.
Hle, k jakým možnostem lze dojít při prostém
zamyšleni
nad státními zaměstnanci, když si je představíme jako obyčejně lidi. Leč státní zaměstnanci jsou lidé v postaveni zcela
zvláštním. Ničím jiným se už to jejich postavení od postavení ostatních neliší, než právě tou zvláštností. Tu zvláštnost by si měli státní zaměstnanci uvědomit. Raději by t<jzmeli stávkovat — mohlo by to být v dne&ní době a situaci
moc zamotaná
historie.
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Komunistická illegalita před lidovým soudem
Že se naši komunisté prohlašují za jediné opravdové bojovníky proti okupantům, je jistě každému
známo. Jak ta jejich íllegální práce ve skutečnosti
vypadala, je ovšem známo méně a není divu: komunisté mají málo zájmu na tom, aby se poznalo, co
vlastně v té své illégalité až do léta 1941, ba až do
prosince 1913, psali a dělali. A tak jen časem a náhodou dozvíme se podrobnosti z jejich »csvoboditelské« práce z onoho období, tak, jako jsme se je dověděli z líčení, prováděného okresním lidovým soudem
v Nitře proti osobám, které předseda místní organisace KSS obvinil, že bránili v roce 1940 komunistům
v i ilegální činnosti, která se projevovala kolportáží
tajně vydávaného komunistického časopisu »Hlas
ludu«. Před okresním lidovým soudem byly čteny
č!.'nky tohoto časopisu, tak na př. článek z čísla z 15.
června 1940, z provolání k slovenskému pracujícímu
lidu s názvem »Za úplné samostatné a slobodné Slovensko«, v němž čteme:
Hitlerovské Nemecko, ktoré lmperlalistické protiklady
s kapitalistickými Státmi, ako aj rastúce rozpory doma, nemohlo ináč rieálť, ako obsadenim malých susedných národu v. zaplietlo sa do vojny a anglofrancúzkou reakclou. My,
SI vád, z vlastněj trpkej skúsenosU poznáme, Se spojenle
n;' ho osudu so silami útlaku a vykořisťováni a, znamená veĎné vojny a věčné opakovanie versajského, mnichovského a
vieilenekého parcelovania národov a ich krajin. Dobré vidíme, že za hoslom »Nové Československo«, sa dnes skrývajů
mocenské a protlsovletské plány západných kapitaliatov, že
pod týmto heslem západné mocnosti chceli diktovat Cechom
a Slovákom formu kapitalistického útlaku a vykořisťováni a.
Je nám nad slnko jasnejšle, že v službách západných lmperlal'stov konajú protinárodnú a protil'udovû prácu Beneâ,
Hodža, Osuský a Pauliny. Proti týmto plánom západu ako aj
proti dnešnému znásilůovanlu slobodnej vôle Slovákov nemeckými imperlallstaml bojujeme my, komunisti Slovenska, rra
Celo národa za úplnú slobodu a štátnu svrchovanost Slovenska bez oudzieho kapitalistického tútorstva, za vládu rudu
a proti autoritatlvnemu režimu. Při tom však hovoříme k slovenskému rudu, ako vždy, otvorene a jasné: v tejto chvíli
je pre slovenský národ rozhodujúce uvedomlť si, že národné
a sociálně oslobodenie Slovenska může byť uskutočnené len
v bratrskej spolupráci s nemeckým pracujúcim fudom a po
boku SSSR. Menovlte mv. Slováci, vidíme a citime, že jedinou
zárukou pre našu slobodu a Státnu svrchovanost, ako aj pro
bwrce&ný náS národný a kultúrny vývoj, je bllzkosť SSSR.
Veď bol to Sovleťsky svtlz, ktorý takmer z momentu vyhlásen'a samostatnosti Slovenska z prvých uznal ná5 5tát a
nr"-'vlazal s ním dinlomatické styky.
Co li a 1 rozhodne 151 e protestujeme proti orenasledovandu maďarskvcih robotnfkov u nás právě tak, &ko maďarská komu»
n'sHoiká strana r>rotestuje proti prenasledovanlu Slovákov
v Worthvho Maďarsku.
O Slovensku chce a bude rozhodovat slovenský Tud. Takto
hO"oríme my, komunisti Slovenska, jediná orçanizovan á sila

Otec Nil
V poslední době je mnoho hluku okolo egyptsko-britské
smlouvy, odsunu zbývajících britských vojsk z egyptského
územi a budoucnosti Sudanu. Otázka se vyhrocuje v meziiiurodních, jednáních, narážkách, útocích proti dalšímu írrání
uzavřené smlouvy dvou vlád, ale psychologické pozadí je
n.:bito jednou myšlenkou: co bude se Súdánem. Egypt žádá-,
cor; Sudan mu byl připojen, Anglie trvá na osernosiatnění
j-.:':o volného státu.
Sudan, neboli správné britsko-egyptský Sudami, je kondowťnmm, což znamená, že tato (co do plochy) velká země/
již?j; soused Egypta. je pod současnou vládou britskou a
egyptskou. Ve skutečnosti je země spravována, většinou Velkou Britannii pomoci vládního úřednictvasložer.ého
z 85 >
su .lánských áfeáníků. To je také jedna z příčin, proč Egypt
r.aléhá na základní změnu vzájemného vztehu s Brite:; ni i, a situace se nezlepšila tím., že Egypt zvyšuje svoje
vojenské sily a přijímá k tomu i služby uprchli, ch .V- -:: -.
Kzprozi tomu se žádá, aby B-itannie odroTcía ze Sudar.u ávs
prapory, které tam konají službu, kdežto egyptské vc;?ko
by tam zůstalo. Keni vyloučeno, že Velká Britá-.-Ae rytiži;2
r.v,boru Němců egyptskou, vládou, jako dobrého argumentu
proti egyptským požadavkům.
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a jediný vyskúáaný vodca v boji za konečné národné oslobodenie váetkých Slovákov.
Skúsencsti z posledných rokov umoiiiujú, aby srno sa od
íudaka až po komunistu dohodli na spoločnom postupe a tak
svorné spolu v áirokom hnuti celého národa cen hlavy tých,
ktori nás zapredávaju západným kapltalistom, vyviedli slovenský l'ud na cestu lepšieho a slobodného života.
Táto etapa imperialistickej vojny znamená úplný bankrot
tých pohtických »geSeftmanov«, ktori pod heslem nového
Československa zaprcdávali národnú slobodu Slovákov a Čechov západným imperialistom a hnali tisíce našich bratov
krvácať na bojiská za světovládně snahy Londýna a Pariia.«

Komunistický předseda s pomocí oblastního sekretariátu I\SS dosáhl toho, že lidé, kteří komunistům
v kolportování jejich tiskoviny bránili, byli postaveni
před okresní lidový soud a obžalováni z trestných
činů podle nařízení č. 33/45 Sb. n. Slovenské národní
rady o trestání kolaborantů a domácích zrádců,
v němž se praví, že »horlivé pronásledování osob demokratického a protifašistického smýšlení pro jejich
politickou čůmost trestá se ztrátou svobody do 30 let,
za přitěžujicích okolností trestem smrti.« Když byla
čísla »Hlasu ludu« při přelíčení přečtena, odpověděl
komunistický vedoucí na dotaz soudu, že »komunistická strana Slovenska nebojovala za obnovu ČSR, protože v ní pracující lid neměl těch práv, která mu
patřila a obrat v politice strany nastal až později.
Rozhodný obrat nastal teprve tehdy, když v prosinci
1943 byla uzavřena smlouva mezi SSSR a ČSR. V roce
1910 K S S dělala takovou politiku, j a k ji v y j a d ř u j »
psaní ¡Ilegálního „Hlasu ludu", a!e směr té politiky
udávalo vedení K S S v čele se soudruhem Viliamem Širokým a ono je za ni odpovědno.«
Okresní lidový soud všechny obžalované v plném
rozsahu žaloby sprostil. V rozsudku uvedl, že tehdejší
činnost K S S nemůže být považována za »¡Ilegální politickou činnost« ve smyslu nařízení Slovenské N á rodní Rady, ale že naopak v této činnosti je splněna
skutková podstata trestného činu podle § 3. nařízení
o lidových soudech, protože zřejmě směřovala proti
snahám o obnovení Československé republiky a stála
rozhodně na stanovisku samostatného slovenského
státu. Přitěžující okolností je, že tálo činnost byla
prováděna iilegálně, tedy nikoliv pod nátlakem dočasných držitelů moci a v době, kdy vyhlídky na obnovu Č S R byly nejmenší.

Doufáme, že tento rozsudek nezávislého soudu slovenského ukáže i v Čechách a na Moravě na způsob,
jak má být hodnocena komunistická illc-galita vo
smyslu vskutku československém.
Ikarus
A proč se vede tento úporný zápas o Sudan? Je to z velké
části pustá, dílem hornatá a dílem močálovitá země, která je
zalidněna různými kmeny hamitského a arabského původu.
Pouze efendi a malý počet politicky myslících obyvatel Súdánu vědi asi, co znamená samospráva. Ale všichni vědí, co
je zavodňování a lepší úroda. A zavodňováníf to je Nil, velký Kil, Otec Kil V pozadí všeho, co se nyní děje v tomto
koutu svétai je Kil, který pramení tisíce kilometrů od egyptských hrar.ic, přetéká potom v ohromných obloucích sudanskym územím, překonávaje pět velkých pefejí, aby konečné
po ztečení posledcích peřejí u Assuanu, již na egyptské púdé,
plul širokým tokem severně k moři.
Keni snad třeba vykládat, co Kil znamená pro egyptské
hospod ířství. dokonce pro celou životosprávu egyptzkéři/}
člověka i státu. Víme, že celá historická tradice, pokud ji
v, '-¿me po mnoha tisíciletí sledovat, je založena na Nilu, Jen
Kil dával život úrodě a živobytí lidem a nezměrní svou Citunost pod-es. Ba dokonce ji zvýšil tím, že jeho výkonnost
byla zvýšena lidským zásahem. Bude tedy zÁhodno, uvédo~ '.-ne-li si několik zajímavých jednotlivostí o jeho původu,
růstu a cestě. Kil je druhá nejdelší řeka na Zemí a měfí od
pramenů k ústí 6357 km. Pochází z jezerrjxlé vysočiny seroer-
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Tíé <šd jezera Tanganjika, protéká dvěma velkými jezery
(Viktoria a Albert), překonává některé vodopády a vstoupí
pak na sudánské území. Zde je zadržován pustinou a tvoři
ohromrum bažinu, ve které traviny v pruzích až 2 km dlouhých a 7 km širokých zahrazují volný tok vody. (Zde končila
kdysi vf/prava vyslaná císařem Nerem k původním jezerům
nilským•> Konečné se propracuje Nil močálem a teče ve uolnérn spádu až do Chartumu, kde se do něho vlévá druhá mohutná řeka, pramenící v Habeši, 2800 metrů nad mořem.
Ačkoli mnohem užší, než Bílý Nil, do něhož se vlévá, je
tento Modrý Nil mnohem vodnatější, protože neztrácí na
cestě tolik vody vypařováním v bažinatých krajinách. Kromě
toho je spád Modrého Nilu mnohem silnější než spád Bílého
Nilu. (Není divu, že se Mussolini zajímal o Habeš. Byla to
cesta k ovládáni Egi/pta pomoci Nilu.) A pod Chartumem
začínají peřeje, které doprovázejí tok Nilu až ke vstupu do
Egi/jjta. Celé poříčí Nilu kryje plochu skoro 3 milionů čtverečních kilometrů, a délka Nilu na sudanském území je přibližně 3000 km.
Egypt, kde skoro nikdy neprší, je přece zemědělský kraj
a děkuje za to ročnímu zaiuxlňování Nilem. Za dřívějších
dob byly tedy pouze ty kraje plodné, které byly přirozenou
cestou zatopeny vodami, a byla-li povodeň malá, znamenalo
to jiro chudé obyvatelstvo nedostatek živobytí nebo dokonce
hladomor. Chtčly-li se zlepšit podmínky, byl třeba připravovat umělé zavodňování krajiny postavením hrází, které
by zvedly hladinu vody, aniž by snížily hladinu po proudu.
Nu základě takových studií byla zřízena malá přehrada
u Assuanu, která byla 10 let později ještě zvýšena. Později
byly tyto studie a práce přiděleny zvláštnímu vládnímu odboru pod vedením anglickách badatelů. Výzkum postupm:al
během doby výše a výše proti proudu, až Jcončil u jezera
Viktoria podél Bílého Nilu a u jezera Tana v Habeši podél
Modrého Nilu. Dřívější návrhy se obíraly hlavně otázkou,
jak nejlépe využívat každoroční zavodňování řekou. Stavba
dostatečné zásobárny vody, aby vystačila i na druhý rok,•
jestliže by přítok byl slabý, byla velmi obtížná, protože šlo
o ohromná množsM vody. Přes větší počet přítoků ztrácí
Bílý Nil na cestě pustinou i bažinami tolik vody^ že Chartumem proteče ročně jen asi 22 miliard krychlových metrů
vody proti 62 miliardám, které přináší Modrý Nil. Ale obyvatelstvo egytské roste rychle; a nemá-li
dojít k novým
hladomorům, musí být otázka zásobení vodou řešena tak,
aby se zabránilo následkům určitého sledu několika nedostatečných. vodonosných roků. To však se musí dít v krajích,
kde vypařování vody je nepoměrně menší než v Egirptě
nebo na cestě tam.; kde se tedy může množství vody nahromadit, aniž se příliš zvětší parná plocha,- v krajích vzdálených od sebe dr.sti daleko, aby vzhledem ke srážkám byly
na sobě nezávislé, to jest, aby chudé srážky v jednom zásobovacím kraji byly pravděpodobně vyrovnány
bohatšími
dešti v jiných.
Se zřetelem na tyto požadavky byly vypracovány čtyři
projekty. XJ čtvrtých peřejí u Merowe v Sudanu se má postavit nová přehrada, dvakrát větší než přehrada u Assuanu
v Egtrpté. Ještě výšet v bažinatém kraji, se má vykopat kanál, skoro 300 km dlouhý a 60 metrů široký, aby odvodnil
močály. Pod prameny Bílého Nilu se má změnit jezero Albert
v ohromný rescrvcár, a tato úprava má také zasáhnout výtok řeky z jezera Viktoria ještě výše. Vidíme, že po proudu
Bílého Nilu má voda být zachycena ve třech různých stupních na různých vnjškách. Na Modrém Nilu se provede
úprava u jerera Tana v Habeši, kde se zřídí přehrada, zachycující vody pramenného poříčí. Egyptská vláda vypracovala
na provedeni těchto projektů návrh, podle něhož mel především Egypt hradit náklad, ale také mít nárok na všechnu
vodu získanou. Suda v.., taktéž závislý na. zavodňováni Nilem, měl postupně mít právo užívání přehradových vod. za
něž měl píaíitj poměrnou úhradu, jestliže egyptská potřeba
vody bude úplně kryta a egyptská vláda dá souhlas. Tento
návrh z roku 1922 nebyl Anglii přijat, a tak předložila
egyptská vláda r. 1929 nový návrh, podle něhož by odběr
rody Súdánem byl tehdy ctmezen, kdyby zmenšil na škodu
egyptských potřeb množství vody nebo změnil datum zazedněrú, Ta£o dohoda platí dnes. Dohoda o projektech,
jejichž
splněni si bezpochyby vyžádá dalších 25 let a výdaj nejméně
70 milionů, egyptských liber.
Je to hezká suma. cle Egypt si může dnes doroíU s ní volněj i disponovat. Velká Briíannie bojovala na egyptském
území, bez pomoci egyptské armády, avšak ne nadarrr.Os
o především ne zadarmo. Egypt vyh rdi válku, aniž byl do
ni zapleten. Je nyní s to hradit výdaje nahromaděnými Uhrami a hodM použít část této hromady nejužitečnějším
zzísobem. Ale s hromadou peněz vyrostl také pocit moci, e ".a
tom se zakládá také dnešní postoj egyptské vlády. Kdyby
se Egypt zhasU kondom inis s Brítanrdí ned Súdánem a rfsící vlastním pánem mesitoka Nilu, přizpůsobil by odběr
vody pro Sudan svým vlastním potřebám v čžstě egyptském
ásemf- Naproti tomu trvá Britcr.itie na stanovisku, že ruit-.o
fcrdt také zřetel na vatřebni siidnnských obyvatel, závislých
na nilských povodních- Počítá také s íím,- Se do 25 lei (tedy
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také do doby výstavby projektů a úpravy nilských vod)
sudanské kmeny budou pod správním vedením tak dalece
vychovány k demokratické samosprávě, že autorita narirň
a šejků přejde přirozená do rukou volené vlády a tedy do
rukou lidu sudanského.
Věcná argumentace
egyptská za politickou a halasnou
oponou se dovolává toho, ie Sudan by byl s to použit veškerých vod, tekoucích Nilem, pro zaplaveni neomezeného počtu
hektarů na sudansk&m území, měřícím 2'2 milionu čtverečních kilometrů,
co i by připravilo o ůrodonosnou vlním
egyptské 3 miliony hektarů. Naproti tomu se dovolává Britannie toho, ie maximum plodné oblasti r Sudanu, tíremí
zrané Džezirá* nepřesahuje 1 milion hektarů. Egypt vynakládá veškeré své úsilí na to. aby přesvědčil Spojené národy, Se je třeba vzít rozpory mezi Velkou Britannií a Egyptem do vlastních rukou. Termu odjHrruje Velká
Britannie
s poukazem na to, ie nynější poměr mezi oběma státy se zakládá na dobrovolné smlouvě, uzavřené roku 1936. která je
dopostul platná. Arci, tuto smlouvu
nepodepsal nynější
předseda egjrptské vlády (coi však na platnosti nic nemění);
chce proto přesvědčit radu, ie smlouva byla uzavřena pod
jakipnsi tlakem.
Otázka má však ještě druhou stránku. Dva ze. čtyř navržených projektů bude nutno budovat mimo oblast epj/ptskou
nebo pod egirptským vlivem. Oba projekty leží v pramenném poříčí oboru Nilů, Bílého i Modrého. Je to reservoár
jezera Albertova, kterii leží v Ugandě; a Uganda náleií
k území britské říše. Druhý projekt je přehrada u je-era
Tana, ležícího na habešském území; a Habeš je britským
spojencem od doby. kdy vděčila za své osvobozeni britským
vojákům. Je tu tedy také jakýsi imponderabilní
argument,
kten) přesto přispěje svou vahou k rozřešeni otázky, jak so
rozdělit o Nil. Neboť o to jde.

Z dopisů redakci
ZNÁRODNĚNÉ POJIŠŤOVNY JAKO

MECENÁŠI

Pod tímto názvem uveřejnil v 36, čísle i»Obzorů« pan Jiří
Vlk ¿lánek, jehož obsah je tak sugestivní a živéry na první
pohled tak logické, že čteniř neanože jinak, než spolu s autorem odsoudit Pojišťovací radu, »která rozhodla a nařídila,
že žádni z pojišťoven nesmí roéné ze svých prostředků véxiovati vice, než 20.000 Kčs« (na darech). AvSak článek jo
jen zdánlivé logický, jak hned dokážeme, 1 když uznáváme,
že na stanovisko Pojišťovací rady může být odpověděno názorem protichůdným.
Nuže — oč jde?
Pan Vlk soustavou svých temperamentních a působivých
argumentů předpokládá, že se nic nezměnilo: pojišťovny byly
— pojišťovny jsou; ty dřívější míly správní rady — nynější
mají představenstva, a v pojetí pana Vlka je to totožnost
(ačkoli tomu tak ovšem není); dříve byly dary, mezi drobty
1 dary velké a četné, nyní nemá býtl n i c . . . Dovozuje z toho
všechno, 00 dovozuje, přísné odsuzuje a těš! se na Man co
v nadějí, že budou ^zajímavé a jisté poučné«.
Vytýkáme panu Vlkovi v a d u v m y š l e n í . N e n í t o t o ž n o s t i mezi pojišťovnami dříve soukromými a nynějšími národními podniky pojišťovacími. Je mezi nimi rozdíl
podstatný, a máme za to, že z nevědomosti o tomto rozdílu
pramení všechno nedorozumění; zajisté 1 proto, že nové skutečnosti jsou vyjadřovány starými slovními výrazy.
Dřívější pojišťovny patřily akcionářům nebo členům a jejich jménem hospodařila s p r á v n í r a d a podle svého volného uvážení, řídíc se jen svými zájmy; byla odpovědna j e n
valné hromadě, a kdyby byla hospodařila tak, že fcy se to
bylo valné hromadě nelíbilo, nemohlo se »provinilé« správní
radě přihodit žádné jiné neštěstí, než to, že její členové by
nebyli dále voleni. Ani ona, ani její jednotliví členové nemohli býtl hnáni k odpovědnosti a k náhradě vzniklé škody
— pokud ovšem nešlo o čin obecně trestný. Pro hospodaření
«právních rad však kromě obecných předpisů, neplatily žádné
předpisy díl-čí a speciální; poskytujíce dary, správci rady věděly, že o ně se sníží zisk, k němuž směřovaly a Jehož užití
svými návrhy valné hromadě neodolatelně ovlivňovaly.
Zcárodnfcím pojišťoven se však udála podstatná změna,
jejíž důsledky lze snadno pochopit. Především se udála rozhodná změna ve v l a s t n i c k é m p o j e t í : jestliže pojišťovny patřily dříve akcionářům a členům (v zjednodušené
formě správní m radám), patří nyní státu; presidentův
dekret č, 103/45, oddíl H. § 3. oóst. 1. praví: »Pojišťovny
ustavené podle předpisů tohoto oddílu jsou jako národní podc l k y m a j e t k e m s t á t u ve smyslu dalších ustanovení.«
A sa <írabé: tidála se stejně rozhodná změna 1 ve skladbě
práv a poTii-nosti orgánů, které spravují tyto národní podniky pojišťovací.
Tak vida: státní majetek, rčkoH T2ž majetek soukromý,
jako dříve. Opravdu se tedy něco změnilo cproti dřívějSku.
Se státním majetkem je siitno hospodařit obezřetněji, než
* vlastnic lvím senkromým, protože každá chyba postihne
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nyní zájem státu a národa, kdežto dřivé postihla Jen zájem
soukromý.
A kdo nyní hospodaří? Podle § o téhož dekretu představenstvo; pojem správních rad dekret vůbec nezná a nepřejimá ani jejich označeni, ani jejich funkci. Odstavec 6. a 7,
zmíněného 9 5. ustanovuje: ¡-Představenstvo je povinno spravovali pojišťovnu 5 péči řádného hospodáře a jeho členové
r u č í z a š k o d u , kterou způsobí porušením svých povinností.* Toto ustanovení je logické proto, že představenstva
zastupují stát, a ten nemůže ponechat jejich vůli, jakými
hledisky se budou řídit. A dále: § 9. pojednávající o užiti
přebytků hospodaření (zde nelze říci o užití »ziskus, protože
ten není hlavním cílem snah znárodněných pojišťoven, jak
tomu bylo dříve), ustanovuje v odst. 4.: »Podrobnosti o použití částek, věnovaných pro všeobecně užitečné účely, upraví
a vyhlásí ministr financí podle ustanovení odstavce 1.«
Než budeme pokračovat, budiž dovolena malá odbočka:
Oněch 20.000 Kčs, jež pan Vlk napadl, není vše, co má plynout z přebytků hospodaření (pan Vlk myslí, že dary dříve
plynuly z položek provozních, ale mýlí se; byly to anticipace
čistého zisku, jak mu dokáže kdekteiý účetní) národního
podniku pojišťovacího. Stát má pro sociální výdajnó účoly
své speciální orgány, stejně nové, jako jsou nové tyto podniky, Prostřednictvím oněch orgánů bude pamatovat i na
účely, vzpomínané panem Vlkem; nebylo by ani rozumné,
a nakonec ani hospodárné, aby každý národní podnik plnil
na svou pěst část všeobecných sociálních úkolů státu, oproti
dřívějšku podstatně rozmnožených, takže stát převzal po*
vinnost několikanásobně nahradit dřívější soukromou dobročinnost.
Vraťme se však znovu k dekretu. Podle dojmu, který vyvolává článek pana Vlita, b y p ř e d s t a v e n s t v a n e m ě l a d b á t z á k o n ů a neměla by dbát práv ministra, vyplývajících z dekretu-zákona. Ministru jedinému přísluší určit,
kdo a jak bude z přebytků obdarován. Avšak ani on nemůže
Jednat libovolně nebo svévolně, jsa vázán předpisem 1. odstavce cit, § 9., jehož poslední věta zni: »Přitom bucliž přihlíženo k nebezpečím, proti nimž smlouvy sjednávané pojišťovnou v rámci tohoto odboru poskytují pojistnou ochranu«. I daiy se maji v té či oné formě vrátit k pojtstníkům,
z jejichž prostředků přebytky vznikly.
Výtka vadného myšlení, adresovaná panu Vlkovi, se opilá
o důkaz, který podal p. Vlk sám: přesvědčil, že mu nejsou
známa ustanoveni dekretu a jejich důsledky. Jinak by nemohl
vytýkat, že nynější správy hospodaří p o d l e z á k o n ů . To
přece není útěk před odpovědností!
Pan Vlk uvádí jako příklad velkorysé štědrosti dřívějších
správních rad jenom jeden druh darů, a to dary na účely
kulturní. Je ale známo, že disposiční právo dřívějších správních rad se neomezovalo jen na tento obor. Správní rady
přispívaly podle svého smýšlení politického, národního nebo
náboženského, především na účely jiné než kulturní, na př.
na podniky a potřeby politických stran. Nikoli zřídka to bylo
vytýkáno době minulé, a je toho zasvěcenými vzpomínáno
s hořkostí a odsouzením ještě dnes. Pan Vlk opomenul tuto
okolnost uvážit, ač je nerozlučně spjata s otázkou celkového
disposlčního práva dřívějších správních rad a podniků soukromých ve srovnání s jeho omezením u představenstev nynějších podniků národních.
Kdyby sl pan Vlk náležitě ujasnil, že všechna omezující
ustanovení dekretu jsou nutným a nezbytným opatřením
p r o t i z n e u ž í v á n i státního majetku, a že Jsou tudíž
motivována zájmem veřejným, neměl by co vytýkat a vy•vyčítat. Kdyby bylo ponecháno volné pole úvaze a fantasii
takové správě národního podniku, o Jaké sní pan Vlk, jako
o možné, jak dlouho by to trvalo, než by štědrá a laskavá
správa r o z d a l a celou podstatu ? A proč by nerozdala,
když >toj není její, z cizího krev neteče, veřejný majetek
nepatři nikomu a všem. a je-li pociťovaná potřeba pěstovat
popularitu štědré správy? Chtěl by tu pan Vlk spoléhat na
svědomí? Lepší než na ně je spolehnutí na. zákonný předpis
a zřetelné vymezení hranice povinnosti.
Pojišťovací rada vzala na sebe povinnost uhájit i oněch
20.000 Kčs ročně na dary před možnou výtkou ministra financi. neboť i ona je mu in puncto způsobu hospodařeni
odpovědna. Je jisté, že je uhájí; není vš3k jisté, že by k těmto účelům uhájila více.
Není tedy hanbou, že Pojišťovací rada varovala národní
podniky před štědrosti a před nebezpečím xiarůc; neřekneme,
že je to její přednosti, spokojíme se jako demokrati konstatováním, že konala jen svou povinnost obezřetného správce
věci celého pojišťovnictví, neboť k tomuto účelu je zřízena.
Není to hanbou také proto, že její zákaz vskutku postihuje
jen daryr, a ne na př. nákup obrazů, jak nesprávně dovodil
pan Vlk; nákup obrazů se promítne do suché mluvy bilančních čísel jako »nákup inventáře:, byť by šlo o obraz
sebeumělečtější, a nákopy inventáře í
knlfciistích s t a ť
ků, jež mohou nějak posl-oužit provozu pojišťovny nebo bytí
jim podmíněny, nejsou zákazem poskytování darů nad hra-
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ničí 20.000 Kč3 ročně nijak dotčeny. A tam, kdo v oboru
darů půjde o věc celého národa, to je tam, kde nutnost při»
spět darem (příklad: sbírka na obnovu staroměstské radnice)
nebude tolik otázkou libovolné úvahy jako spiše mravním
Imperativem, tam se Pojišťovací rada dohovoří a ministerstvem financi 1 s pojišťovnami, aby mravní bilance národních
podniků pojišťovacích nevykázala pasivum. Jen způsob bude
jiný oproti minulosti: čistší a jasný, takže nebude nutno tni o
skrývat — ani za pozlátko dobročinnosti.
Pojišťovnictví přestal být zájmovou sférou akcionářů a
správních rad i pojišťoven dříve vzájemných. Stalo so věcí
celého národa a nemůže být s minulým stavem ztotožňováno.
Je to něco jiného. Každý, kdo hlasoval pro znárodnění, anebo
s nim aspoň sympatisoval, musil vědět, nebo aspoň tušit,
žo s opuštěním starých forem podnikatelských budou opuštěny i cesty jejich správy. Jedno bez druhého není myslitelné.
Znárodnění je trochu víc než prostá výměna posle nebo kabátů.
Stavějíce se takto proti panu Vlkovi a jeho vývodům, pravíme v podstatě Jen tolik, žo znárodňovací dekret presidentův ctimo jako zákon, a zákon považujeme za fakt, jc«muž
je nutno se podřídit bez ohledu na pocit libosti nebo nelibosti.
Ovšem — zákon je třeba znát a proto pana Vlka omlouváme,
spokojujice so proatým uvedením jeho výtek na správnou
základnu.
JUDr lng. M i l o š F a 11 u s,
generální tajemník Pojišťovací rady.

Kniha týdne
Fr. Liszt: Fr. Chopin. Z francouzského originálu pí vložil
Václav Bělohlavý. Vyglo v Topičové edici, Praha XII, Ullco
Jana Masařka.
Na IJsztovu knihu o Chopinovi lze vztahovali slova filosofa Pascala: Chudý řemeslník, který mluví o bohatství;
nepatrný úředník, který mluví o vedeni vállty; nevzdělaný
člověk, který mluví o umění — ihned prozrazuji .svou noznalost. Ale boháč dovede mluvit o bohatství, vojevůdce dovede mluvit o vedení války, a umělec dovede mluvit o umín í . . . A právé toto jo přednost Lisztovy knihy o Chopinovi,
že v ní mluvi umělec o umělci, veliký umělec o velikém
umělci, veliký hudební skladatel o velikém hudebním skladateli, a k tomu všemu přítel o svém příteli. Tylo skutečnosti
umožňují čtenáři, aby nahlédl do nitru umělcovu, aby se zahleděl do hlubin onoho pramene, z něhož tryská jeho umění,
aby překročil onen posvátný práh, jenž vede a í k samému
svatostanu, v němž se vnitřním slovem vyjadřuje nedělitelná
osobnost každého z nás ve svých nejzákladnějších a nepodstatnějších vztazích.
Z jakých zdrojil pramenila podmanivá hudba Chopinova —
to na prvním místě chce aspoň poněkud poznat každý opravdový zájemce o jeho hudbu. Jsou různé výklady o pramenech
uměleckého tvořeni Chopinova. Liszt nám zde podává výklad,
který jediný Je autentický, výklad, nu jehož základě bude
nutno vždycky vysvětlovat celé dílo Chopinovo, výklad, který
sám Chopin sdělil svým přátelům ve chvíli důvěrné nálady:
Dotázán, jak by pojmenoval ten cit, který vkládá do svých
skladeb jako neznámý popel do alabastrových uren, odpověděl
umělec, přemožen slzami, jež se třpytily v jr-ho krásných
očích, s upřímností tak vzácnou u umělce jeho vzletu, u umělce, který jinak přísně skrýval před druhými své nejvnltřnějňl
city, že jeho srdce nelže v tomto melancholickém smutku,
1 kdyby se snad někdy přechodně rozveselil, že se to nikdy
nedotkne hloubl jeho duSe, která je plna toho citu. Jenž se dá
•vyjádřit pouze jeho vlastním mateřským Jazykem, a to Je . , .
žal!
Umělec velmi často opakovával toto slovo, opájeje se jeho
zvukem. Jeho hudbou, Jeho vnitřní náplní; slovo, které pro
něho obsahovalo celou stupnici citů, city lásky 1 nenávisti,
city bolesti 1 radosti, smutku 1 touhy, city sladké J hořké,
životodárné 1 otravné; slovo, které Llszt se pokouáí nepřesně
ppsat Jako neutěš!telný zármutek nad nenahraditelnou ztrátou nebo snad ještě lépe jako bolestnou tesknotu po něčem,
co neuspokojené hledání nepřináší...
Žal .. .! Slovo, jímž Chopin definoval zdroj a podstatu svého
tvoření; žal, který prostupuje celým jeho dílem, žal, ktejý
je jaksi metafyzickým pozadím a základem celého jeho díla.
A zdá se, že mutatís mutandis dotkl se zde Chopin touto odpovědí podstaty uměleckého tvoření vůbec, které vždycky vyrůstá z určitého problému, z určitého >žalu", jenž je podněcuje.
Skrývá se v tomto žahl hledání, hledání lásky, která by onen
velký žal ukojila? Hledání lásky, která je nejúčinnějším lékem. která nakonec jediná zůstává, v níž je všechno, která
může obejmout všechny souzvuky, jež je tím nejk řásněJéím,
co lze říci o samém Bohu, že On totiž je láska? Maně nás
napadají Březinovy verše o Slepcích: Jdcrj ávSe na5e exilem
země, slepci, oslepl; mystickou vinou narození, k Jhrým kvílícím, hýřícím houslím, 6 srdce, v 'ootestaé ímprOvisaei naklo-
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n ě m . . . A když tyto housle obepnou poslední a nejvyšái
akord, strhají se jeho vypětím všechny struny, housle samy
prasknou, neboť zde uměni naráží na své hranice, jež nemůže
překročit, na to, co je nevyslovitelné... Zde, v tomto okamžiku se náhle objeví skutečnost, že v hledáni krásy pomíjivá
a částečné, chvěje se nepokoj a úsilí o Krásu absolutní, že
je to stále Nekonečno, jež nás znepokojuje i proti naši vůli,
Jak se vyjadřuje A. de Musset.
čítíme toto vlněni v dílech Chopinových, cítíme v meh tento
neklid a nepokoj, jež snad konči až teprve na smrtelném lůžku, kdy umělec, přijav Tčlo Kristovo, přiznává se svému příteli, knězi: Nebýt tebe, byl bych zahynul jak s v i n ě . . . Nyní
jsem konečně u zdroje štěstí.
Hledali jsme snad uhlaze ného umělce, který v knize Liszícvě vystupoval a okouzloval, ale nacházíme člověka, jeho veliké srdce, rozervané a toužící, rozryté žalem a zaměřené k NeJtonečnu. A v těchto myšlenkách a úvahách musíme se nyní
blížit k Chopinovu dílu, takto je třeba je chápat a vykládat,
neboť jediné takto je chápáno tak, jak je chápal sám umělce.
Protože náS Liazt seznámil a těmito skutečnostmi, dal nám
tím daleko víc, než kdyby nám byl podal výklad jednotlivých
dél umělcových. Zde je celý člověk a celý umělec.
F. J.

Hudba týdne
Koncert Českého komorního orchestru
Hudební «ozóna 1917/8 počíná dělat své první tápuvé krůčky, avšak pomalu se již na všech stranách jeví příznaky, že
v krátili' době se rozběhne plnou parou. Nejvýznamnéjší události toheto týdne byl zajisté koncert Českého komorního orchestru, této Čiperné mladé české filharmonie, jejíž největší
a nedocenitelnou předností je nadšeni pro vč-c, skvčle usměrňované a formované zkušenou rukou našeho největšiho dirigenta — prof. Václava Talicha. Jeiio neúnavnou a oddanou
práci, kterou tomuto tělesu věnuje, nutno cenit tím vice, čím
méně mu to jeho zdraví a věk dovoluje. A zvláště nyní, kdy
se stal šéfem opei-y Národního divadla, což byl od počátku
náš postulát, jehož uskutečnění nyní teuto cestou vítáme. Frof,
Talich neopustil svůj komorní orchestr, naopak, pečlivě a pilně pčstí t.ento keř, aby dorostl v strom a vydal zralé plody.
Tato práce se mu daří zatím vynikajícím způsobem a není
Ostatně divu, neboť prof. Talich zde může současně uplatňovat své dvě nejvčtši víchy: uměleckou a pedagogickou. Jen
bych rád ještě připomněl, že tento orchestr již loni začal zápasit s potížemi rázu finančního. Choďte proto na koncerty
tohoto souboru. Nejen proto, že mladé talenty nutno podporovat. Hlavně proto, že si při tom také přijdete na své peníze.
Koncert, o němž referuji, se konal v Domě umělců 17. září.
Pořad sestával výlučně z hudby české, a to převážně předklctslcké, zpestřené jednou skladbou moderní. Jako první hráno Míčovo řGoncertino in Es«. Zde narážíme na jméno, k němuž v hudebním světě se v poslední době pojí mnoho problémů a i zahraničních polemik. Poněvadž čtenáři, který nesleduje odborný hudební tisk, patrně celá aféra ušla, načrtnu několika slovy situaci:
R. 1936 byly ve farnim kostele v Pelhřimově objeveny rozepsané party »Symfonie in D ;. Jako autor byl uveden .signore Mitaclia-s. Tato skladba byla tedy přiřknuta Františku
Václavu Míčoví, moravskému skladateli, o 2 generace staršímu Mozarta. Jeji sensačnost spočívala v tom, že se jedná
o symfonii vyhraněného mozartovského typu, z čehož se vyvozovalo, že vlastně Míča je skutečným zakladatelem klasického slohu symfonického, jak jej známe z děl Haydnových a
Mozartových, a že tedy opět to byly Čechy — ona slavná
konservatoř Evropy — z jejichž lůna se počala v polovině 1S.
století rodit nová hudební epocha. Pochlubili jsme se tím také
v cizině, a tu hudební kritik Timesů po prvém poslechu symfonie in D prohlásil, že nevěří, neboť by to znamenalo úplnou
revisi dosavadních hudebně-vědeckých názorů. Byly inu teáy
zaslany rukopisy s anglický kritik byl již téměř ochoten kapitulovat, k d y b y , . . Kdyby se mezitím nepřišlo na to, že ~a
Moravě v Jaroměřicich působil celý muzikantský rod Míčů,
s něhož vedle Františka Václava, zvláště vynikl František
Adam Míča, přítel Mozartův, dokonale seznámený se všemi
díly tohoto genia, zemřevší o 20 let později. Tím sensaee pomalu, ale jistě poSala ustupovat pochybnostem, ne-li ostuiě.
Pravda, poslední slovo v tomto spora nebylo desud řečeno, důkazy, ani takové ani onaké, podány nebylý, avšak uvedená
fakta mhrvi řeči až příliš přesvědčivou. Je proto nejvýše rr;„vděpodobno, že autorem ^Symfonie in Ds je F i a i i l e k Ažam
Miča a 2e londýnský kritik dostane satisfaked.
Míčovo ->Gencerířx> in Es hrané na koncertu ČHD, rovněž
hledá svého autora, to je ke svému příjmení správná křestní
jména. V tomto případě však situace není toSk cžehavá z : >
ho prostého důvodu, že zde nejde o čilo, jež by bylo slehcrsr
novotvarem i v době Františka Václava" Míčy, takže by bylo
snažší j-e priřknoutí jemu. Avšak na druhé straně, přes rrněkud odlišnou fakturu od -Svrnfonia in B>, to klidně může t v í
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pouze méně vyzrálé diio mladého Františka Adama, který se
dožil 63 let, a který se ve své tvůrci práci, jako každý skladatel, vyvíjel. Zde má naše srovnávací hudební věda "široké
pole působnosti na dlouhou dobu. Jinak po technické stránce
je to skladba neproblematická, po vjemové stránce vláčná,
s líbezným, něžně tikajícím adagiom. Reprodukce byla připravena velmi pečlivě, smyčce byly opět výborně. Nejisté byly
lohy.
Celkem zbytečnou záležitosti bylo křísit z mrtvých Koncert
pro ¡osni roh« od znamenitého českého kornetisty Jana Václava šticha, soúčastníka Mozartova, známého pod pseudonymem Glovanni Punto. Dnešnímu posluchači tento koncert
nic nedává. Velmi obtížný virtuosní.sólový part hrál ne vždy
se stoprocentním úspěchem prof. Kaucký, O nejlepší úroveň
interpretace na tomto večeru mezi sebou však soutěžily jiné
dvě skladby: Serenáda pro komorní orchestr od Boh. Martinů,
neobyčejné osvěživě a jaře půscbfcí skladba, naplněná jemným
invenfiním espritem, připomínajícím Alberta Roussela (ostatně chtěla ho připomínat, noboť
mu věnována a třeba říci,
že se v ní obdivovatel zcela vyrovnal mistru) a známá symfonie D-dur J. V. Voříška, nadějného, avšak předčasně zesnulého českého skladatele z počátku 18. století. Cbě skladby byly
podány s hlubokým porozuměním v dynamickém vypracováni a s velkou šťávlostí zvukovou. Úspěch byl po zásluze
srdečný
"
IG.

Film týdne
Čapkovy povídky (český ílim reá. M. Frlče v kinech Sevastopol a A l f a ) . — Sám v noci (franc, film rež. Cli. Stengela v kinu Juliš). — Gildu (amer, film rež. Cli. Vidora
v kinu Blaník).
»Čapkovy povídky, jsou prvním plodem obnoveného filmařského zájmu o Mílo K. Čapka, Byly-li natáčeny jako
film exportní a representativní, je nutno ilol hned úvodem,
že tohoto cíle nebylo dosaženo. Už proto ne, že i jako film
zůstaly především uměle spojenými literárními útvaiy a půvabným čapkovským dialogem, který e vynikající drob.iokresbou postav je nejlepší složkou této práce. Otázkou zůstává, proč právě těchto pět povídek bylo vybráno k zfilmování, když tíi z nich (o ukradeném nemluvněti, listinách
plukovníka Hampla a nebeském soudu) jsou nefilmové, protože založené jen na slově. Zejména nad poslechli je třeba
se pozastavit. Zde totiž ukázal Fr!č jako upravovatel látky
pro film velmi značnou mini závislosti na cizích, dokonalejších vzorech. Stoji tu pod vlivem éty duchařských filmů
poslechli doby, jejichž móda, zdá se, začíná zasahovat 1 k nám.
Vytvořil-li si K, Čapek tak pitoreskní představu o posledním soudu, nelze mu v tom zabránit, stavíme se však rozhodně proti matení pojmů a prefanaci náboženských představ filmem. Se ztělesněním Boha máme jíž zkušenost!
z Drdova :>Mčstečka na dlani?, Jsme asi jedinou produkcí na
světě, která kdy k realisaci tak absurdního nápadu přistoupila (ač jindy chybí odvaha k vře cm mnohem méně odvážným) a nehodlá se asi vzdát představy starého vousatého
pána, který má celkem — ku podivu — rozumné nápady
(podle jistých bodej-ch hlav). Z tohoto, ne právě šťastného
výběru, obstála nejlépe povídka pivní, v niž Frič d<..-.ýhl
značného účinku obratnou montáži a komentářem. Z <-..;-.atnich scén zasluhuje zmínky episoda o Juraji Čubovi. Naturalismus, přenesený- do hospodské scény z filmu Varujje na místě, potřebuje však zvýšeného tempa, Za povšir-, aut:
stojí Pričovo, místy úspěšné, úsilí o působivý obraz, mí-ní ž
banální používání sboru v hudebním doprovodu. Z galerií postav (mnohdy divadelních a kulisových; vystupuje výrazně
především J. Průcha (trestanec Záruba), F. Kovařík (Čub)
a P. Bielik (strážmistr). — Z řady francouzských detektivek
byl uveden pod názvem >Sám v noci? (Seul dans la nuit)
příběh o vraždě dvou žen, ve spojhesíí se známou písňovou
melodií* Umělá konstrukce, upocen' zápletky, papírové postavy, zoufalá snaha o tajemnou atmesféru
ani ne tak
napínavě jako komická. Ale obecenstvo to možná v letošním
horku speií-me. — Rozpor obsahu a formy dostupuje pomalu
v americkém filmu vrcholu. Zatím co nelze jinak, než cViivovat stránku čistě filmovou, která je jek obrazově, tak
stavebně rcosíě dokenalá, ocitá se námětem tiskových .••Gild
na samém dně uměleckého podvodu. V tomto případě jde
o drama žárlivostí, která rozvádí a zase spojuje dva mladé
lidi. Zdánlivě nic nového. Ale podzemní barové prostředí,
v něž je zasazen, prostředky kýče, jimiž působí na nejprinritfcmějSí " í - eóecensíva, vSeehna ta zdánlivá hloubka obratně r n v f c i i dlaíora a ipsyeíecíczíckí- zvrety — to vše, tluInmňgeno necbyěejně susestiTBí formou, rřetístavaj»-skutečně. řekl bych.
mové vočstěsL N a tem nezmění nie ani okolbosí. že svůdná Rite. Ha;—"orťh má vfe hereekéíeo výrazu
nsž její kolegyně ve film-:
ttbata drobu. Je už jednou třeba
se neií- bránil devozn filmového braku Tím spise, je-li jeho
forma tak w t r s n á .
bs
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Rozhlas týdne
BBC a náš rozhlas
Jak se dovídáme, svolala BBC asi jedenadvacet svých rozhlasových autorů ze všech krajů Velké Britannie, aby so
zúčastnili konference s jejím dramatickým oddělením. Účelem toho byla snaha jednak tyto autory vzájemně sblížit,
jednak je 1 obeznámit s požadavky a podmínkami rozhlasové
práce, která rozhodné potřebuje oo nejintensivnějši styk rozhlasových autoru s rozhlasem, jak jsme po něm i u nás již
několikrát volali. Bohužel, jak se zdá, našemu rozhlasovému
vedení rozhlasoví autoři příliš neleží na srdcí, ačkoli užší spolupráce rozhlasu s jeho autoiy by měla jen příznivý vliv na
úroveň vysílaných prací vůbec. Je ku podivu, že u nás se nechce stále ještě pochopit, že zatím co autoři divadelních her,
románů a jiných literárních Útvarů se mohou při své práci
opřít o úctyhodnou tradici, nemají naopak rozhlasoví autoři
nic takového, neboť mladé rozhlasové umění se vlastně ještě
stále rodí a formuje a kromě toho prožívá, vzhledem k nutné aktuálnosti rozhlasového projevu, 1 velmi četné proměny.
Kdo by m hl rozhlasovým autorům podat v tomto směru
pomocnou ruku
to je především rozhlas sám, ale ten o ně
patrně asi dnes příliš nedbá. Je pravda, že se pokusil o jakýsi kurs rozhlasové práce pro významnější literáty, ala
uspéťh tohoto kursu byl asi nevelký; je tím ostatně potvrzen
náš názor (již dříve v našem listě vyslovený), že, má-li v ý znamný spisovatel zájem o prácí pro rozhlas, dojde k nl
.sám, nemá-11 však zájem, nepřiměji ho k ní ani nějaké kursy.
Ho/hlas ovšem nemusí nijak příliš truchlit nad nezdarem
v této věci, neboť podle četných zkušeností nestvořili nejlepši rozhlasové liry právě nejvýznamnfijší spisovatelé. Ala
právě proto tím více by měl rozhlas usilovat o styk se svými
autory, měl by pro ně zřídit studijní knihovnu, pořádat s.nimi
diskuse o rozhlasových problémech, zvát je na rozhlasově
konference (zde budiž konstatováno, že ev. zájem autorů
o tyto konference rozhlasové vedení dokonce i g n o r u j e ) a
konečné seznamovat je i s vývojem rozhlasové práce vůbec.
Bohužel, to všechno je u nás asi luzný, nesplnitelný sen, snad
také proto, že rozhlasovému vedení nejde ani upřímně o opravdově rozhlasové umění, nýbrž spíše jen o příležitostné propagační yhry<v, z nichž jednu (v soutěži dokonce doporučenou)
jsme před časem právem odsoudili jako doklad, jak daleko
na léto cestě mohl náš rozhlas až zabloudit.

Velký úspěch brněnské továrny PRIMSFON
na pražském veletrhu!!
Nňvátévníci P V V nu"li příležitost obdivovati výstavní pavilon brněnské továrny PR1 JtAFON R Á D I O Z A O R Á L E K . která,
předvedla svftj nejnovějál vynález a dosud nejdokonaleji! gramofonový mřnio P E R P E T O N s deskovým indikátorem.
Deskový indikátor představuje nejpozoruhodněji! Část této
nové konstrukce gramofonového měniče, je podobny volícimu
kotoiuM telefonního přístroje. Tímto indikátorem můžete si nastavit! libovolnou hr.art dobu od 3 min. do jedné hodiny! T o

O žízni. Zfzefi vzniká ztrátou vody nebo po sílaných Jídlech
Zizeů je dobrou příležitosti k nahrazení vypocených minerálních soli zdravým nápojem. Žádný neosvěžuje tak jistě
a příjemně, jako dobrá minerálka. Hasí žízeň, i když jo
a chlazena jen pod vodovodem a nadto ještě nahrazuje přirozeným a účinným způsobem mlneráiie, jež z těla odvedl pot.

Tak se píše . . .
ve »Svobodném zítřku« (14. VIII. 1917): »Rafael Kubelik vzal s sebou 1 našeho klasika P. V. Míčů, domnělého
autora symfonie v D-dur, která způsobila nedávno
v Londýně rozruch mezi hudebními kritiky a vědci,
neboť jsou v nl obsaženy hlavní znaky Mozartova symfonického díla, jehož byl Miča předchůdcem.« — Zaslala O. D., Voznice, p. Stará Huť u Dobříše.
ve ^Svobodných novinách« (23. VII.1947): »O pozemních operacích se válečné zprávy nezmiňují, zřejmě
proto, aby ze zpráv netěžili též Indonesané a nevyužili
š p a t n ý c h dopravních cest.« — Zaslala O. D., Voznice.
sLid. demokracie , 10. V I I I . 1917: »Máchovo jezero
u Doks leží vzdáleno od Prahy pouhých 89 Kčs osobním vlakem. Nesprávně je ovšem řečeno, že loží, neboť
většinou vůbec neleží, ale vzdouvá se pod nárazy teplého větru, až písek na dně vytváří pravidelné brázdlčkv a bílá mořská pěna se usazuje na vousech naháčů,
namočených u pobřeží.«
i-Nové slovo« ze dne 10. srpna: M N V Zlobicc u Kroměříže příjme ihned obecního sluhu. 27.000 ročně mimo Jiné příjmy, s k o č n é , byt zdarma.
v »Sobotě«, 9. V I I I . 1917: »Velryby se na sebe vrhají
s otevřenými tlamami a byla už nalezena velryba, jež
měla dolní č e l i s t skoro úplně utrženu. Proto je 1 na
kostrách velryb v museích často vidět zahojená zranění páteře v o c a s e . «
v »Národ, osvobození ze dne 2 VIII. 1947: >Do Prahy
se sjížděli čeští partyzáni, bojující v Itálií. Přišli, aby
se s e k a l i se svým bývalým velitelem.«
ve Svobodném slově« (29. VIII. 1947): »Skoda, že se
Endrys nenarodil o čtyři dny později, jistě by vyhrál
letošní juniorku.« E n d r y s s e t o t i ž
narodil
v p o s l e d n í m t ý d n u m i n u l é h o r o k u . — Zaslala L, B., Pardubice.
v >Rudém právu« (2. IX. 1947): Původně však č a j
byl nápojem bohatých. J e š t ě v 18. s t o l e t í s t á l o
p ů l k i l a 250 Kčs.« — Zaslal K. P., Arneštovlce.
y Květnu«: »Na ostrově Rabu vlají vlajky ROH a
CSR. Nezvyklý obrázek pro mnohé cizince, kteří zde
rávili svou dovolenou. Ale domorodí obyvatelé viděli
ve vlajkách symbol bratrství a jednoty obou n á r o dů.' — Zaslal J. P.. Chotěšov.
ve Svobodném slověc (27. VIII. 1947): ¡.Na prostorách vyprahlé stepi, která dělá proslulému anglickému
trávníku jen ostudu, s e v á l í , h r a j e , h e m ž í a k ř i čí t i s í c e d ě t í , m i l e n c ů , k r a v i d o s p ě l ý c h
v plavkách, polosvlečených, naditých 1
b e z k o š i l e . « — Zaslal V. M „ Náchod.
ve Svobodném slověi (23. VII. 1947): » . . . Cepelák,
zasažen do hlavy, klesl k zemi a za několik vteřin
s t r a t i ! v ě d o m í . Pak začal v o l a t o p o m o c . . . «
— Zaslal A . H „ Praha.

!

v >Rudém právu« (14. srpna 1947): » . . . c e s t a velmi
dobře ubíhala. N ě k t e ř í s e o b d i v o v a l i
tamní
krajině,
druzi opét vlastní
zábavě...«
— Zaslal M. š „ Meziměstí u Broumova.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
však není v í - . Indikátor umožňuje ~ařu-:eni pausy za. kteroukoliv deskou, indikátor odpočítává obehrané desky, t-ifcž*
umožňuje volbu programu, a co pohodlní zákazník nejvic-:cvonl. ind kátor vypojí po kterékoli desce nejen automat, ale
i váš přUur.aO. takže budete pohodlné usínat: pří hudfcé aníž
byste se museli obávnti. Se přijímač zůstane nevypoíen až de
rána.
Je tedy novy automat P E R P E T O N s indikátorem úplrýrr.
překvapením u plné si aas*.cu22 pozornost, která Je mu vír:—
v á n a . Také ostatní výrobky, elektrické gramořony a hudebn:
skřiné vynikají technickou krásou a s v í i " : % cGevědcmé a h : u Iťvnaté práč; fírnty P R X M A P O X R Á D I O Z A O R Á L E K . která
dovedla soustředit: ve svém podniku r.ej.epJ: Konstruktéry s. za
pomoci švýcarských obráběcích s t r o j i a výtečné m : rraí rr_:ráiky svých spo.upr-icovnSkťs vyšinula svrt: značka F H T M A F O N
na vedoucí míst- v Js. srram .-průmyslu' Také na nahraniínldi
trzích získává =a. P R I M A F O Ň stá-e větší popularitu a. íc-Tárna vyváži dnes své výrobky do Anglie a Pa-esůny.

OBZORY,
týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
ár. Ivo ó-jchéček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Návštěvy každou středu cd 15—17 hod. Ústřední
administrace:
Praha I, Ulice 23. října č. 3. Administrace vro Velkou Prahu:
Praha 11. Václavské ním, 19. Telefony pro obě administrace
221-63, 255-22. 258-15, 351-83. 372-04. Inserce: Praha 11, Václavské nám. 19. Telefony: 389-63. 431-41-43. Telefony redakce:
421-41. 457-51. — Předplatné na rok 209 Kčs. na. val roku
100 Kčs. na čtvrt roku 52 Kč$. — Nevyžádané rukopisy se
r.zmracefL — účet ptit. spořitelny €0.-309 — Tiskne Č. A. T „
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze 11
Dohiédací poštovní úřad 25.
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VEŠKERÉ KANCEL STflOJE A POTŘEBY"

OPRAVY A ClSTÉNÍ STROJQ
VÁH OCDÁ A PROVEDE

wm.
PRAHA II..VLADISLAVOVA 4.

CO ŘÍKAJÍ D Ě J I N Y O K L A D S K U ?
Odpovíd

na tuto otázku dává kniha

Dr J. TICH V. D. V VOJTI SEK,
Dr E NOHBJLOVA- PRATOVA

KLADSKO
V HISTORII ČESKÉHO

STÁTU

ťH autoři >c .polili, aby zccln včdcckým
způsobem vyptali základní (akta o dAvní
lounAleliiotti Kladska > ¿rikým Blátem,
ftr* déjin o této lounálclitosti ic jasná.
Text jc provázen Čt y tmi přílohami nn kHdí
Stran 80, cena broč. výt. Kts
NAKLADATELSTVÍ

výkrmní kura pro děti v Tatrách
ÚSTAV

DĚTSKÝ

v Tatranské

Lomnici

RÁ3

-

DR

30RECKÝ

přijímá na v ý k r m n í

d ě t i již o d 15. září. — V y u ž i j t e v ý h o d n é
podmínky.

—

Vydatné

dietní

UNIVERSUM

PRAHA II, VÁCLAVSKÁ ULICE CiS 13

dietu

podzimní

stravování.

J^ÍĚeiwnyifaMt
ci
MONTOVANÉ STAVBY
z n a m e n a j í pro' s t a v e b n í k a
tyto p r o k a z a t e l n é ú s p o r y :
na materiálu 2 0 %
n a p r a c o v n í c h silách 50 .

Stejně j a k o modrý R Y C H L Í K
R Y C H L E čistí, jeho červený
bratr RYCHLE pere. Lépe řečeno O D P L A V U J E špínu, O M L A ZUJE tkanivo, OŽIVUJE barvy,
U D R Ž U J E to, co je ve Vaší
v ý b a v ě nejcennější. Zkuste jej
a napište nám, jak se V á m
osvědčil. Udělejte to J E Š T É
DNES!

R¥£H11MUKR
PBRHfí

YM

• F02UTNÍM0

U

na časovém rozpětí

60%

^J.Jelínek
PÍAHA

! «

HUSOVA

4 • TEL. 2 2 3 - 7 4 ,

224-46-

I n s e r t n i o b j e d n á v k y v y ř i z u j e i n s e r t n i o d d ě l e n i Prah a 11. Vá el a vsk é náměstí čislo 19. Telefon číkIo -Í3 I-i. 1. 38 9-6 8.

\Tej větší letecký kryt v B e r l í n ě
vyhozen do povětří.
N e j v ě l í í berlínský

l e t e c k / kryt v Tiergarten,

b y l za v á l k y v y b a v e n úplným r a d a r o v ý m

který

zařízením,

j e ž m ě i o chránit Berlín p ř e d s p o j e n e c k ý m i nálety, b y l
v y h o z e n d o p o v ě t ř í . Britští znalci p o t ř e b o v a l i tři týdny a 14 tun výbušnin k v y h o z e n í t o h o t o krytu. Výbuch
s e zdařil a jíž p o p ě t i minutách z v ě d a v c i přibíhali
a klwci se rozlézali p o zříceninách. í . L e t e c k ý kryt
p ř e d v ý b u c h e m . 2.3.4.5. í . B e z p r o s t ř e d n ě p o výbuchu

