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1. La Guardia, bývalý starosta newyorský a poslední hlava organlsace ,
UNRRA, důsledný demokrat a odpůrce fašismu, zemfel. 1. Pohřeb starosty ,
• La Guardia se konal z katedrály sv. Jana dne 23. záři t. r. 3. Královské po
volení k sňatku princezny Alžbéty a poručíka Mountbattena 20. listopadu
t. r., kterýžto obřad provede arcibiskup canterburský ve Westmlnsterském
opatství, vyšlo z kanceláře canterburského arcibiskupi. 4., *. a 4. Nejnovejšl typ československého letadla, které vyrobila firma Hodek. Konstrukté
rem je Ing. S. Křiž. Letadlo má dva motory o 210 ks, dosahuje rychlosti
350 km a má dolet 1.000 km, spotřebuje .pouze 16—18 litrů benzinu na
100 km. Je to letadlo pro dvé osoby.
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Šéfredaktor dr. Ivo Ducháček. — Odpovědný zástupce listu red. Bedřich Partaj

Ročník III.

V Praze dne 11. října 1947

Ježíšství či křesťanství?
Vždycky mne jako katolického křesťana v Čapko
vých Hovorech s T. G. M. zarážely dvě věty. První
z nich se bez ohledu na pravovernou přesnost stala
zvláště od určité doby jakýmsi parádovým, okřídle
ným heslem v theorii téměř u všech, kteří nesdílejí
materialistický názor světový, a zní: Ježíš, ne César
je smyslem dějin! Věta, jež musí být doplněna ještě
jinou, vyslovenou na jiném místě Hovorů: Ano. Ježíš
— neříkávám Kristus. A druhá věta, jež je důsledným
a praktickým vyjádřením první, zásada, jež se stala
jakousi praktickou normou, velmi vláčnou a pružnou,
všech těch, kteří aspoií nepopírají pozemskou existen
ci Ježíše Krista, a také více nebo méně téměř všech,
kteří se ho více či méně dovolávají jako svého učitele,
zní: Moje víra: ježíšství...
Proč Ježíš, a ne Kristus? Proč ježíšství, a ne křes
ťanství? Co znamená podle rozlišování moderní syětské vědy náboženské Ježíš a co znamená Kristus?
V čem spočívá ježíšství a v čem křesťanství? Jaké
jsou theoretické a praktické rozdíly a závěr v jedno
ho každého z nich? Je to ježíšství či křesťanství, jež
vnukne člověku nový život a stvoří nový svět? To
všechno jsou otázky závažné, jež si musí položit kaž
dá poctivá mysl při vyslovení jmen Ježíš a Kristus,
při pronesení pojmů ježíšství nebo křesťanství. Zde
jsme podle všech náznaků a příznaků dnešní doby
u kořene všech problémů dnešního světa, o němž bylo
• správně řečeno — a potvrzuje se to stále pronikavěji
a bolestněji —, že jeho jediným neštěstím je, že nezná
Ježíše Krista, že nedbá jeho zásad. 1
Co znamená tedy v soustavě •moderní racionalistic
ké vědy náboženské Ježíš? Jméno Ježíš pro tuto vědu,
popírající nadpřirozeno, je jaksi pouhým občanským
jménem a znamená pouhého, obyčejného člověka, ná
boženského reformátora, který se narodil před deva
tenácti sty lety v Betlemě, který zahájil úspěšnou
kazatelsko-náboženskou činnost v Palestině, který
zemřel na kříži v Jerusalemě. Jméno Ježíš znamená
tohoto pouhého člověka, který sice hlásal vznešenou
nauku, již však právě pro jeho jediné lidskou přiroze
nost, jež bývá podrobena všem omylům a bludům, je
možno podle libovůle posuzovat, přijímat nebo odmí
tat, opravovat nebo pozměňovat.
Naproti tomu jméno Kristus, které tato moderní
věda Zakladateli křesťanství upírá, by podle ní zna
menalo to, co této osobě přičítá pravověrná theologie,
ostatně v důsledku nauky Evangelií a Tradice. Tento
název zdůrazňuje zvláště božský charakter Ježíše
Krista. Je to název pro Druhou božskou Osobu, která
se vtělila, která v jediné osobě Slova sloučila přiroze
nost lidskou a božskou, kterou proto nazýváme Bohočlověkem.
~ / A je to právě tento charakter božský, je to právě
božství Ježíšovo, které mu dávalo právo, aby řekl po
slední a rozhodující slovo v otázkách náboženských a
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„Tehdy bude nový život," praví Klri·
lov Stavroginovi, ,;tehdy bude nový
člověk; a vše bude nové... Tehdy bude
historie rozdělena ve dva díly: jeden od
opice až k potření Boha, a druhý od po
tření Boha až.. ·"
,;K opici?" přeruší ho s chladným
úsměvem Stavrogin...
Dostojevský v „Běsech“·

F. Jiřík

mravních. Tento Kristus, který toto poslední slovo
řekl, je právě proto Učitelem, od jehož slova už není
odvolání, je Zákonodárcem, jehož slovo je platné a
závazné pro všechny lidi všech dob. Je Pravdou a
Cestou — ale ještě víc: Je také životem. Jeho zákon
je životem, je bezpodmínečnou podmínkou života, jak
to pochopili všichni velcí myslitelé všech dob, ať citu
jeme jen Pascala, který řekl: Bez Kristova učení život
na světě je nemožný. Buď musí zaniknout, nebo se
zvrhne v mezinárodní lidožroutství..., nebo Papiniho:
Buď se svět stane křesťanským, opravdově, hluboce
ve všem svém myšlení a ve všem svém konání, nebo
zahyne! Slovo Kristovo je tedy naprosto závazné,
slovo Ježíšovo, pokud se tímto názvem rozumí pouze
název člověka, tak závazné není, protože je to pouze
slovo lidské.
Obdobně také jest rozlišovat ježíšství a křesťan
ství. Ježíšství je křesťanství odmocněné o celé neko
nečno, odmocněné o nadpřirozeno, odmocněno o bož
ský prvek, zbavené tak své pravé podstaty. Je to
křesťanství zmrzačené, okleštěné, upravené podle libo
vůle a zálib, podle choutek a vášní člověka, je to křes
ťanství zlaicisované, vynalezené pro ty a těmi, jimž
se celé křesťanství ve své nesmlouvavosti zdá příliš
velikým, příliš vznešeným a příliš náročným, aby je
mohli přijmout svým rozumem a praktikovat svým
životem. Je to křesťanství, zbavené také své veškeré
nadpřirozené síly a života, učení bez životadárné mí
zy milosti Boží;
Mnohdy právě toto ježíšství v praxi skrývá se za
název křesťanství, aby mělo větší naději na úspěch.
Je to jen pouhé farizejství, které je s to přefarizeovat
samy farizeje, neboť tímto zahráváním si se slovy je
zneužíváno křesťanství, aby tak byly zakryty omyly
a bludy, a ten, kdo za křesťanství vydává to, co křes
ťanstvím není, nekompromituje sebe, nýbrž křesťan
ství, neboť většina lidí, kteří jej vidí, nepostihnou
vždycky, že nejde o křesťanství, nýbrž že to je jeho
zmrzačenina. Naproti tomu křesťanství celé a oprav
dové znamená celé učení Kristovo, ale také nový život,
který přinesl. Křesťanství celé znamená ovšem na
prvním místě souhrn věroučných článků, jež Kristus
hlásal a jež jsou podstatným základem jeho nábožen
ství. Ale současně znamená toto křesťanství také celý
souhrn norem neboli morálních přikázání, jimiž se má
celý život lidský spravovat. A k tomu všemu přistu
puje účastenství člověka na božském životě prostřed
nictvím svátostí.
Chtít vypustit některou z těchto jmenovaných slo
žek nebo chtít vynechat v těchto jednotlivých slož
kách kterýkoliv z jejich prvků, by znamenalo měnit
učení Kristovo, by znamenalo pokládat je za dílo lid
ské, laicisovat je a tak se vlastně stavět mimo půdu
pravověrného křesťanství,. neboli propadat tomu, co
jsme nazvali ježíšstvím. Jaké je na jedné straně ovoce
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toho, co jsme definovali jako ježíšství, a jaké by
b druhé strany mohlo být, mělo být a také bylo ovoce
authentického křesťanství, kdyby slovo Kristovo bylo
bráno doslovně a doslovně plněno? Také žde. platí:
Po ovoci jejich poznáte je.
Ježíšství, jak jsme ukázali, je křesťanství zmrza
čené, zbavené toho nejpodstatnějšího. Je to nauka
znetvořená a život zakrslý, jakési mrtvé rameno, jímž
neproudí životodárný proud, odumřelý úd, jenž se ani
nepohybuje, jakýsi hybridní a mrtvý tvar, jenž právě
proto nemůže dávat sílu, nemůže dále propagovat
opravdový život a život vůbec. Důkaz toho vidíme
v dnešní společnosti, která, pokud ještě není úplně
materialistická, koketuje ještě s tímto ježíšstvím a
nyní ocitá se u konce se svými možnostmi.
Naproti tomu křesťanství authentické je sám život,
může tento život dávat a dává jej, pokud ovšem je
dinci tomuto proudu života nekladou překážky. Na
důkaz stačí si povšimnout toho, jak opravdové křes
ťanství zasahuje i do života občanské lidské společ
nosti, jak je jediným základem této společnosti... Ať
jde o práva a povinnosti jedince, rodiny, obce, státu,
národů ve vzájemných vztazích; ať jde o práci, její
vznešenost, ideální cíle, její plody, jejich rozdělení;

ať jde o harmonickou spolupráci mezi kapitálem, ve
dením a prací, mezi těmito třemi složkami blahobytu;
ať jde o spravedlivé vlastnění dober, jeho meze a po
vinnosti — učení křesťanství je jasné, je spravedlivé,
odpovídá požadavkům lidského rozumu i srdce, záko
nům pravdy a dobra — a tam, kde se těchto zásad
dbá, uskutečňuje se poměrný blahobyt, dosažitelný
na tomto světě.
Dnes nejde zahrávat si s polovičatostí, jíž je ježíš
ství, jak jsme vymezili jeho pojem, neboť jde o vše
chno. Je to jistě krok vpřed, jestliže lidstvo uzná Je
žíše a jeho nauku jako svůj program, ale je to hrozná
málo, ano, naprosto nepostačující, je-li Ježíš chápán
tak, jak jsme vyložili. To pak znamená jen pokračovat
v řadě dřívějších omylů, budovat na čistě lidském,
zatím co však bez božského neobstojí ani lidské.
Právě proto bude třeba opravit heslo: Ježíš, a ne
César —, jak je opravené nesla na své standartě mlá
dež lidové strany o svém letnicovém sjezdu: Kristus,
a ne César. Křesťanství, a ne pouze ježíšství. Ostatně
sám Masaryk končí svou úvahu o Evangeliích a Je
žíšovi slovy, že by to vyžadovalo domyslit: Ta osob
nost je tak životná, že to člověka svádí, aby si ji do
mýšlel dále.«
Domyslet, i když to bolí!

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Slavjané a Obzory
V úterý se vrátil do Prahy s novinář
skou výpravou z SSSR též šéfredaktor
»Rudého práva« Vilém Nový. Přivezl si
s sebou též článek z moskevského časo
pisu »Slavjané«, jehož překlad pak
otiskl ve čtvrtek na první straně »Ru
dého práva« pod názvem »Lupiči pera
se vykračují«. Zpestřil tak úpravu listu,
který začínal být během jeho nepřítom
nosti pro opakované jednotvárné útoky
na Slovensko a národní socialisty poně
kud nudným.
Tato sensace, otištěná na první stra
ně »Rudého práva«, je však s hlediska
novinářského poněkud omšelá. Týká se
totiž článků, otištěných v »Obzorech«
před dvaceti nebo osmnácti měsíci. Vý
počet protisovětských článků z »Obzo
rů« připomíná nápadně seznam proti
sovětských článků, který byl pořízen
ministerstvem informací pro schůzi in
formačního výboru loni v prosinci. To
Snad vysvětluje omšelost uvedených
Výroků.
Podobně jako v materiálu, sebraném
ministerstvem informací, je 1 v listu
»Slavjané« viněn šéfredaktor a celá re
dakce nikoli z toho, co napsali, nýbrž
z toho, co napsali různí američtí, an
gličtí a francouzští novináři, nebo z to
ho, co vyhlásil kdysi před lety Hitler
nebo Bismarck. Jako při zdejších pole
mikách, je i v listu »Slavjané« naprosto
pomíjen fakt, ze prvních pět stran »Ob
zorů«, předcházejících vlastní redakční
články, má zejména informativní ráz.
Proto je často bez komentáře úsudku
čtenáře ponecháno v družném soused
ství jak to, co proti SSSR píše západní
tisk, tak to, co proti Americe píše tisk
sovětský. Je příznačné, že v celém úto
ku proti »Obzorům« a proti jeho šéf
redaktorovi list »Slavjané« necituje (a
ani by ovšem citovat nemohl) ani slovo
nebo větu z Ducháčkových článků, kte
ré by moliiy dokázat protisovětské za
měření.
Vzhledem k tomu, že článek listů
»S’aviané« Je pouhým opakováním .staré
polemiky v parlamentě a v našem tisku,
a vzhledem k tomu, že je průzračně jas

no, že názor redakce listu »Slavjané«
byl ovlivněn vnitropolitickými potřeba
mi jedné ze slovanských komunistických
stran (KSC), tlumočenými v Moskvě
soudružkou Šmeralovou, nepokládáme
za vhodno věcí se podrobněji zabývat.
Nezaujatému čtenáři je náš postoj
jasný: Hlásíme se věrně k základu naší
politiky zahraniční, spojenectví s SSSR.
V napjaté mezinárodní situaci bychom
však nesplnili svůj informativní úkol
poctivých novinářů, kdybychom nesdě
lili svým čtenářům příčiny napětí, to
jest, z jakých útoků, z jakého vzájem
ného podezírání a obviňování vzniklo a
udržuje se dnešní ovzduší, nabité elek
třinou. Jako by bylo v rozporu s národ
ními zájmy chtít jakkoli oslabovat spo
jenectví s SSSR a tak dokonce vyvolá
vat podezření na straně našeho největ
šího spojence a přítele, stejně neodpo
vědné by bylo, kdyby si naše největší
a tudíž nejodpovědnější strana počínala
tak, že by se našim západním přátelům
mohly jevit jejich vnitropolitické zásahy
jako činy, diktované přípravami mimo
rámec vnitřních našich potřeb. Takové
zásahy by se nutně jevily přiléváním
oleje do ohně a ne politikou, pomáhající
k uklidnění doma i ve světě.

Varšavské porady
devíti evropských komunistických stran
nazval poslanec dr. I. Ducháček v »L.
D.< výstižně internacionálou nacionalis
mů. I když zdá se to být paradoxem,
přec oba pojmy, vzájemně se vylučující,
dobře charakterisují skutečnost. Veliké
události světové politiky poslední doby,
včetně druhé světové války, změnily do
značné míry poslední programové cíle
komunistického hnutí. Motiv mezinárod
ního boje proti fašismu byl doplněn po
jmem o vlastenecké válce. Od vysloveně
třídního hesla »proletáři všech zemí, spoj
te se!« k heslu vlastenecké války jsou
hranice, v kterých je zarámován prud
ký vývoj mezinárodního a původně stá
tu neznajícího a stát potírajícího Mar
xova hnutí. Je nepopiratelným faktem,
že komunismus byl prosáknut prudce
vzepjatýml nacionalistickými vlnami
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dvacátého století a že to je právě tento
nacionalismus, který do značné míry
podřizuje si dřívější mezinárodně třídní
hlediska komunistického programu. Po
litika třídní se sice uplatnila na koleji
vnitrní politiky těch států, kde komu
nistická strana, ať takovým Či onakým
způsobem nabyla politické převahy, ale
nestala se skutkem předpověď marxi
stických proroků o zániku a nepotřebě
státu jakožto buržoasního výmyslu, ale
naopak skutečným vývojem a právě pod
dojmem .a vlivem nacionalismů dvacá
tého století, stát, komunisticky vnitřně
ovlivňovaný, vyrostl v podobné božstvo,
jako stát řízený kterýmkoliv nacionalis
mem poslední doby. Třídní politika,
zmocnivší se vnitřního rozhodování, po
jem státu 'vypjala do takové míry, že
tento se v každém případě stává neome
zeným pánem a posledním účelem, je
muž jsou cele podřízeny zájmy a cíle
občana a člověka.
. Že to byly nacionalistické, vysoko
vzepjaté city, které převládly nad mezi
národně třídními hledisky, dotvrzují zas
jen skutečnosti poslední poválečné do
by, kdy mezinárodní solidarita komu
nistické politiky ustoupila cele naciona
listické řevnivosti a nesnášenlivosti ko
munistické politiky jednotlivých států a
že komunismus, vybudovaný na meziná
rodně třídní politice, neměl sílu, aby tuto
řevnivost a nesnášenlivost zmírnil, na
tož pak odstranil. Vizme příklad komu_ nistů polských a německých, francouzů
ských a německých, maďarských a slo
venských, jugoslávských a italských
atd. Stejně tak i u barevných národů
nabývá komunistické hnutí stále větší
a silnější barvy nacionalistické. Tento
moment asi přispíval k tomu, že byly
svolány před čtrnácti dny varšavské po
rady, o nichž teprve v posledních dnech
bylo vydáno společné komuniké, koordi
novat komunistické nacionalismy v
rámci blokového internacionálního naci
onalismu. Porady se konaly za účasti
Ždanova a Malenkova, což dotvrzuje jen
důležitost, která je jim připisována. Pří
mo se mluví o koordinací činnosti a vý- ,
měně zkušeností komunistických, stran
na poradě zúčastněných. Druhý ..moment,
který dotvrzuje naše mínění o interna-
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cionále komunistického nacionalismu je
skutečnost, že komuniké se prudce obra
cí proti t. zv. pravicovým socialistům,
sociálním demokratům, dědicům to dru
hé internacionály, která formálně za
nikla stejně jako Internacionála třetí.
Zpráva o poradách ostře napadá politi
ku těchto demokratických socialistů,
kterou charakterisuje jako politiku zrádcovskou a jako příklady uvádí Bluma
ve Francii, Attleeho a Bevlna v Anglii,
Schumachera v Německu, Rennera a
Schärfa v Rakousku, Saragata v Itálii
atd. Z toho vyplývá asi definitivní roz
tržka v lůně socialistického tábora mezi
představiteli dřívější druhé a třetí inter
nacionály. Zpráva praví: »Ramadier,
Blum, Attlee, Bevin svou otrockou poní
žeností a podlézavostí usnadňují ame
rickému kapitálu jeho úkol, podněcují
jej k vydírání a ženou své země na cestu
vasalské závislosti na Spojených státech
amerických ...«
Podle resoluce zřídí se Informační
byro, aby se odstranil »nedostatek sty
ků mezi komunistic. stranami«. Infor
mační byro bude složeno ze zástupců
ústředních výborů jednotlivých komunis
tických stran, a to: Jugoslávie, Bulhar
ska, Rumunska, Maďarska, Polska, Všesvazové Komunistické strany (bolševi
ků), Francie, Československa a Itálie.
Byro bude sídlit v Bělehradě a bude vy
dávat svůj časopis. Varšavské porady
ukazují na skutečnost, že rozdělení svě
ta a blokování se prohlubuje, napětí se
zostřuje ideologicky a mocensko-politic
ky a nakonec tedy i hospodářsky. Podle
všech známek nepodařilo se sociálním
demokratům, t. zv. pravicovým socialis
tům, zhostit se úlohy prostředníka mezi
dvěma bloky ideologií, mezi dvěma svě
ty, které pod stejnými pojmy každý
z nich myslí něco zcela jiného. To je zlé,
poněvadž nříkon nedorozumění mezi lid
mi se stále více prohlubuje. Komu se
podaří odstranit babylonské pomatení
jazyků ?

Parlament kontroluje Zlín

Upozornění panikářům
V minulých týdnech se rozšířilo v ob
čanských kruzích 'plémě panikářů; kte
ří mluvili o převratech, o vystěhování,
o všelijakých tajných přípravách a taj
ných orrganisacích — proč? Protože
brali vážně všecky řeči ,Jedné strany“·
Funkcionáři této strany — nejen agitpropi, nýbrž i ministři — si libovali
v hrůzostrašných náznacích. Prý jen
proto opomenuli fysicky zničit buržoasní třídu; že v emigraci bylo dohodnu
to (kým?), že tato třída bude klidně
kapitulovat a ustoupí této straně; prý
dnes by stačil pokyn a všecky podniky
by se zastavily; prý jen velikými vy
moženostmi pro tuto stranu jsme se vy
varovali občanské války; prý stačilo
projevit nejmenší odpor proti návrhu
této strany (milionářská dávka) a už
krise otřásla celou republikou; a prý v
budoucnu, budou-li ostatní strany pro
vokovat; tak uvidíme, co uvidíme. Nu,
dobře. Za prvé už jsme Jednou slyšeli,
že jediná možnost záchrany je v bez
podmínečné kapitulaci a že nejmenší
pokus o odpor (der geringste Versuch
eines Widerstandes) bude tvrdě potla
čen a bude znamenat konec Českého ná
roda. Už jednou jsme slyšeli, že reakce
a zejména reakční inteligence na střed
ních školách a všichni, kdož poslouchají
v rozhlasu Churchilla, budou zničeni
(vernichtet). To už jsme jednou slyšeli;
nakonec Churchill nebyl vernichtet.
A za druhé: má-li někdo tak vřelé
vlastenecké cítěni, že se chlubí svými
přípravami k občanské válce, budiž mu
přáno. Voličstvo vezme tyto hrozby na
vědomí. Prozatím nás zajímá něco jiné
ho. Zajímá nás, zda mají pravdu pani
káři, kteří tyto hrozby berou vážně. Zda
mají pravdu panikáři, kteří mají oči
upřeny na jihovýchod. A tu musíme
říci: nám se zdá, že to tak zlé není.
Proč? Protože jsou přece jen rozdíly a
výhody pro i proti. Je pravda: komu
nističtí politikové u nás si stěžují; že
jsou kritisováni, že se proti nim pro
vádí agitace, že jsou dokonce posmívá
ni; že se jim vyčítají osobní auta atd.
Ano, ale za to mohou kdykoli v tom
autu jet na výlet nebo do divadla, mo
hou jet na procházku nebo do kavárny,
mohou po skončené práci klidně spátJsou země, kde oposice není v parla
mentě zastoupena, je zakázána a zniče
na; všechen lid stojí nadšeně za milo
vanými vůdci. Ale tam komunističtí
státníci jezdí ne v pohodlných osobních
vozech, nýbrž v autech pancéřových.
Také tam milovaný vůdce nespí dvě
noci po sobě na témže místě a rozhod
ně se neprochází po ulici. To je nepo
hodlí; po němž nikdo u nás opravil ne
touží — ani jedna, jediná strana ne; a
proto doporučujeme panikářům, aby se
trochu uklidnili. Není tak zle!

O vedení Baťových podniků ve Zlíně
se leccos proslýchá. Zamyslil se nad tím
1 parlamentní výbor pro kontrolu dvouletky. Vznikla myšlenka, že by měl vý
bor poslat do Zlína komisi, která by
přezkoumala, jak se v Baťových závo
dech plní dvouletý hospodářský plán,
odpovíílají-li pravdě honosné výkazy
o závratně vzestupné hospodářské pro
speritě a pod.
Dobrá myšlenka. Byla přirozeně udržo
vána pod pokličkou přísného tajemství
a to bylo jistě správné. Byly také přís
ně důvěrně vydány předsednictvem
ÚNS legitimace členům komise, oprav
ňující ke vstupu do závodu. I to bylo
v pořádku. Pak se ale sešel výbor pro
kontrolu dvouletého hospodářského plá
nu a učinil usnesení o tom, že bude vy Atentáty a mezinárodní reakce
slána kontrolní komise do Zlína. To se
Na otázku, kterou jsme položili v 39.
ovšem rozhlásilo i v tisku a Zlín byl čísle ;,Obzorů“ p. Slánskému, zda tatak už předem upozorněn, že dostane • jemník KSC Slastný; který seděl vedle
nevítanou návštěvu. To ještě nestačilo.
něho v Lucerně při jeho projevu o poli
Komise se nerozjela do Zlína hned po
tických atentátech, není totožný s mu
svém famosním rozhodnutí, nýbrž ve
žem, který spáchal atentát na dr. Kra
středu 1. října sešlo se plenům výboru máře, odpověděl nám v ,.Rudém právu“
znovu, aby určilo komisi, jak má při p. K. Winter stručně a jasně, že totož
kontrole postupovati, co má zkoumali, ný není.
kde začíti, kde skončit atd. To se stalo
Děkujeme a bereme na vědomí.
ve středu v poledne. Proč pochybovat!
Doufáme však, že se nám dostane
o tom, že hned odpoledne byla podrob
právě tak jasné odpovědi na druhou
ná zpráva o jednání výboru odtelefono- otázku, kterou jsme tehdy položili: Byl
vána do Zlína?
vrah dr. Aloise Rašína; organisovaný
komunista, též „nástrojem mezinárodni
Doufejme, že se v příštím týdnu ko
mise výboru konečně do Zlína vypraví.
reakce“?
-st-

OBZORY

Obzory studentstvu
Podobně jako ostatní listy čs. stranj
lidové, věnovaly i »Obzory« v minulých
měsících značnou pozornost otázkám
studentským, zejména v době loňskýcji
fakultních voleb, jež pro lidové akade
miky byly tak úspěšné.
Také letos bude si náš list dobře vši
mati vývoje politické situace ve stu
dentstvu a pravidelně referovati o vol
bách do studentských spolků a svazů,
jež před blížícími se volbami všeobecný*
mi budou míti obzvláštní význam,
i o ostatních aktualitách ze studentské
ho života.

Studentská Národní fronta
zasedala
Z podnětu Klubu lidových akademiků
sešla se v Praze 1. října Studentská
Národní fronta. Účelem schůzky, již se
zúčastnili zástupci všech čtyř akade
mických klubů, bylo dohodnouti se
o slušném postupu v příštích fakult
ních volbách a o některých otázkách
odborových.
Na rozdíl od dřívějších podobných
jednání, jež zpravidla končila neúspěš
ně, dospělo se tentokráte v několika bo
dech k úplně dohodě. Ve společném, jed
nomyslně schváleném prohlášeni, doda
ném prostřednictvím tiskové kanceláře
všemu tisku, zračí se snaha všech slo
žek po slušném, klidném a věcně vede
ném volebním zápolení, pokud by se
snad nedošlo na některé fakultě k do
hodě, Studenti Národní fronty se též
dohodli na tom, že v příští schůzi budou
koordinovati své jednotlivé odborové
požadavky, jež budou společně hájit! 1
po skončených volbách.
Bylo též dohodnuto dbáti na to, aby
stranický tisk referoval o studentských
volbách objektivně, při čemž zástupci
lidových akademiků vznesli stížnost pro
ti psaní některých denních listů, vychá
zejících jako časopisy t. zv. nadstranické.
Zástupci všech akademických klubů
vyslovili též souhlas s požadavkem KLA,
aby do studentských institucí byli kan
didováni skutečně schopní odboroví pra
covníci, kteří by byli zárukou poctivé
a nezištné práce pro studentstvo.
-er

Kam přicházejí peníze studentů?
Ve dnech zápisu na naše vysoké školy
ožila opět otázka placení příspěvků do
Studentského zdravotního ústavu. Již
čtyři semestry je vysokoškolák nucen
platit! vždy po 50 Kčs, aniž by přesně
věděl, jak se s těmito penězi disponuje,
případně, kde se ^objevují výhody. Vý
těžek za jeden semestr činí přibližně
2,000.000 Kčs, což je za rok 4,000.000
Kčs. Tyto peníze přicházejí na účet
Správy stud, majetku, pod níž také spa
dá SZÚ.
V čele Studentského zdravotního ústa
vu stojí sice odborník doc. dr. Tvaroh,
ale prakticky o všem rozhoduje Kura
torium PSSM, jež dodnes nestojí na zá
konném podkladě. Poradní sbor při SZÚ
nebyl od poslední valné hromady SVS
(t. j. 7 měsíců) vůbec svolán. Ve Stu
dentském zdravotním ústavu jsou při
tom protěžováni lékaři marxistického
smýšlení. Také platová otázka všech lé
kařů a zaměstnanců SZÚ není zcela
jasná.
Vzhledem k tomu jeví se nezbytně
nutným svolat! tento sbor v nejkratší
možůé době, vysvětliti studentstvu, kdy
přestane vybírání padesátikorunových
semestrálních poplatků, publikovati sesnamy lékařů a zaměstnanců SZÚ, ja
kož 1 veřejně vysvětliti, jaké výhody
studentům poplatek na SZÚ přináší. Md
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Parlament o Maďarsku
Sněmovna schválila ve středu 1. října
mírové smlouvy s Itálií, Rumunskem,
Bulharskem, Finskem a Maďarskem.
Úvodem k jejich projednávání byl stříz
livý výklad státního tajemníka minister
stva zahraničí dr. VI. Clementise a v
rozpravě promluvilo 6 řečníků stran Ná
rodní fronty. Ratifikací těchto smluiv
otevírá se nám přímá cesta k navázání
nejužších stytků se státy, s nimiž nás
pojí politické i hospodářské zájmy. Byly
s těmito státy navázány styky ještě před
ratifikací mírových smluv a s mnohými
byly uzavřeny četné smlouvy o hospo
dářské a kulturní spolupráci. S- Rumun
skem, jemuž parlament neváhal vyslovit!
vděčnost za oběti, které jeho armáda
přinesla našemu osvobození, a s Bulhar
skem vstoupíme také brzy už do svazku
spojeneckého. Ratifikace znamená plnou
likvidaci války a poválečného stavu se
státy, které za války stály po boku Ně
mecka. V rozpravě bylo to správně charakterisováno. Všechny tyto státy byly
vtaženy do války po boku nepřítele civilisace lidstva a svobody národů, proti
vůli většině lidu a byl to lid, který
svým odbojem vymanil své země z ně
meckého područí a zasáhl do závěrečné
fáze bojů proti nacismu a fašismu. V
rozpravě byl však také činěn správný
rozdíl mezi Itálií, Rumunskem, Bulhar
skem a Finskem s jedné strany a Ma
ďarskem s druhé. Zatím co Maďarsko
téměř do posledního dne pomáhalo po
raženému Hitlerovu Německu, ostatní
čtyři státy dávno již stály po boku spo
jenců. Zatím co ony čtyři státy se jasně
a upřímně zřekly jakýchkoliv imperiali
stických choutek vůči svým sousedům,
o Maďarsku toho nelze říci. Maďarsku
proto nelze věřit. Už v Paříži, při míro
vém jednáni se zástupci Maďarska, hluč
ně a honosně dovolávali se demokracie,
ve skutečnosti však setrvávali na staré
cestě revisionismu a iredentismu. Bylo
jim, bohužel, uvěřeno a proto také pro
blém maďarské menšiny nebyl v Paříži
definitivně a příznivě pro nás vyřízen.
Do mírové smlouvy nebylo pojato usta
novení o transferu 200 tisíc Maďarů a
u nás zůstává značně silná maďarská
menšina. Neni-li nebezpečná dnes, může
býti nebezpečná zítra. Máme smutné
zkušenosti z nedávné minulosti a nemů
žeme věřiti ujišťování Maďarů o jejich
loyalitě k republice. Už dnes maďarská
vláda vkládá do svého programu poža
davky pro maďarské menšiny. Dostalo
se jí ostatně k tomu povzbuzení za letní
návštěvy několika maďarských politic
kých činitelů komun, strany v Praze.
V rozpravě promluvili také dva Slo
váci. Slov. kom. posl. Novomeský kon
statoval, že mírová smlouva přiznává
Československu právo organisovati se
jako stát národní a Maďarsku zakazuje
revisionlstlckou propagandu. »Kdyby
chom viděli« — pravil posl. Novomeský
— »na maďarské straně dobrou vůli
splnit tyto předpoklady přátelských sty
ků s námi, mohli bychom hovořiti o
smlouvě s Maďarskem stejně, jako
s Bulharskem a Rumunskem. V Ma
ďarsku jsou však stále porušovány před
poklady pokojného spolužití a někteří
představitelé maďarského veřejného ži
vota se netají odporem k nezbytným
podmínkám dobrých vztahů mezi námi
a Maďarskem.« Posl. Novomeský pro
hlásil. že neusilujeme o vybudování ná
rodního státu Čechů a Slováků z šovini
stických pohnutek, nýbrž jen s ohledem
na svou bezpečnost. Ze všech nových
států po první světové válce poskytlo
Československo národním menšinám nej
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širší práva, avšak právě přičiněním
menšin bylo nejšířeji zasaženo německou
expansí. Maďarská menšina na Sloven
sku, jako konkrétní celek, poskytla vý
značnou pomoc maďarské reakci v době
Mnichova a maďarský revisionismus je
mnohem expansivnější sméreih ke Slo
vensku a Československu než k jiným
svým sousedům. Proto také naše obrana
proti němu musí býti jiná než jinde.
Likvidujeme-li. otázku maďarské menši
ny u nás, likvidujeme jednu z pohnutek
všeobecného konfliktu, poněvadž kon
flikty nezůstávají osamělé. Čím dříve
bude vyřešen tento problém, tím lépe
pro nás i pro vývoj dobrých vztahů ma
ďarské - československých a pro mír
vůbec.
Také druhý slovenský řečník, posl.
dr. Hodža (slov, demokrat), rozhovořil
se o mírové smlouvě s Maďarskem a
upozornil, že ‘ dosavadní zkušenosti spl
nění naší bilaterální dohody o výměně
obyvatelstva jasně ukazují, že naděje,
vkládané v nový demokratický režim
maďarský, byly příliš optimistické.
Dnešní Maďarsko je nacionálně výbojnější, než kterýkoliv jiný stát střední
Evropy, zvláště pak vůči nám. Ani dneš
ní Maďarsko se nevzdává tradičního po
stoje k Slovensku a maďarské menšině
na Slovensku. Proto musíme vžiti na
vědomí zásadní neochotu Maďarska řešit
radikálně všechny otázky na prospěch
šťastné budoucnosti a rozvoje přátel
ských styků československo-maďarských
a podle toho se zaříditi. Maďarsko stále
klade překážky 1 k tomu, aby se aspoň
část našich vzájemných otázek co nejrychleji a úspěšně vyřešila.
Ve stejném duchu mluvili i čeští řeč
níci a lid. posl. Plojhar správně upo
zornil, že Maďarsko musí si naši důvěru
získati, což učiní jen tehdy, nastoupí-li
cestu demokracie a dobrého poměru
k sousedům. Vyčkáme tedy skutků. Re
publika je národní stát. Neznáme men
šin národních. Poskytuje-li Jugoslávie
maďarské menšině práva menšinová,
činí tak proto, že není národním státem.
Náš parlament promluvil k Maďarsku
jasně.

Myšlenka národního státu
opuštěna?
Jedním ze základních požadavků naši
květnové revoluce byl požadavek národ
ního státu, státu bez menšin. Proto také
byl proveden odsun Němců, proto se
provádí výměna obyvatelstva s Maďar
skem. Sám president republiky prohlá
sil několikráte, že jsme a zůstaneme či
stě národním státem Čechů a Slováků
a že u nás nebude menšin a menšino
vých práv. Toto prohlašovali velmi slav
nostně a velmi důrazně i naši komunisté,
z kterých se po revoluci stali nejnadše
nější a hlavně nejhlučnější nadvlastenci,
jimž se všichni ostatní zdáli málo vla
steneckými. Ale jako tak mnoho jiných
bengálů, uhasí pomalu 1 tento a, jak se
zdá, naši nadvlastenci z KSČ již my
šlenku národního státu potichu pohřbili.
Byla totiž zmíněná zásada prolomena
již při sjednání smlouvy s Polskem a
Polákům byla zaručena u nás veškeťá
menšinová práva. Nu budiž, jde o bra
trský slovanský národ a kdyby tím spo
ry mezi námi a Poláky byly opravdu
odklizeny, řekli bychom: Zaplať Pán
Bůh. Nedávno jsme se však dočetli v tis
ku, že generální tajemník maďarské
komunistické strany prohlásil kdesi na
schůzi, že při své návštěvě v Praze, kde
dlel na pozvání KSČ, jednal úspěšně
o menšinových právech pro Maďary.
Čekali jsme se zájmem, jaká bude

reakce »Rudého práva« na tuto zprávu,
ale marně. »Rudé právo« ani muk. Když
však nyní přináší tisk zprávu, že zaji
štění menšinových práv pro Maďary na
území ČSR je v programu nové maďar
ské vlády, v níž hrají prim komunisté,
nemůžeme mlčeti.
Musíme se naopak ptátl pánů z KSČ
velmi hlasitě a otevřeně:
Byla myšlenka národního státu oprav
du již opuštěna? Kdo k tomu dal sou
hlas? Dala komunistická strana svým
maďarským soudruhům nějaké sliby
v tomto smyslu a kým byla k podob
ným slibům zmocněna? Věc je příliš
vážná, než aby ji »Rudé právo« přešlo
opět skromným mlčením.
J. O. B.

Rakousko a Marshallův plán
Rakousku dostane se, podle zpráv
z Paříže, 120 milionů dolarů investičního
úvěru v rámci Marshallova plánu, jichž
bude především použito k obnově a zvý
šení výroby železa a oceli. Potřebný
koks dostane Rakousko z rurské pán
ve, kde má být co nejrychleji zvýšena
výroba na 9 milionů tun ročně. Rakou
ská výroba oceli má do konce roku 1951,
tedy do konce čtyřletého pařížského plá
nu, dosáhnout milionu tun ročně. Z úvě
rů je 25 milionů dolarů určeno na že
lezné doly, 5 milionů na nové vysoké
pece, 20 milionů na ocelárny, 63 milionů
na válcovny a 7 milionů na různé účely.
Tím má být dosaženo . jednak zvýšení
výroby, jednak modemisace výrobních
prostředků, aby výrobní náklady byly co
nejvíce sníženy. V některých případech
jedná se 1 o náhradu mnohých strojů
a jiných zařízení, které byly po válce
rekvirovány, odmontovány a odvezeny,
Pokud jsou známy podrobnosti, jak bude
amerických úvěrů užito, tedy pro závo
dy v Donawitz počítá se s 5 miliony na
vysoké pece, 8 miliony na ocelárny, 8
'miliony na válcovny a 3 miliony dolarů
na pomocné podniky. I pro závody
v Kindbergu, Judenburgu a Zeltwegu se
počítá, byť i s menšími Investicemi. Li
necký ocelářský průmysl dostane 39 mi
lionů dolarů, z toho 4 miliony dostanou
ocelárny Siemens-Martin a 30 milionů
válcovny. Z ostatních oceláren dostanou
závody Bohler 5.8 milionů, SchoellerBeckmann 8.5 milionů a Schmidthiitte
v Kremži 8.1 milion dolarů na investice.
Menších obnosů pod 1 milion dolarů do
stane se podnikům Schmidthiitte Liezen,
Felten et Guilleaume, .Schmidt-Stahlwerke, Vogel a Noot a Suzau-Werften. Se
zvýšením výroby oceli počítá se tak, že
ze 400.000 tun v roce 1947 stoupne v
roce 1948 na 600.000, v roce 1949 na
720.000 tun, až roku 1951 dosáhne před
vídaného maxima 1 milionu tun. Spo
jené státy poskytnou však úvěr ve výši
179 milionů dolarů ľ rakouskému progra
mu výstavby energetické, na jehož pro
vedení se počítá celkem se 430 miliony
dolarů. Energetická výstavba horního
Innu, jež má stát 80 milionů dolarů, do
stane úvěr 54 milionů. Protože se v Pa
říži zjistilo, že evropské země podle
Marshallova plánu mají energetický
schodek 5.4 miliard kilovattových hodin,
bylo navrženo, řešit! ho mezinárodně tak,
aby tento schodek krylo pět Italských
hydroelektráren,, jedna francouzská, dvě
německé elektrárny kalorické a rakouský
systém hydroelektráren na horním Innu.
Provedení plánů, které byly v Paříži
projednány pro Rakousko, znamená roč
ní přírůstek 5.7 miliard kilovatt. hodin;
z toho na horní Irm připadne 1 miliarda.
Rakouská prodúkce elektřiny stoupne
z 4.3 miliard kilowatthodin v roce 1946
na 10 miliard Kwh v roce 1951.
,-st-
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Komunisté ve Francii

Minulého června pořádala strana sjezd
ve Štrasburku a veřejný projev na
Týdeník Óbserver (21. IX.) přináší náměstí, kde nedávno gen. de Gaulle
další článek Hugh Trevor-Ropera o ko mluvil k 60.000, přišlo si poslechnout
munismu, tentokráte francouzském. Au Thoreze jen 2500 lidí. V soukromí pro
tor v něm poukazuje na podobnosti a hlásil Thorez otevřeně svým soudruhům,
rozdíly italského a francouzského komu že situace strany je velmi vážná a v po
nismu. Praví, že podobnosti jsou zřejmé; slední době se ještě zhoršila. Reakce,
také francouzšti komunisté získali sílu posílena vnitřními spory strany, nabývá
a idealismus z odbojného hnuti za vál půdy.
ky' které po r. 1941 pomáhali vytvořit a
Sjezd se zabýval vzrůstajícím zadlu
usměrňovat. Po osvobození byli také ve
vládě až do letošního jara, kdy přešli do žením strany, klesající účastí členstva
oposice. Jsou rovněž vedeni gen. tajem na schůzích a suchopárností schůzí. Je
níkem, Mauricem Thorezem, který ztrá- den komunistický redaktor přiznal, že
vil většinu války v Rusku. Podobně jako strana nemá naděje a že se teď stará
italští 1 francouzští komunisté úspěšně pouze o to, aby udržela řady.
Studie italské a francouzské komuni
usilovali o ovládnutí odborových orga
nizací a získání selských hlasů. Doufají stické strany vede k závěru, že západní
i rovněž, že tímto prostřednictvím získají komunismus (jako východoevropský) do
stal pokyn, získati moc legální cestou,
vládní moc legální cestou.
Rozdíly v detailech jsou zajímavé. prostřednictvím koalicí, v nichž by se
Předně je tu rozdíl v inteligenci. Fran zmocnil klíčových posic. K získání vět
couzi jsou vzdělanější než Italové a ko šiny potřebuje sedláky a odborové hnu
munisté na ně působí důmyslněji, mno tí. Jakmile dosáhne moci, má zničit sel
hostranně a inteligentně. Francouzský ské strany a socialisty.
Při uplatňování těchto pokynů jsou
komunistický tisk je rozmanitý a velmi
živý. Jsou také doktrinářské rozdíly. jisté rozdíly. Itálie, hraničící s východní
Francouzi, na rozdíl od Italů, se oprav Evropou, s důležitým chemickým a tex
du zajímají o doktríny a komunisté tilním průmyslem a strategickou polo
(jako jiné strany), jsou rozděleny na hou na Středozemním moři, je pro SSSR
sekty a skupiny, trockisty, anarcho-syn- důležitější než Francie, poněvadž by
dikalisty a j., kteří odsuzují, »korumpo mbhla být výhodně zapojena do výcho
doevropského hospodářství. Komunisté
vané stalinisty«. Tyto rozpory činí fran
couzskou politiku těžce srozumitelnou a v Itálii mají také větší naděje, že se
dostanou k moci, zatím co je velmi neztěžují vítězství totality.
Vedle toho jsou francouzští komunisté pravděpodobno, že by francouzští ko
protiklerikální, .poněvadž sedláci jsou munisté mohli získat většinu hlasů nebo
tradičně proti klerikalismu a komunisté prospět! Sovětskému svazu. Úlohou fran
se snaží o jejich lilasy. Snaha o získání couzských komunistů je spíše, aby pro
sedláků charakterisuje jak italské, tak váděli nátlak na »západnickou« vládu
i francouzské komunisty. Francouzský a prováděli propagandu. Není proto di
sedlák však netouží po půdě, které má vu, že francouzský komunismus je na
dosti a proto nemá smyslu tažení proti ústupu.
velkostatkářům. Komunisté však sedláky
musí získati, poněvadž právě konserva
Začátky svobodného státu
tismus sedláků potřel v posledním sto terstského letí každý pokus o komunismus v Pa
Jugoslávie i Itálie ujaly se již území,
říži.
Komunisté ve svém úsilí o sedláky vy které jim bylo mírovou smlouvou přiř
cházejí z toho, že francouzský sedlák, ač čeno, ale režim v Terstu, který dnem
sociálně konservativní, je politicky radi 15. září vstoupil do dějin jako »Svobod
kální. Zaručují tedy jeho majetek a né území Terst«, se zatím v podstatě
usměrňují jeho radikalismus. Uvědomili nezměnil. Nový režim začne tu teprve
si, že sedláci mají větší politický vý tehdy, až se ujme úřadu guvernér, kte
znam než měšťáci, když dělníci jsou stej rého mají Spojené národy teprve usta
ně ovládáni odborovými organisaceml. novit. Do té doby povedou tu občanskou
ŕroto dovolují komunisté dělníkům, aby správu vojenští velitelé, a to každý ve
požadovali levné potraviny a vládní ur svém pásmu. Právně však již nevykoná
čování cen, zatím co sedlákům slibují vy vají své funkce na základě smlouvy
soké ceny a svobodný prodej zeměděl mezi Titem a Alexandrem z května
ských výrobků, všechno pod heslem »zvý 1945, ani jménem svých vlád, nýbrž na
základě mírové smlouvy a jménem Spo
šení výroby« a »hospodářské obrody«.
Ačkoli program francouzských komu jených národů. Až do příchodu guverné
nistů je podrobný, zůstává programem ra je tedy miniaturní stát rozdělen ve
bez naděje na splnění. Obsahuje poža dví a každá část je spravována jinými
davek větší výroby v zemědělství a prů orgány. Prvým úkolem budoucího gu
myslu, ale nezmiňuje se o obchodních vernéra tedy bude, provésti na celém
smlouvách, celních tarifech a cizích va »svobodném území« sjednocení zákono
dárství, správy, soudnictví a měny.
lutách; program ten spojuje cenovou
stabilitu se zvýšenými, mzdami a svo Terstský statut předvídá po guvernérově
bodným prodejem nedostatečných zásob nastoupení dvě období stabilisace: v
potravin. Jsou to jen sliby, nikoli zá prvém má vládnout prozatímní vláda až
do zvolení lidového zastupitelstva, jež
vazná politika.
V jednom významném bodu liší se má být provedeno do čtyř měsíců. Te
francouzští komunisté od italských: jsou prve druhému období, definitivnímu, je
podkladem permanentní status. V dru
slabí. Italští komunisté zůstali po vy
tlačení z vlády početně silnými a ne hém období již naprosto nebude guver
ztratili naději, zatím co francouzští býlí nérovo postavení diktátorské. Podle sta
oslabeni a zmalomyslněli. Serie stávek tutu bude mít guvernér jen tehdy právo
ukázala, že neovládají zcela odborové zákony navrhovat, nebo vetovat zákony,
organisace. Zatím co italská komunistic přijaté lidovým zastupitelstvem, půjde-lí
ká strana má 2,500.000 členů, francouz o ochranu ústavy svobodného státu, udr
ská prohlašuje, že má 1 milion a podle žení bezpečnosti a pořádku, jakož i o
posledního úředního zjištění jen 819.155. ochranu lidských práv. Ale i v těchto
Jak dále klesl počet členů od dubna, případech má lidové zastupitelstvo prá
proieví se až v říjnových obecních vol vo odvolání ke Spojeným národům. Za
provisoria jsou guvernérova práva pod
bách.
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statně větší. Status ho opravňuje, aby
podle vlastní úvahy — byť i po konsultaci s italskou a jugoslávskou vládou —
jmenoval prozatímní vládu, jejíž členy
může kdykoliv zbavit úřadu. Krom toho
jmenuje ředitele pořádkové služby, jehož
úkolem je, organisovat a řídit policii a
krom toho má právo rušit všechny zá
kony a nařízení a v dohodě s většinou
prozatímní vlády vydávat nové. Guver
nér má tedy hned po nastoupení práva
dalekosáhlá, právě proto, aby mohl pro
vésti sjednocení - zákonodárství, správy,
soudnictví a měny. Zejména sjednoceni
a organisace služby bezpečnostní je
nutnou podmínkou vskutku svobodných
voleb. Hlavní obtíž jeho úkolu je v tom,
že i po jeho nastoupení bude jedna část
terstského území obsazena 5000 jugo
slávskými vojáky a druhá rovněž 5000
Angličany a Američany. Tyto vojenské
části jsou sice formálně guvernérovi pod
řízeny, jejich velitelé mohou však na
rozkaz svých vlád odepřít účast svých
jednotek na guvernérem nařízených, opa
třeních. Guvernér má ovšem právo žá
dat po devadesáti dnech od volby lido
vého zastupitelstva, aby obě vojska úze
mí svobodného státu vyklidila.
-st-

Roosevelt a Pius XII. ve službě
míru
Ústřední deník francouzské lidové
strany »LAube«, otiskuje od 2. září ko
respondenci mezi papežem Piem XII. a
presidentem Rooseveltem z let váleč
ných, kterou prostředkoval Myron C.
Taytor, jenž byl také nyní pověřen osob
ním zastupováním presidenta. Trumana
u sv. Otce. Již ž několika dosud uve
řejněných dopisů je patrno veliké úsilí
obou velikánů ducha a představitelů
dvou mohutných mocností, založených na
lidskosti a spravedlnosti, o mír a zave
dení demokratického řádu v celém svě
tě. Již v prosinci 1939 obrátil se presi
dent Roosevelt s naléhavou výzvou na
představitele církví katolické, protes
tantské a židovské, »aby se spojily síly
náboženské s politickými pro zmírnění
lidského utrpení, a aby se všechny
církve světa, věřící ve společného Bo
ha, zasadily veškerou svou vahou o tuto
velikou věc«. Myrcm C. Taylor píše, že
president Roosevelt 1 papež učinili veš
keré kroky svých možností, aby zažehna
li válku. Dne 16. února 1940 precisoval
pak Roosevelt v jednom ze svých do
pisů Vatikánu čtyři základní base mí
ru: svobodu náboženství, svobodu zpra
vodajství a informací, redukci zbrojení
a svobodný obchod mezi národy. A v jed
né ze svých odpovědí praví sv. Otec:
»Až přijde den — a my doufáníe, že
není příliš vzdálen — kdy třeskot války
bude nahrazen tichem a kdy se zrodí
možnost nastolit! pevný mír, diktovaný
zásadami práva a rovnosti, musí svět
nastoupiti cestu k jasnému pochopení
hlasu lidskosti, provázené úctou k bož
ským návodům života, jak je nalézáme
v Evangeliu Kristově. Pouze lidé, tako
vého osobního mravního formátu bu
dou moci vytvořiti mír, který odškodní
nespočetné oběti této války a připraví
cestu k společnosti národů, spravedli
vých vůči všem a nesených vzájemnou
důvěrou.«
Je třeba právě v těchto znovu chaotic
kých a k teroru náchylných dnech vrátiti se k plánům a myšlenkám dvou vel
kých mužů a hledat! v jejich slovech
východisko ze současné mravní krise.
To platí pro celý svět 1 Francii, praví
deník »L‘Aube«. A platí to v nemenší
míře 1 pro Československo.
ÍSt
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IV.

Ještě dnes se hovoří u nás v souvislosti s Mnicho
vem o otázce, jež tehdy na podzim 1938 rozdělila,
aspoň na chvíli, národ do dvou táborů: bojovat či
nebojovat? Měli jsme snad tehdy přijmout boj bez
ohledu na to, jaké síly stály proti nám? Neměli jsme
prostě zvednout · zbraň a bránit se prostě proto, že
jsme byli napadeni a že jsme byli v právu? Nebo
přece jen bylo správnější přímou porážkou uchránit
životy a statky a národu známou trpnou resistencí
čekat na chvíli, jež bude příhodnější a kdy mnohem
mohutnější síly budou na naší straně? Bylo rozhod
nuto pro řešení druhé. Československo nešlo do války,
opustilo svá opevnění, demobilisovalo armádu a při
pravovalo se politicky i hospodářsky na úlohu podma
něného. Může sotva být pochyb o tom, že Poláci,
Srbové nebo Irové ve stejné situaci by nepochybně
přijali zápas a riskovali všechno v hrdinském, byť i
předem ztraceném zápase. Hodně rozumných lidí
u nás věří, že rozhodnutí, které bylo učiněno v době
Mnichova, bylo do jisté míry typické pro českou ná
rodní povahu. Po tři sta let se Češi učili, že jejich
hlavním úkolem je zachovávat svou národní svébyt
nost, jazyk, národní povědomí. Všechny tyto úkoly,
spíše povahy defensivní, nesly s sebou celou řadu růz
ných kompromisů. Profesor Chalupný kdysi napsal:
»Boj o sebezáchovám je typickým znakem našeho
národa v minulosti, přítomnosti a také v předjímání
budoucnosti.« Války, které Češi vedli, byly výlučně
obranného rázu. Čeští vlastenci pokládali za hlavní
úkol lidu, »neutopit se v německém moři«. Český hu
manismus, tato velká mravní politická síla v novodo
bých dějinách českých, je nejkrásnějším a nejlepším
plodem české nevýbojnosti. Masaryk to krásně vy
jádřil větou, že »mravní síly společenské, jsou stejně
skutečné, jako pruští generálové«. Stručně řečeno, po
celá staletí byl národ veden nejlepšími svými lidmi
v tom smyslu, že mravní síly nakonec zmohou víc než
moc a násilí. Kolikrát v našich dějinách byla mnohem
větší vůle k dchcdě s nepřítekři než k boji s ním;
kolikrát byla větší vůle ke kompromisu než k zápasu!
I ve Vídni se postupovalo opatrně na půdě říšské
rady; byla tu vůle ustoupit všude, kde postavení od
půrce byla příliš silná a naopak jít cestou menšího
odporu. Je tudíž možno prohlásit s jistou mírou přes
nosti, že rozhodnutí, které učinil president a vláda
republiky v mnichovské krisi, bylo celkem v duchu a
souladu s určitými rysy české národní povahy, jakož
i tradice a historie této země. Tímto rozhodnutím opět
zachránili jsme část této země a jejího obyvatelstva
před fysickou zkázou. Zároveň jsme uchovali sílu a
fysickou odolnost národa pro chvíli, jež se mnohem
lépe hodila pro náš konečný cíl, t. j. pro chvíli, kdy
mocnosti vypověděly Německu válku. A domnívám
se, že kdybychom dnes uspořádali plebiscit o tom, zda
rozhodnutí z roku 1938 bylo správné, většina lidí by
řekla své ano. Na důkaz cituji ze zmíněné knihy pre
sidenta dr. Edvarda Beneše:
»Naše těžká historická posice se znovu jako vždy
cky ve všech těžkých dobách našich dějin ukázala.
Naši si často vůbec neuvědomují, že národ, který
v historii měl a má své těžké účty s Maďarskem, Ně
meckem, Rakouskem a i Polskem, který je sám příliš
malý, aby byl dost silný a pro kteréhokoli souseda
rozhodujícím spojencem proti všem druhým..., že
národ ten si jejich přátelství nebo aspoň neutralitu
nemůže vykoupit v těžkých chvílích své historie jinak,
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než částmi svého vlastního těla.« A dále: »Válka
v roce 1938: ano, byl jsem hotov ke všem eventuali
tám ..., bylo mi jasno od měsíce srpna a září, že
.nejsprávnější řešení krise pro nás, pro Francii, pro
Evropu i pro Německo je nepovolit, i za cenu války.
To byla má politika. Ale už od srpna jsem viděl, jak
Paříž i Londýn s námi hrají.« V konečném hodnocení
Mnichova president Beneš píše: »Takto aspoň jsme
se bránili, jak se dalo a zachovali čest. Byli jsme sice
zrazeni, získali jsme si však uznání světa (aspoň všech
slušných lidí) a zachovali pro budoucnost stát a hy
potéku proti svým bývalým spojencům. Válka nebo
dohoda s Německem by vedla k témuž (t. j. k stát
nímu rozkladu a k ztrátě republiky). Poslední even
tualita, t. j. dohoda s Německem, by skončila dokonce
v necti a pohaně.«
Doufám, že se mi podařilo v těchto článcích dotknouti se všech základních politických problémů, tý
kajících se evropské krise z roku 1938. Snažil jsem se
prokázat, že otázka německé menšiny v celé krisi by
la jenom záminkou Hitlerovi, aby mohl nějak podepřít
své požadavky; zároveň však byla také záminkou
Chamberlainovi a Daladierovi, aby měli jakýs takýs
racionální podklad pro svou politiku ústupků. Viděli
jsme, že tato politika přinesla velký zisk totalitním
režimům a velmi pochybné vítězství demokraciím.
Doufám, že se mi podařilo prokázat, že ve Francii
nebylo dosti vůle splnit jasné závazky, které tato ze
mě měla jako spojenec Československa. Viděli jsme,
že odevzdat část státního území bez boje bylo do jisté
míry v souladu s tradiční politikou tohoto národa, již
možno vyjádřit slovy: »Počkejme si na lepší příle
žitost.«
Cizinci jsou u nás někdy překvapeni, když se pře
svědčují o tom, že v této zemi žije dosud obava před
opakováním Mnichova, tak jako tu žije obava před
Němci a před Německem. Některé politické strany
u nás ukazují na příkladě Mnichova, jakou hanebnou
politiku dovedou sledovat kapitalisté a reakcionáři,
vždycky ochotní obětovat cokoli v zájmu vládnoucích
tříd. Není pochyb o tom, že hnutí a lidé, kteří rozhoř
čeně odmítají politiku mnichovského rázu, mají mno-,,
ho následovníků. Konec konců žádný Čech nemůže
nevzpomenout Mnichova, aniž by mu nešel mráz po
zádech. Vždyť jsme ' byli připraveni mnohem spíše
k boji, než k ústupu. Věděli jsme, co to znamená,
vládnou-li v zemi Němci a zrádci. Byli jsme svědky
hanebné komedie, tak z v. vídeňské arbitráže. Čekali
jsme marně na garancie nových hranic, které nám
byly slíbeny. Naproti tomu je chybou, jestliže se dnes
ještě, za situace zcela rozdílné, užívá mnichovské krise
jako zbraně v boji proti Západu. Jsem pevně přesvěd
čen, že v politice i ve veřejném životě vůbec nic nemá
spočívat na rekriminacích, podezření a nenávisti.
Všimněme si na chvíli také líce mnichovského rubu.
Vzpomeňme na příklad těch (a bylo jich mnoho),
kdož stáli pevně a bojovali všemi zbraněmi proti po
litice mnichovské. V Anglii Churchill, konservativec,
nevážil slov při odmítání mnichovské politiky. Eden
podporoval Churchilla a pan Duff Cooper, další kon
servativec, dokonce resignoval. Celá tehdy socialistic
ká oposice kritisovala v parlamentě mnichovské roz
hodnutí. Ve Francii Mandel, Reynauld, Champetier
de Ribes, Bidault a Gay stáli za Československem a
spolu s náčelníkem francouzského generálního štábu
Gamelinem snažili se přesvědčit Daladiera a Bonneta,
že jejich politika je osudnou. Francouzský vojenský
attaché v Praze generál Fauché se vzdal svého místa,
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vrátil francouzské vládě svá vyznamenání a dal sé
k disposici československé armádě. Sovětská vláda po
celou dobu mnichovské krise stála plně za Českoslo
venskem a prakticky pomohla značně Československu
tím, že v ostré notě varovala polskou vládu plukov
níka Bečka před jakýmkoli postupem proti Českoslo
vensku. A v mnoha jiných zemích, na př. ve Spoje
ných státech, sympatie lidových mas nepochybně by-;
ly s touto zemí. Vzpomínáme-li Mnichova, vzpomeň-,
me s vděčností i těchto odvážných lidí.
Někteří z tvůrců a obránců mnichovské dohody ří
kají ještě dne^, že politika ústupků oddálila válku
o celý rok, a že tento rok byl neobyčejně důležitým
pro Britannii a Francii, poněvadž tyto země mohly po
kračovat ve svém zbrojení a dobudovat své armády,
loďstvo a letectvo. Nepochybně, že v roce 1938 byly
branné síly západních spojenců hůře připraveny, než
v roce 1939. Co už tito lidé neříkají, je, že totéž platí

i o Německu. Je nyní zřejmo z norimberských proce
sů, že německé branné sily a německý válečný prů
mysl byl v době Mnichova připraven na válku, která
by netrvala déle než šest měsíců. Německý generál
Halder, který v roce 1938 byl náčelníkem německého
generálního štábu, doznal v Norimberku, že on sám
a s ním mnoho německých důstojníků, dívali se na
možnost války proti Západu jako na podnik krajně
riskantní pro Německo. Někteří z těchto pánů do
konce varovali Hitlera před možnými následky tako
véhoto dobrodružství. Bylo nutno počítat s malou,
ale dobře vyzbrojenou československou armádou, s
pohraničními opevněními, s možností války se Sovět
ským svazem a tudíž bojem na dvou frontách. Ale
Hitler si byl jist i v těch nejistých chvílích, že válka
nebude a že dostane suchou cestou všechno, co chce.
O rok později byl pak již připraven na dlouhou válku.
A to umožnil Mnichov!
(Pokračování).

Státní svrchovanost - a co dál?

Jan Kolár
, Posledními mezinárodními událostmi dostala se do ti mohou dnes mluvit pouze dva státy, a to opět jen
popředí evropského i světového zájmu otázka státní podmínečně - SSSR a USA.
Ještě před poslední světovou válkou nebylo možno
svrchovanosti. Slyšeli a četli jsme četné projevy na
šich' i cizích státníků, kteří se o tomto thematu roz tuto latentní nesvrchovanost jednotlivých, a zejména
hovořili. Jsou mezi nimi mnozí, kteří pokládají prin malých států, tak bezpečně rozeznat jako dnes. Celé
cip státní svrchovanosti za nedotknutelný. Jistěže dějiny lidstva učí, že k válkám dochází a že války by
tento jejich názor sdílejí i jejich národy — a není ly a jsou nevyhnutelný tehdy, když určité skupiny li
věru zatěžko podobný souhlas získat, když má jit dí, resp. jednotné sociální útvary - tedy rody, kmeny,
o zachování svrchovanosti dotyčného státu proti její dynastie, města a národy - mají neomezenou svrcho
vanost. Prolistujeme-li dějiny světa, poznáme, jak se
mu předpokládanému porušení se strany stát-u dru subjektem
válek stávaly postupem doby sociální or
hého. Až potud je nekompromisní postoj obhájců stát- z ganismy stále vyšší a vyšší - v přímé souvislosti s tím,
ní suverenity na místě. Dnes Však stává otázka, je-li jak nabývaly nebo dobyly své neomezené svrchova
pro budoucnost myšlenka absolutní státní svrchova nosti. Navzájem bojující a soupeřící rodové svazky
nosti vůbec udržitelná; jinými slovy, je-li svrchovaný splynuly postupem doby v celek vyšší - v kmen; boje
stát s hlediska vývoje lidské společnosti a její orga- mezi jednotlivými rody tím uvnitř kmene ustaly, ne
nisace útvarem definitivním, správným a také mož boť nebylo tu již svrchovanosti těchto rodů - naproti
ným.
tomu docházelo k bojům svrchovaných kmenů mezi
Dnešní poměry podle mého názoru ukazují, že je sebou. Jednotlivá vzájemně válčící kmenová knížetätví ·
třeba velmi vážně pochybovat o tom, jestli vůbec-něco slila se úsilím silných panovníků opět ve vyšší útva
podobného státní svrchovanosti e.xistuje. Nezastírej ry - v dynastické patrimoniální státy: autorita pa
me si skutečnosti: jen se značným sebevědomím a novníkova, nadřaděná dotud suverénním kmenům, za
\ nekritičností může nějaký malý stát v dnešním světě mezila sice vnitřní boje, ale střetla se v bojích a vál
o sobě tvrdit, že jeho vnitřní i zahraniční politika není kách s autoritou jiných suverénů atd., atd. Výslednicí
vývoje byla před touto válkou mosaika svrcho
s žádné světové strany ovlivňována. Prostá zeměpis tohoto
vaných národních států; svrchovaný národní stát byl
ná příslušnost, prostá existence mezistátních smluv, vyvrcholením onoho slučovacího procesu od rodů až
prostý fakt mezinárodní výměny zbožá i kulturních po národ. Nacionalismus 18. a 19. století slavil vítěz
statků, prostá nutnost používat mezinárodních ko ství dovršením svých cílů a ideálů: právo na sebeurmunikací, prostá nepostradatelnost cizích zdrojů su čení národů bylo potvrzeno versailleskou smlouvou a
rovin a potravin, na kterýchžto skutečnostech je za uvedeno v život.
loženo veškeré hospodářství a veškerá politika jed
Současná existence zhruba asi 80 svrchovaných
notlivých států — tedy tento pouhý souhrn životních států, vládnoucích armádami, musela ovšem nutně
nutností a nutných závislostí každého státu na jeho vést k novým konfliktům a k nové válce. Je-li svrcho
sousedech i vzdálenějších partnerech či spojencích, vanost — ať osobní nebo státní — všeobecně vyklá
ukazuje, jak labilní a při nejmenším nepřesné je kaž dána jako volnost úsudku, rozhodnutí a činu, znamená
dé holedbání se absolutní svrchovaností. Svrchovanost to zároveň, že tu pro ni není naprosto žádné vyšší
totiž předpokládá naprostou svobodu rozhodování o autority a tudíž ani žádné povinnosti přizpůsobit a
vlastních věcech vnitřních a naprostou svobodu volby podřídit se nějakému vyššímu příkazu pozemskému.
prostředků k výkonu vnitřní vlády, jakož i způsobu a Této skutečnosti si byli představitelé a nositelé svr
zaměření vlády vnější. Je-li však - a nemůže prostě chované moci vždycky vědomi — a aby preventivně
nebýt - každý jednotlivý stát tak značně odkázán na čelili možnému nebezpečí, uzavírali mezi sebou smlou
prostředky cizí a je-li už svou prostou zeměpisnou po vy nebo vytvářeli spolky. Není třeba velkého histo
lohou omezen ve své zahraniční politice (což je míně rického přehledu k tomu, aby každý viděl, jak nedo
no všeobecně, bez zřetele k specificky českoslov. po konalým prostředkem k udržení míru mezi jednotliměrům) - pak už nelze s klidným svědomím hovořit
o svrchovanosti. Zejména pak nelze o ní hovořit v sou
vislosti s malými národy a státy: iluse stranou - řeč
faktů je příliš jasná, než aby bylo možno se domní
vat, že tomu tak není. O podstatné míře svrchovanos
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vými suverénními subjekty se takové dvou- i více
stranné smlouvy ukázaly: smutná praxe posledních
dob ukázala, že jakákoliv smlouva jest a zůstane pou
hým cárem papíru, neexistuje-li činitel, který by v ynutil její splnění. Takový činitel musí být ovšem
nutně nadřazen smluvním stranám: a jsou-li těmito
smluvními stranami suverénní státy, nad nimiž už ne
ní žádné vyšší pozemské moci, kdo má vynutit splnění
mezinárodních smluv o neútočení či o válečné pomoci,
kdo má uvést ve skutek chiméru kolektivní bezpeč
nosti? Necítí-li totiž svrchovaný subjekt mravní
odpovědnosti, dodržet smlouvu nebo zachovat mír —
nikdo mu nemůže mírovým prostředkem zabránit, aby
neučinil, co se mu zlíbí. Viděli jsme na příkladu Itálie
a později Německa, kam může důsledné setrvávání na
zásadě respektování státní svrchovanosti vést: bylo
zapotřebí šestileté války k tomu, aby bylo potlačeno
zlo, které je toho nutným důsledkem. Všecky pokusy
o odzbrojení, k nimž docházelo po první světové válce,
byly předem odsouzeny k nezdaru, neboť nikdo ha
světě nemohl mírovými prostředky kterýkoliv stát
donutit, aby zbraně nevyráběl — když tento stát byl
sám sobě suverénem. Stejně tak je pochybený názor
dnešních mírotvorců, kteří dokazují, že jen mocné ar
mády udrží světový mír. Vládne-li syrého váný stát
mocnou armádou, byť byla určena k udržení míru,
žádná proklamace mu nezabrání, aby ji nepoužil ke
svému vlastnímu, na př. imperialistickému cíli, bude-li chtít. Nadhodili-li jsme v úvodu otázku, je-li te
dy pro budoucnost svrchovaný stát útvarem defini
tivním, správným a také možným, můžeme se směle,
odvážit odpovědi: není. Není útvarem definitivním,
zdá se být překonaným stupněm společenského vý
voje. A není tedy také útvarem možným, neboť ne
dělitelný svět, který se zvolna tvoří, nese s sebou jako
svůj základ myšlenku světové vlády zákona; práva
nikoliv už jen mezinárodního, ale nadstátního.
Dnes tedy, .po druhé světové válce, lze už velmi
těžko hovořit o svrchovanosti většiny států světa a
zejména Evropy. Část těchto států je buď přímo nebo
nepřímo (vlastními ohledy, přátelstvím a pod.) více
či méně podřízena velmocem západním nebo východ
ním. Byl to logický vývoj, jejž válka urychlila. Pod-4
řizovaly-li se kdysi malé jednotky stále vyšším, došlo
k analogii i u menších národních a svrchovaných
států, jak kdy vytvořeny po roce 1919. Dnes vidíme
politickou i hospodářskou součinnost slovanských
států, ochotných dokonce grandseigneursky promíjet
miliardové reparace — a na druhé straně celní unii
skupiny BENELUX a chystanou unii franko-italskou.
Je si však třeba uvědomit hned dvě věci: předně
— hlavní světové skupiny jsou dosud svrchované a
ničemu tedy samy nepodléhají — a za druhé: tato si
tuace vyplynula via facti; nejen že tedy nemá zákon
ného podkladu, ale hlavně: nejvyšším kriteriem tu
není zákon, nýbrž zájmová dostredivosť a moc. Je-li
to moc, pak nelze s dnešní situací souhlasit; státní

svrchovanost nesmí být obětována moci, ovládající
části světa, nýbrž zákonu, ovládajícímu celý svět.
Demokratická suverenita lidu může být správně uplatněna jedině tehdy, jestliže místní záležitosti budou
spravovány místní autoritou, národní záležitosti ná
rodní vládou a mezinárodní světové záležitosti vládou
světovou.
Svět potřebuje vládu zákona v mezinárodních vzta
zích. Dějiny ukázaly, že zcela svrchované státy ne
mohou světový mír zajistit, jsouce samy jeho ohro
žením. Budiž tu hned řečeno, že tato myšlenka není
nová a není také bez nejvýznačnějších přívrženců.
Ernest Bevin nedávno už po druhé na parlamentní
půdě prohlásil, že je ochoten okamžitě yelkou Britannii podřídit světové vládě, jež by se mohla vyvi
nout ze Spojených národů. Maršál Smuts učinil loni
podobné prohlášení. V posledních dnech se na zase
dání OSN vyjádřil ministr Marshall·takto: »Spojené
národy nebudou dlouho existovat, budou-li velmoci
trvat na svých výsadách do takové míry, jež by ma
řila kolektivní vůli. Vláda USA považuje za nejjistější
základ trvalého míru rozšíření výhod vlády zákona na
všechny vlády a národy.« Při výzkumu amerického
veřejného mínění se pro omezení státní svrchovanosti
USA ve prospěch světové vlády vyslovilo na 60 proč,
dotázaných. Stoupencem myšlenky světové vlády je
i prof. Einstein a všichni badatelé v oboru atomové
energie, stejně jako Paul Henri Spaak; španělský
filosof José Ortega y Gasset ve svých dílech mnoho
krát vyslovil sžíravou kritiku státní suverenity a na
vrhl ideové řešení světovlády; těmito problémy zabý
val se i francouzský myslitel Julien Benda a nejnověji
i Američan Emery Reves, který ve své knize »Ana
tomie míru« podal praktický návrh volby světového
parlamentu.
Jak je vidět, omezení státní svrchovanosti, ve pro
spěch nějaké světové autority přestává být utopií —
lidstvo si zvolna počíná uvědomovat, že je třeba tuto
utopii uskutečnit, má-li se zabránit zbytečné kata
strofě. Bylo by si přát, abychom i my, kteří umíme
marnotratně plýtvat energií o nicotnostech, zahájili
diskusi o tom, co je se světového měřítky žádoucí mí
ra svrchovanosti a kde tato míra má končit. Snad se
nám podaří, vyvarovat se v této diskusi demagogie a
doktrinářství — neboť stojíme před otázkou, která
nás nutí, učit se myslet podstatně jinak o věcech to
hoto světa, než jak jsme se učili dosud a jak jsme
byli zvyklí. Rozhodne-li se lidstvo odevzdat výkon své
svrchovanosti mezinárodní nadstátní instituci, pak
věru nic neztratí — naopak, získá právo a pořádek
tam, kde dosud nebyly, t. j. v mezinárodních vztazích
— a tím i větší ochrany, bezpečnost a svobodu všech
a pro všechny. To by bylo přáním všech menších států
a národů. Věci však leží v rukou velmocí. Velmoci na
prvém místě by se měly umoudřit a uznat, že je třeba,
aby právo stálo nad mocí a moc sloužila právu.

Veřejným zaměstnancům almužna a plané sliby?
Když byl veřejnosti sdělen obsah návrhu Ústřední
rady odborů na řešení platové úpravy veřejných za
městnanců, pochopili snadno všichni zaměstnanci,
proč ÚRO tak úzkostlivě tajila obsah návrhů jednot
livých zaměstnaneckých svazů a proč své vlastní ná
vrhy oznámila tak pozdě, skromně a přímo stydlavě.
Návrh ÚRO je totiž výsměchem všem těm slibům,'
kterými byli veřejní zaměstnanci krmeni od revoluce:
navrhuje se totiž jednorázový přídavek, který má
býti vyplacen ještě v říjnu a kromě jiných menších
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úprav se slibuje ještě pro tento rok rozbor sociálního
postavení státních a veřejných zaměstnanců ve srov
nání se soukromými. Nový platový zákon je pak mlha
vými frázemi znovu odsunut do nedohledna. Tedy
přesně tak, jak mohl podobný návrh vypadati za oné
»prohnilé, kapitalistické první republiky«, kterou páni
z ÚRO tolik odsuzují: místo opravdové pomoci milo
dar a plané, mlhavé sliby.
Veřejní zaměstnanci nejsou tímto postojem odbo
rového hnutí ovšem nijak překvapeni. Zažili již
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v mnoha případech, že ROH se spokojí s příspěvky
a neláme si již tak hlavu s hájením zájmů těch, kdož
tyto příspěvky ze svých tak hubených^ platů platí.
Všimli si dávno nevlídného postoje KSČ k otázkám
veřejnozaměstnaneckým a vědí tedy dobře, odkud va
ne vítr. Vždyť musí býti každému přímo k smíchu
dojemná pozdní starostlivost naší vládnoucí strany
o stav veřejných financí a její obava, že zvýšení platů
veřejným zaměstnancům by vedlo k inflaci a hospo
dářskému zhroucení státu. Proč zde nebyla- tato sta
rostlivá péče dříve, kdy byly — mnohdy naprosto
neúměrně a neúnosně — zvyšovány platy a mzdy ji
ným vrstvám? Proč nezakročila vládnoucí strana
proti rozkradení státního majetku v miliardové hod
notě v pohraničí, proč nezakročí proti zbytečnému
luxusu několika zbytečných ministerstev, proč neza
kročí proti svévolně vyvolávaným stávkám proti roz
hodnutím řádných soudů, při nichž utíkají miliony na
mzdách za promarněné pracovní hodiny? »Kdyby do
stal každý státní zaměstnanec jen 100 Kčs měsíčně
přídavku, rozmnožilo by se oběživo za rok o celou
miliardu,« volá rozhořčeně Rudé právo a naznačuje,
že veřejní zaměstnanci ženou svými požadavky stát
do záhuby. Veřejní zaměstnanci mají patrně tedy ra
ději zemříti hlady; kdyby dostali přidáno, měli by na
svědomí republiku.
Demagogie KSČ v této věci je však příliš průhled
ná. Oprávněné požadavky státních a veřejných za
městnanců nemohou být sprovozeny se světa tím, že
na ně bude sváděn neblahý stav našich financí. Ve
řejní zaměstnanci jsou si plně vědomi toho, že stát
musí šetřit. Musí však šetřiti na pravém místě a nikoli
na platech těch, kdož mu-nejpoctivěji slouží. A neví-li
pan ministr, kde by se dalo ušetřití, dáme mu několik
skromných námětů.
Ministerstvo informací, které-u nás provádí všechno
možné, jen neinformuje, bylo již zrušeno ve většině
států, naposled v sousedním Maďarsku. Nechť pan
ministr nahlédne do rozpočtu a zjistí, kolik by se dalo
ušetřiti, kdyby naše vláda následovala tohoto zářného
příkladu. Proč máme vedle ministerstva spravedlnosti
ještě ministerstvo unifikací, vedle ministerstva vnitř
ního obchodu i ministerstvo zahraničního obchodu,
vedle ministerstva výživy ještě ministerstvo zeměděl
ství? A co naše světová kuriosita: pěťnáměstků před
sedy vlády? Proč generální a podnikoví ředitelé zná
rodněného průmyslu mají milionové gáže a početné

Mrtvé miliony
, Jsou u nás věci, o kterých se mluví hodně, a jsou
věci, o kterých se mluví málo. Mluví se hodně o zdaru
naší dvouletky, ale mluví se málo o bilancích našich
národních podniků. Mluví se hodně o milionářích, ale
mluví se málo o tom, kam se poděly miliardy stát
ního majetku. Mluví se mnoho o nových daních,
správněji řečeno o nových konfiskacích, ale mluví se
pramálo - a nejraději by se na to vůbec zapomnělo o dalším osudu vázaných vkladů, životních pojistek
a o náhradě akcionářům znárodněných podniků.
Když dnes zrovna na tyto nedořešené otázky po
ukazujeme, nečiníme tak proto, abychom hájili zájmy
tak zvaných milionářů, ale proto, že nám byly vždy
drahými štěstí a spokojenost nejširších vrstev našeho
pároda, bez rozdílů tříd, a zejména otázka vázaných
hodnot se týká skutečně jak dělníka, tak zemědělce
nebo podnikatele.
V historických zemích podalo přihlášku k dávce
z majetku 3,311.000 rodin. Na jednu rodinu připadá
průměrně 2.4 osob, a proto možno říci, že prakticky
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skupiny okolostojících jejich statistů statisíce ročně?
Proč znárodněný průmysl má piiliardové schodky?
Není toto ohrožování hospodářství republiky? Zde by
mohly ÚRO i KSČ ukázati svou iniciativu a snahu
o záchranu státních financí; nepochybujeme, že by
s nimi souhlasily nejen všechny ostatní politické stra
ny, ale i celá naše veřejnost.
yZdc tedy — a tento výpočet není zdaleka úplný —·
daly by se ušetřiti částky, několikanásobně převyšu
jící náklad na řádnou úpravu platů veřejných zaměst
nanců, jak ji ve svém podrobně odůvodněném návrhu
žádal Svaz zaměstnanců vnitřní i zahraniční správy.
Neboť nelze zapomínati, že požadavek této platové
úpravy není ničím novým; jednání a sliby táhnou se
již od revoluce a požadovaná platová úprava by byla
jen logickým pokračováním a dokončením podobných
úprav, provedených v jiných oborech. Ceny, a ve vět
šině oborů i mzdy, byly zvýšeny na trojnásobek a dnes
již se pohybují na pěti až šestinásobně zvýšené hla
dině; pouze u veřejných zaměstnanců činí zvýšení
dříve již zcela nedostatečných platů v průměru jen
něco přes 200 procent. Kdyby tedy platy veřejných
zaměstnanců měly býti zvýšeny v poměru k cenám,
musily by být zvýšeny takřka o více jak padesát pro- *
cent. A když zaměstnanci u vědomí tíživé finanční si
tuace žádají zvýšení o 25 procent, je jim odpovídáno,
že ohrožují republiku ...
Veřejní zaměstnanci se však svých oprávněných
požadavků, vzdáti nemohou a nehodlají se dále spokojiti se sliby a výmluvami. Byla-li jim zvýšena diktá
torským způsobem, aniž se jich kflo zeptal, pracovní
doba o pětinu, soudí plným právem, že nejméně o stej
né procento musí býti zvýšeny i jejich platy, anebo
tyto pracovní hodiny placeny jako přesčasové. To je
požadavek, o kterém nejsou ochotni diskutovati. A
nehodlá-li se Revoluční odborové hnutí za jejich spra
vedlivé požadavky postaviti, jsou veřejní zaměstnanci
pevně rozhodnuti, vyvoditi z této věci patřičné důsled
ky. Bída jejich rodin nutí je tentokráte k tvrdosti a
neústupnosti: nechtějí se již spokojovati frázemi,
kompromisy a sliby, chtějí činy. Chtějí činy, které
jim umožní život a nikoli živoření, chtějí činy, aby
mohli věřiti ve spravedlnost osvobozené republiky. Je
na Revolučním odborovém hnutí, na politických stra
nách a na vládě této republiky, aby jim poslední
špetku této víry nevzaly.
Robert Reska
každý Čech měl 1. listopadu 1945 nějaký majetek.
Celkový majetek těchto 3,311.0000 českých rodin
měl, jak si to ony rodiny samy vypočítaly, po zapla
cení dávek hodnotu 251 miliard. Podle přiznání měli
čeští lidé dohromady:
vázaných vkladů za 108 miliard,
životních pojistek a cen. papírů za 14 miliard
a jiného majetku za 129 miliard,
celkem 251 miliard
x
Vklady, životní pojistky a větší část cenných pa
pírů jsou hodnoty vázané, a tyto vázané hodnoty
představují skoro polovičku veškerého majetku na
šeho lidu. Bylo a je proto jedním z nejvážnějších
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úkolů každého politika, který to myslí s ochranou
soukromého vlastnictví vážně, zachrániti tyto hod
noty pro náš lid.
Předpoklady pro záchranu těchto dnes mrtvých
milionů byly velice příznivé. Majetek Němců, jenž
měl sloužiti k tomu, aby se hradily škody, okupací
napáchané, zejména k nápravě měny, se odhadoval
střízlivě na 350 miliard. Vázané^ vklady byly tehdy
dostatečně kryty. Jak se ale s tímto majetkem lidu
hospodařilo, je patrno z toho, že se dnes počítá se
slabými 50 miliardami jako s celkovým výnosem
z likvidace německého majetku u nás. Náhrada vá
lečných ztrát má pochopitelně přednost, a co zbude
pak ke krytí vázaných vkladů? Prakticky nic! Nadě
je našich střádalů nejsou proto zrovna nejlepší.
Kdož jsou majitelé vázaných vkladů, kteří byli
takto poškozeni? Jsou to skutečně nejširší vrstvy li
dové, jak vyplývá z následujících statistik, vypraco
vaných na základě čísel, uveřejněných statistickým
úřadem:
Výše vázaného vkladu
v K 1.000,—
0
1— 2
3—5
6— 9
10—14
15—19
20—29
30—49
50—99
100—199
200—499
500—999
1.000,—

Počet rodin
v%
7,1
7,7
9,6
10,5
11,—
8,7
12,9
14,5
12,—
4,5
1,3
0,15
0,03

Celkem váz. vklady
v%
—
0,4
1,2
2,4
- 4,—
4,5
9,6
16,9
25,1
18,4
11,6
3,5
2,4

Z této statistiky, jež znázorňuje, jak jsou rozděle
ny vázané vklady podle jejich výše, vidíme, že jen
7,1% českých rodin nemá vázaných vkladů. Nejvíce
vázaných vkladů je od 30.000 do 49.000, dost je jich
ještě do 100.000, pak počet případů rychle klesá, a
přes 1 milion vázaných korun vlastní jen ne celých
1000 rodin. Ze 108 miliard vázaných vkladů připadá
na »milionáře« jen 2,5 miliard, neboli 2,4%.
- Stejný obraz získáme ze statistiky rozvrstvení vá
zaných vkladů podle povolání majitelů.
Skupina
zaměstnání

Zemědělci
Podnikatelé
Svobodná povoláni
Soukromníci
Pensisté
Úředníci
Zřízenci
Zeměděl. dělníci
Ostat, dělníci
Jiná povolání
Celkem
Samostatní
Zaměstnanci

Počet rodin Váz. vklady Průměrný váz,
vklad 1 rodiny
v%
v%
v K
35.847
12,6
13,8
73.732
8,9
20,1
98.353
0,5
1,5
7,7
28.509
8,8
12,5
10,2
26.510
12,1
15,9
42.845
10,1
11,2
29.478
4,2
19.626
2,5
26,2
20.496
16,5
19.112
3,—
1,7
100,—
32.671
100,—
33,8
43.417
44,8
66,2
55,2
27.172

Jak vidíme, větší část vázaných vkladů patří -za
městnancům. Na podnikatelskou rodinu připadá sice

O budoucnost Španělska
Ze se španělský diktátorský pokus blíží ke konci,
je možno, co však je jisto, je to, že Franco je, jak
vidno, pevně rozhodnut bránit moc, kterou uchvátil:
zatýkání·, odsuzování i popravy ve Španělsku pokra
čují.
Skutečnost je, že španělský národ je unaven. Je
unaven vším: vzpomínkami na léta občanské války,
je unaven francovským režimem, ale právě tak je
unaven věčnými hádkami španělských emigrantů,
610

víc vázaných korun než na průměrnou rodinu zaměst
naneckou. Nutno ale bráti v úvahu, že úředník, a
v menší míře i dělník, mají ve formě pensijního a sta
robního pojištění uložený kapitál, jenž v průměru
přesahuje úspory podnikatelů na vázaných vkladech.
Zvláštní pozornosti si zasluhuje oněch 18% vázaných
vkladů, patřících soukromníkům 'a pensistům, na je
jichž potíže v dnešním životě nemůže býti dost často
upozorňováno. Zde má celý národ přímo mravní po
vinnost přispěli k tomu, aby večer života našich
otců a matek nebyl zbytečně trpký.
x
Co se životních pojistek a cenných papírů týče,
patří z celkové hodnoty 14 miliard 7,5 miliard oso
bám samostatným a 6.5 miliard zaměstnancům. Ži
votní pojistka je do jisté míry činitelem sociálním,
je to pensijní pojištění samostatných. Pojišťovny
uložily většinu těchto kapitálů do nemovitostí, a mož
no proto míti za to, že značná část vázaných hodnot
je takto kryta. Pojišťovny by měly jednou zjistiti, do
jaké míry by mohly z vlastního jmění krýti vázané
hodnoty. Při dobré vůli dalo by se ledacos ihned zaříditi. Sociální povaha životní pojistky by toto zvý
hodnění vůči ostatním hodnotám opodstatnila.
Náhrada za akcie znárodněných podniků je kapi
tolou pro sebe. »Akcionář« zní tak velkokapitalisticky. Ve skutečnosti bylo alě velké množství drobných
střádalů, kteří si myslili, že své úspory vloží bezpeč
něji do akcií. Proč mají býti zrovna oni nejvíce po
škozeni? Jedná se o celkem nepatrný obnos v pomě
ru k ohromným hodnotám národních podniků.
Co by se dalo ještě dnes učiniti, aby vázané hod
noty byly alespoň částečně zachráněny? Musíme
především dbáti o to, aby konfiskovaný majetek byl
co nejrychleji a co nejvýhodněji zpeněžen. Pasivní
podniky pod národní správou nutno nejrychleji likvidovati. Každý další měsíc ztrátového hospodaření
národních správců znamená další milionové ztráty.
Touto cestou se už prohospodařilo příliš mnoho ná
rodního majetku! Ale i aktivní podniky pod národní
správou musí býti co nejrychleji zpeněženy, to zna
mená nejrychlejší předání do soukromého vlastnic
tví. Další přičleňování konfiskátů k národním podni
kům je neúnosné. Národní podniky žijí zatím ze své
podstaty a není nutno tuto podstatu ještě zvětšovati.
A tu jsme u jádra věci. Větší část konfiskovaného
majetku; velké a střední továrny, obrovský majetek
zemědělský a lesní a celé peněžnictví si přivlastnil
přímo stát a vyňal tak z podstaty, jež měla krýti
válečné ztráty a vázané hodnoty. Ztrátovým hospo
dařením na státních statcích a v národních podni
cích se spotřebují postupně konfiskované hodnoty,
místo aby svým výnosem kryly staré úspory a vy
tvářely nový blahobyt. Zde, střádalové, leží vaše
mrtvé miliony. Zde je klíč k naší celé finanční situaci.
Buď se nám podaří, aby státní statky a národní pod
niky byly aktivní, nebo to půjde s námi neodvratně
od deseti k pěti. Nejdříve to ucítí majitelé vázaných
hodnot, pak ti ostatní.
Jiří Vlk
i některými zásahy ciziny. Přeje si mír, ale cítí, že
není dosti silen, aby si mír mohl vynutit. Podrobuje
se proto vládě celkem trpně a jen málo výjimek pře
rušuje tuto vnitřní jednotvárnost španělského živo
ta: zde akce několika málo partyzánů, akce celkem
bezvýznamná, protože partyzáni jsou tak pronásle
dováni, že větší akce provádět nemohou, tam zase ně
jaká beznadějná stávka, kterou dělníci vždy draze
zaplatí.
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Občanská válka skončila tím, že všichni političtí
vůdcové, kteří vedli boj proti Francovi, odešli do ci
ziny: s presidentem španělské republiky v čele členo
vé Cortesů, právě tak jako vůdcové politických stran
odešli do Mexika či do Francie.
Protože’ Cortesy nebyly od pádu republiky obno
veny, jsou mandáty jejich členů ovšem poněkud za
staralé; přesto však poslední politická skladba špa
nělské republikánské sněmovny až podnes silně ovliv
ňuje politickou hru španělské emigrace.
Radikálové, Katalánci i Baskové mají tu zastou
peny jen prostřední síly; zato socialisté jsou velmi
četní a komunisté jsou proti nim v menšině. Pro
úplnost je ovšem ještě nutno uvésti Anarchistickou
federaci, která, ač v Cortesech zastoupena nebyla,
hraje velkou roli v dělnických masách.
Důležitost a význam socialistické strany je i pří
činou dnešních obtíží emigrantské španělské vlády.
Když se rozštěpila ve dvě frakce, které stojí ostře
proti sobě, větší z nich zcela změnila dosavadní Negrinovu politiku, která byla komunistům příliš na
kloněna.
Socialistická skupina Indalecia Prieta dosáhla
Negrinovy porážky tím, že se opřela o skutečné
smýšlení socialistů, kteří ve Španělsku zůstali. Z to
ho vznikly nové obtíže. Protože »skuteční socialisté«
Prietovi byli mnohem početnější, než »socialisté le
gální«, byli komunisté z emigrantské vlády postupně
vylučováni, takže ve vládě Llopisově měli už jen je
diného zástupce. Kongres »skutečných socialistů«,
který se konal koncem července v Toulouse, vynutil
si úplné vyloučení komunistů z vládní koalice, což
bylo příčinou Llopisova odstoupení. Indalecio Prieto
chtěl tím dosáhnout oživení protifrancovské akce a
získat jí sympatie tam, kde se na ni hledělo jako na
věc převážně komunistickou; k tomu bylo nutno usku
tečnit jednotu všech protifrancovců, od socialistů až
po monarchisty. .
Preténdent španělského trůnu, Don Juan, již před
Francovým »referendem« jasně vyjádřil svou vůli,
pokračovat v boji za osvobození Španělska do všech
důsledků. Tím, že stoupencům království nařídil, aby
se referenda nezúčastnili, ač se jednalo o to, bude-li
či nebude-li Španělsko znovu monarchií, dal Don
Juan znovu najevo, že jeho odsouzení Francova to
talitního režimu je nezměnitelné a že cílem jeho poli
tiky je smírný život všech Španělů v demokratisovaném království. Byli to též — vedle republikánů
ovšem — v prvé řadě monarchisté, kteří, přes abdi
kaci z roku 1931, Franca nejvíce znepokojovali. A
dnes se opravdu zdá, že sympatie španělského lidu
patří spíše královskému princi, jenž pouhou svou
funkcí je povolán k úloze smírce a uklidňovatele, než
emigrantským politikům, kteří, konec konců, jak
Španělé dobře vědí, jsou odpovědni za četné krutosti
republikánského režimu.
Don Juan nedávno prohlásil, že »monarchie je jen
ústavní základnou, jež může vytvořit ovzduší občan
ského míru v rámci demokracie, zvláště po bouřích
tak těžkých, kterými Španělsko již jedenáct let trpí«
a řekl, že o ústavní formě, která má být po Franco
vě odchodu ve Španělsku zavedena, musí rozhodnout
lidové hlasování; že však nyní je hlavním úkolem,
Francův pád co nejvíce urychlit. Jak je tedy zřejmo,
je odpor proti Francovi nyní organisován na velmi
široké základně. Indalecia Prieto je toho mínění, že
jakési protifrankovské direktorium, které by sou
středilo všechny demokratické odpůrce nynějšího
španělského režimu a vyjadřovalo by všechny smě
ry veřejného mínění, od socialistů až po monarchisty
(komunisté jsou z něj jako nedemokraté vyloučeni),
bylo by věrným obrazem smýšlení země a mohlo by
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být uznáno Spojenými národy, které by pak, podle
slibu z 12. prosince minulého roku, přikročily k přímé
akci proti Francovi a falanze.
Pipmí etapou Prietova plánu tedy bylo přesvědčit
socialisty, že je nutno, aby se v tomto Direktoriu
ujali vedení a vzali na sebe odpovědnost, která z to
ho vyplývá. Socialistická strana se pak na kongresu
v Toulouse usnesla:
1.. Změnit a zmenšit španělskou republikánskou
»vládu«, která dnes stejně nemá hmotných prostřed
ků, na orgán jen symbolický, aby tak bylo monar
chistům umožněno přistoupit k protifrankovskému
sdružení.
2. Vytvořit protifrankovské Direktorium, které
by bylo uznáno Spojenými národy a které by osvo
bozené Španělsko spravovalo tak dlouho, až bude
španělský lid moci ve svobodných volbách zvolit nové
Cortesy.
3. Lidové hlasování o příští španělské ústavě, při
němž se španělský národ vysloví buď pro republiku
nebo pro monarchii.
4. Bojovat proti všem, kdož by chtěli podrývat
jednotu boje proti Francovi.
5. Socialisté nezúčastní se vlády, která by tyto zá
sady nepřijala.
Tato usnesení byla socialisty, žijícími ve Španěl
sku, na jejich tajném sjezdu přijata jednomyslně a
I. Prieto byl zmocněn, aby učinil vše pro co nejrych
lejší vytvoření Direktoria, do něhož španělští socia
listé jako své delegáty navrhli Imeneze de Asua a
Trifona Gomeze; zároveň byly navázány styky s mo
narchisty.
I. Prieto prohlásil, že »všichni Španělé, včetně mo
narchistů, jsou v tomto sdružení vítáni; protože vý
zva k nim je veřejná, tedy by ti, kdož by na ni nejdpověděli, brali na sebe risiko, že Direktorium v očích
Spojených národů kompromitují a že budou odpo
vědni za to, že by se Franco u vlády udržel«.
První odpověděn zamítavě komunisté a po nich
Negrin. Martinez Barrio, president emigrantské špa
nělské republiky, má též ovšem málo chuti spáchat
harakiri a tak se pokouší pokračovat v beznadějné
hře a najít nového ministerského předsedu své »vlá
dy«, když Llopis podal demisi. Po třech týdnech
zdlouhavého jednání ustavil Alvarez de Alboroz vlá
du, která je složena z radikálních socialistů a jedno
ho nezávislého.
Socialisté i zástupci národních stran, katalánské
i baskické, účast v této vládě odmítli, protože již vy
slovili souhlas s Prietovým Direktoriem. A tak dnes
kromě »vlády«, má Španělsko v emigraci i Direkto
rium, Či, jak tomu Španělé tradičně říkají, juntu,
tentokrát, proti obyčeji, nikoliy důstojnickou.

POLITICKOU OTÁZKOU
prvého řádu byly rozpory spojenců v otázkách
velení na západě Po knihách JAK ON TO VTDÉL
a TRI ROKY S EISENHOWEREM odhalují se
další tajemství druhé fronty a strategického zá
kulisí v románě Alana Mooreheada:

MONTGOMERY
který vychází denně od 1. října v deníku
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Podle zpráv ze Španělska došlo tam Prietovo jed
nání značných sympatií a velmi mnozí Španělé za
Pyx-enejemi jsou hotovi podporovat tuto »Juntu so
lidarity«.
• Američané i Angličané zase chtějí oprávdu už jed
nou skončit s Francem, který, dokud bylo možno
předpokládat, že po jeho pádu ovládli by Španělsko
známými methodami komunisté, byl pro ně jen men
ším zlem.
A i kdyby Spojené nárQdy prakticky nic proti
Francovi neučinily, již sama skutečnost, že Anglosasové považují jeho odchod za nutný, působila by
velmi významně v jeho neprospěch.

Ó tom, co nyní podnikne Franco, není prozatím
mnoho známo. Určité příznaky však ukazují, že jeho
hlavní obranou bude velké propagační tažení, aby byl
Don Juan v očích španělského lidu diskreditován a
aby tak v jeho osobě byla zasažena Junta, která se
po osmi letech stala prvou protifrancovskou organisací, jež falangisty vážně znepokojuje.
Blaž Perez, Francův ministr vnitra, o tom pronesl
velmi příznačný projev: »Španělsko se chce vrátit
k monarchii, ale chceme -krále, který se skloní před
naším slavným národním hnutím.« Ovšem, není žád
ná naděje, že by se Don Juan sklonil před praporem
falangy.

Hospodářské aktuality z Lisabonu
Ceny a mzdy
Portugalsko je jednou z mála zemí a snad jediným státem
Evropy, který vyhrál válku s černým trhem a šmelináři. No
vý ministr hospodářství, dr. Vieira Barbosa, pokračuje s úspě
chem ve své politice snižování cen. Tato pplitika, která má za
účel koordinovati životní náklady obyvatelstva se mzdovou
úrovní, byla naprosto nezbytná v této zemi, kde kupní síla
dělníka, úředníka nebo státního zaměstnance je tradicionálně
nízká a omezená a stačí pouze ke krytí těch nejnutnějších
potřeb.
Stoupání cen a životních nákladů během války, které se
zvýšilo ještě více v prvním roce míru, dalo vznik nevyhnutel
nému dilemmatu: sníží tl ceny nebo zvýši ti mzdy. Portugalsko
si vybralo první řešení. Když studujeme statistiky z r. 1946,
je nám zřejmá velká disparita cen velkoobchodu oproti pro
dejním cenám spotřebitelům. Když velkoobchodní ceny klesly
o 2% ve srovnání s rokem 1945, ceny maloprodeje a tím také
životní náklady stouply o 11%. Stoupnutí postihlo právě nej
nutnější životní potřeby, t. j. potraviny, zatím co ceny pohon
ných hmot, stavebního materiálu atd. zaznamenaly pokles.
A když si všimneme původu různého zboží, pozorujeme dále,
že index cen zboží dováženého klesl o 22% ve srovnání s ro
kem 1945 a cenový index zboží domácího zaznamenal stoup
nutí o 12% ve srovnání se stejným rokem. Je zřejmé, že to
byly důvody vnitřní a ne původu zahraničního, které tolik
ztěžovaly nesnadné životní podmínky chudobných tříd a byly
příčinou tohoto stoupání cen, které denně omezovalo jejich
kupní sílu, již beztak omezenou na minimum.
Jako obyčejně, výkyvy cen jsou následovány mzdovou křiv
kou se zpožděním let, obzvláště pokud se jedná o průmyslové
dělníky, obchodní a průmyslové zaměstnance veřejnosprávní,
pro které skutečná mzda v roce 1946 znamenala pouze 70%
toho, co vydělávali v roce 1939. Naproti tomu situace země
dělských dělníků nebyla tak špatná, protože zvýšení jejich
mezd dalo jim úroveň skoro stejnou, byť o něco málo horší
ve srovnání s rokem 1939. Zde není dlužno zapomenouti, že
kupní síla jedněch i druhých v roce vypuknutí války byla
již nepatrná.
K ozdravění této situace portugalská vláda zvolila trnitou
cestu deflace cen jako jistý a jediný prostředek k docílení
hospodářské rovnováhy. Za šest měsíců po vyhlášení války
černému trhu možno říci, že bitva byla vyhrána. Ministr
hospodářství docílil snížení cenové hladiny životních potřeb
o 30% a u některého zboží bylo toto procento dokonce pře
konáno. Zbraně, kterých bylo použito — mimo známých již
prostředků k potlačení manévrů spekulantů — byly ty, ke
kterým inspiruji zásady orthodoxního národního hospodář
ství: Dovoz ve velkém množství všech potřebných, produktů,
kterému následoval volný obchod, zničil jakékoli pokusy
o spekulaci, /
V některých případech stačilo nařízeni a trh byl zaplaven
veškerým skrývaným zbožím, což plně dostačilo. Tak v pří
padě oleje. U ovoce bylo nutno zřídit regulační prodejny,
které byly zásobovány mocnými vládními dopravními pro
středky a umožnily prodej přímo spotřebiteli.
Dnes byla docílena rovnováha mezi hladinou cenovou a
mzdovou v míře, podobné roku 1939. Tak se podařilo vy
řešiti těžkou situaci většiny portugalského národa, aniž by
bylo třeba přikročiti ke zvyšování mezd, což by logicky mělo
za následek další stoupání cen. Za těchto okolností Portugal
sko má možnost čelit jakékoli světové situaci nebo komplic
kácím. Toto vítězství bylo usnadněno díky nesmírné zásobě
devis, kterými země disponuje a kteťé svou chytrou politikou
nahromadilo během války. Skutečná hospodářská rovnováha
bude však docílena jen tehdy, až Portugalsko bude disponovati normální cestou dostatečným množstvím majetku spo
třebního v té míře, aby každý obyvatel mohl si zakoupitl
nejen to, co nezbytně potřebuje, ale i něco více, třeba ve
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skromné míře. Dosáhnout! toho bude těžší. Vláda má velko
rysý program industrialisace země, racionallsace výroby 'zen
mědělské a hlavně zhodnocení koloniálního bohatství.

Portugalsko se stará o své kolonie
Portugalské kolonie v Africe’zaznamenávají v poslední do
bě velký hospodářský rozkvět. Během- poslední války jejich
prosperita byla nepatrná a dokonce-byla zaznamenána období
kritická v důsledku nedostatku dopravních prostředků. O je
jich produkty byl během války značný zájem, ale portugal
ské obchodní loďstvo stěží zásobilo mateřskou zemi a ob
chodní flotily válčících států byly plně zaměstnány vlastním
válečným úsilím. Z toho důvodu ceny zachovávaly stabilitu a
častokráte se nahromadily úrody několika sklizní. Když válka
skončila a námořní doprava se trochu normalisovala, kolo
niální produkty byly rychle vyprodány soutěžícím státům a
započal závratný vzestup cen. To dnes dovoluje využití všech
produktů a hospodářský výnos je oprávdu výjimečný. Tyto
příznivé okolnosti jsou Portugalskem obratně využívány a
kolonie jsou nebo budou zlepšovány v zájmu dosažení co nejvyššího výnosu s příchodem normálních poměrů ve světě. Byl
vypracován cílevědomý plán intensivního, hospodářského
zhodnocení všech koloniálních území. První na řadě je Mo
zambique. Byl povolen úvěr 1000 milionů eskudos, při čemž
tato velká úvěrová operace bude uskutečněna bez jakékoli
zahraniční podpory. Portugalsko tím dokazuje svůj ohromný
hospodářský potenciál, nahromaděný během posledních dva
ceti’let. Použití úvěru bude kontrolováno se zřetelem k tomu,
aby se předešlo pochybným investicím nebo potřebám oka
mžiku a aby kapitál byl použit v případech předem prostu
dovaných a podle programu předem vypracovaného. Hlavní
část úvěru bude věnována ha dokončení a rozšíření železnič
ních tratí kolonie, jakož i silnic a přístavů, na zřízení vodá
renských zařízení v městech, na konstrukce elektrických cen
trál, přístavních zařízeni a také je pamatováno na školství.
Uskutečněním budou uspokojeny potřeby velkých přístavů ko
lonie Lourenco Marques a Beira, kde denně přibývají obchod
ní lodi, které nejen odvážejí domácí produkty, ale také slouží
transitu dovoznímu neb vývoznímu s oblastmi limitrofními.
Železnice Tete, jejíž stavba byla přerušena během války, bude
dokončena, což dá velké hospodářské zhodnocení, území znač
ných důlních možností a také-dovolí těžbu uhlí v Muatize, což
kolonii zajistí nejen krytí celkové domácí spotřeby, ale i pře
bytek pro vývoz. Prodloužení železnice Mozambiku až do
Cuanda dá velkou hodnotu této bohaté zemědělské zemi. Vý
sledky této koloniální politiky budou brzo zřejmé z Mozam
bique, jehož nesmírné přírodní bohatství až dosud nevyužité,
stane se jednou z nejbohatších kolonií Portugalska.
Wolfram znovu hledaným zbožím?
Když jako zvědaví Středoevropané pozorujeme zajímavý
ruch v přístavu, příjezd a odjezd obchodních lodí, jichž cílem
je Amerika nebo Anglie a obdivujeme všechny ty manévry
pro nás nové, nejedná se o nic jiného, než o běžnou podívanou,
ve všech přístavech světa stejnou. Tento denní pohyb lodí
dostává však zvláštního zájmu, když se dovídáme, že pod
palubí těchto lodí skrývá jednu nebo více zásilek wolframu.
A když věnujeme pozornost zprávám o tom, že wolfram za
číná zaznamenávat! cenový vzestup a že již dokonce dosahuje
cen jako za války, tu není pochyby, že tento zjev má ohrom
ný význam. A není zapotřebí detektivního talentu románo
vých mistrů dedukce, aby závěr byl jasný. Amerika a Anglie
zvyšují válečnou výrobu. Jedna tuna se prodává za 45.000
eskudos a teploměr wolframové horečky jde nahoru a opuš
těná těžiště začínají oživovatl. Nedávná zpráva v portugal
ském tisku tvrdí, že 40 států světa dnes investuje do válečné
výroby o 30% více než před německou agresí. To dává velké
naděje spekulantům na úkor tak těžce zkoušené humanity.
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Staletí nad Donem Quijotem
(Čtyři sta let od zrození Cervantesova)
Toho roku, kdy čeští stavové pykali popravami za nezdá,
feny odboj proti císaři Ferdinandu I.ť roku 1547, kolem za
čátku měsíce října, narodil se ve Spanělích Miguel de
Cervantes Saavedra. Ve Francii končila vláda rene
sančního krále Františka I-, jeho sestra Markéta d’Argouléme; královna N avarská, dala už evropské, literatuře svůj
,;Heptameron“, a François Rabelais psal román o „Mocném
obru Gargantuovi a Pantagruelovi“. V Itálii ustalo vševládné
panství renesancé a Michelangelův duch a jeho ruka otví
rali dveře dokořán novému období — baroku. Život v Ně
mecku stál' pod vlivem Lutherovým a v Rusku Ivan IV·
Hrozný získal onoho léta 1547 titul ruského cara,· aby pak
nastoupil první výpravy na východ — a za Ural. Téhož roku
nastoupil v Anglii poslední Tudorovec Edvard VI., avšak
jeho země už čekala na královnu Alžbětu a zrození Shakes
pearovo. Císař Karel V. vládl říši, nad níž slunce nezapadalo,
a novorozený Cervantes přišel na svět jako jeho poddaný. Za
devět let nastoupil ve Spanělích Karlův syn Filip II. a do
jeho vlády (1556—1590) spadá mládí i mužný věk Cervantesův.
Zprávy o jeho životě jsou tak kusé a nestejnoměrné, že ne
dovolují poznat souvislý běh jeho osudů. U Thomase Carlyle
se dočtete, že },v jednom z minulých století bojoval jakýsi
chrabrý muž. hrdinně v bitvě u Lepanta, statečně nosil
otrocká pouta alžírská, s nezdolnou ^veselostí snášel hlad a
bídu i· všechen nevděk světa; a nakonec napsal v žaláři jed
nou rukou, která mu zbyla; nejutěšenější a přitom nejhiubší
knihu novější doby, kterou nazval Don Quijote“. — A opravdu
v kostce je to skoro vše, co o životě Cervantesově objektivně
víme. Když bylo Cervantesovi třiapadesát let, tedy roku 1600,
vydal malíř Francisco Pacheco dílo; v němž shromáždil
obrazy a životopisy všech proslulých Španělů. Cervantes
mezi nimi ještě chybí. Je to pochopitelné, uvážíme-li, že první
díl Dona Quijota, který dal nesmrtelnost svému tvůrci, vyšel
až r. 1603, a druhý až r. 1615, rok před Cervantesovou smrtí.
Tento student a voják, válečný zajatec a otrok, volný lite
rát i podřízený úředník, zúčastnil se bitvy u Lepanta r. 1571.
Ztratil tam sice levou ruku, zato však prohlásil, že kresťan
stvo v téťo bitvě zlomilo pýchu Osmanů a vyvrátilo víru
světa, že turecké loďstvo je nepřemožitelné. Podle jeho vlast
ních slov šlo prý o „nejvyšší příležitost; jakou staletí viděla“.
Tenkrát opravdu mnoho nechybělo; aby se svět stal v něko
lika generacích mohamedánskym. Co na tom, že pak ironie
osudu tornu chtěla, aby za 18 let později bouře a anglické
loďstvo zničily zase ;,nepřemožitelnou armádu“ Filipovu a
aby tak — na oplátku — nastal počátek konce dalšího panství
— tentokrát španělského?
Leč opusťme historii a věnujme několik slov dílu muže,
který před čtyřmi stoletími spatřil světlo světa. Neučinil nic
více a nic méně; než že předvedl své době humor a nesmy
slnost konfliktu mezi středověkou tradicí rytířství a mezi po
třebami a podněty všedního a hrubého života. Tenkrát už
odumírající, avšak přesto stále ještě populární rytířský román
vzněcoval fantasii nekritických čtenářů. I vyslal Cervantes do
boje proti těmto přežitkům vyzáblého, chudého a pomateného
šlechtice Dona Quijota v doprovodu přízemního, realisty
Sancha Pansy. Pán a sluha — výstřední romantik a mazaný
taškář — vpustili náhle do světové literatury volnost a smích,
jako Shakespearův John Falstaff; Chaucerova Žena bathská
a Rabelaisův Gargantua. Co původně mělo být jen negací a
kritikou pošetilého literárního počínání, změnilo se geniál
nímu umělci pod rukama v obraz Celého domova a celé jeho
tehdejší doby, obraz napojený renesanční lidskostí a při vší
tragice konfliktů jasným a laskavým humorem. Muž zralý
věkem i uměním získal obecné uznání své vlasti a cizí svět
nikdy jej od těch časů nepřestal uznávat za světového klasika
románové prózy.
Don Quijote de la Mancha. Každé době má tato kniha co
říci, a v tom je její nesmrtelnost. Španělský filosof Miguel
de Unamuno v zamyšlení nad Donem Quijotem napsal: „Tisíc
krát se utíká spisovatel k tomu, že se tváří, jako by říkal
žertem; co pociťuje vážně. Nebo pustí na scénu nějakého člo
věka pominutého rozumu, aby řekl nebo vykonal to. co by
autor sám rád z celé duše řekl nebo vykonal.“ Cervantes
často tak činí a nerozlučná dvojice vytáhlého kostlivce a bři
chatého Sancha Pansy bývá tlumočníkem jeho myšlenek. Že
spolu mluví pomatenec a chytrý hlupák právě o takových
věcech, o to vyšší je bezprostřední ilčin myšlenky nebo činu·
Zde malá ukázka. Je málo kapitol, kde by nebyla řeč o tom;
že se Sancho Pansa stane vladařem. Je to utkvělá myšlenka
Quijotova druha a vladařství má báti odměnou za jeho věrné
služby bludnému, rytíři. Dlouho to Sanchovi nevychází; mno
hokrát je při svých dobrodružstvích bit, ale jednou se přece
dostanou k vévodovi a ten se rozhodne, že sobě a své choti
pro potěchu a kratochvíli udělá, ze Sancha Pansy vladaře nad
ostrovem. To je důvodem, aby Don Quijote dal svému slnžeb-
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níkovi několik vladařských rad; které proti očekávání nejsou
nikterak pošetilé:
,;Předevšim, synu, boj se Boha, neboť v bohabojnosti tkvi
moudrost; budeš-li moudrý; nechybíš v ničem. Za druhé si
Všímej bedlivě, kdo jsi, snaž se dobře poznati sebe, neboť teto
poznání jest nejtěžší, jaké si jen lze pomyslit. Poznáš-H se,
nebudeš se nadouvati jako žába, která se chtěla vyrovnat!
volu. ·. Nikdy se neřiď zákony libovolnými, vyhledávanými
velřni od nevzdělanců, kteří se mají za bystré. ·. Kde by se
mělo a musilo užiti mírnosti, neužij vší přísnosti zákona proti
vinníkovi, neboť sláva přísného soudce není větší než sláva
soudce milosrdného... Co můžeš potrestati činy, nehaň
slovy, nešťastníkům stačí trest a rozsudek bez jakéhokoliv
přídavku slov hanlivých... Nedávej mnoho nařízení, a dáš-li
jaké, hleď, aby byla dobrá a především aby se zachovávala
a plnila; neboť nařízení, která se nezachovávají, znamenají
totéž, jako kdyby tu nebyla; naopak ukazují, že kníže, který
měl rozum a vážnost, že je vydal, neměl síly; aby vymohl,
aby se dodržovala; a zákony, které straší, avšak se neprová
dějí, jsou jako peň, král žab, jehož se žáby zprvu děsily,
ale jímž časem pohrdaly a naň vyskakovaly.“
Mnoho jiného ještě vyslechl nastávající vladař z úst Quijotových. Jak vtipně, moudř;e a rozšafně tento přízemní človí
ček potom vládl svému ostrovu a soudil rozepře, přečtěte si
sami. A až se do toho začtete; začne ve vás klíčit otázka: Vé
voda si tropí šprým, ale Sancho Pansa vladaří moudře. Jaké
bude tedy rozuzlení důstojné velikosti Cervantesovy? Vždyť
Sancho je bázlivec, může sice dobře vládnout, ale hrdina
z něho nikdy nebude. A tak ostrov, jímž je obyčejné městečko
ve vnitrozemí; začnou dobývat nepřátelé a vladař-vojevůdce
je přitom strašně bit. Dejte pozor; do jaké hloubky vyústí vy
právění Cervantesovo:
,
„Zeptal se, kolik je hodin; odpověděli mu; že se řozednivá.
Umlkl a nepřenášeje slova; jal se oblékati, jsa pohřížen
v mlčení; všichni naň hleděli a čekali, co znamená chvat,
s nímž se strojil. Oblekl se konečně a pomalu., pomaloučku;
neboť byl zmlácen a nemohl rychle jiti; vcházel do stáje, kam
za ním šli všichni přítomní, přistoupil k mezkovi; objal jej,
dal mu přátelský polibek na. čelo a nikoli bez slzí v očích
mu řekl:
;Pojďte odtud, můj druhu a příteli; utěšiteli v mých tram
potách a strádáních. Dokud jsem chodíval s vámi a neměl
jiných myšlenek, než jak opraviti váš postroj a uživiti vaše
tělo; blažené byly mé hodinky, mé dni a má léta. Ale od té
doby, co jsem vás opustil a vystoupil na věž ctižádost a pýchy,
vnikla do mé duše tisícerá bída, tisíceré útrapy a čtyřtisícerý neklid.'
A co tyto řeči pronášel, osedlával osla, aniž někdo k němu
slova promluvil. Když osla konečně osedlal; vsedl naň s vel
kou námahou a obtíží, a obrátiv se slovy a řečí na četné pří
tomné, řekl jim:
;Ustupte s cesty; pánové, a nechte mě, abych se vrátil k své
dřívější svobodě; nechejte mě, abych zase šel hledat bývalého
svého života. Nenarodil jsem se pro vladaření, ani abych
bránil ostrovů a občanů od nepřátel, kteří je napadnou. Lépe
se vyznám v orání a kopání, ořezávání révy a ve vinobraní;
než v dávání zákonů nebo bránění provincie a království.
Nejlépe se vede každému v tom zaměstnání, pro které je zro
zen. Lépe mi sluší do ruky kosa než žezlo vladařské. ·. Buďte
tu s Bohem a řekněte mému panu vévodovi, že nah jsem se
narodil, nah se nyní cítím, takže o nic nepřicházím; ani nic
nezískávám: bez haléře jsem se ujal této vlády a bez něho
zase odcházím, pravý to opak,· než jak odcházejí vladaři z ji
ných ostrovů. Proto ustupte a nechte mě odejít·' “
Tak z vlastního rozhodnutí Sanchova skončilo to, co bylo
do té doby předmětem celé jeho touhy. A dokázal sám sobě;
jak měl pravdu, když ve chvíli připrav vhodných oděvů pro
vladařský úřad řekl svému panu vévodovi: ,;Ať mě ustrojí,

V soukromých hodinách, malých kroužcích 1 v kursech
světových řečí věnujeme každému posluchači
individuálni péči.

V říjnu zahajujeme pro zaměstnané nové odpolední
a ječerní

kursy a kroužky
angličtiny a francouzštiny.
Přlhlááky přijímáme denně.

„POLYGLOTA“ SÄÍÄS
Novotné, Praha II, nároží Lazarské 6 a nl. Ornladinářů 1. Telefon 253-01.
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jak chtějí; vždyť ať budu oblečen jakkoli, po každé budu
Sanchem Pausou·“
Tragika konfliktu; lidskost a jasný a laskavý humor. Ne
lze vypsati všecka místa knihy, jež takto naplnila nevyčer
patelná fantasie a umění Cervantesovo. A on sám? Skromný
a v pozadí, stále upozorňující, že jenom znovu vypráví, co
před ním už zaznamenal smyšlený Maur Cide Hamete Benengeli. A zase pyšně sebevědomý, když po vydání prvního
dílu jakýsi břídil se pokusil psát dále historii Quijotových
dobrodružství a těžit ze slávy Cervantesovy. Tento opovážlivec nedává v druhém dílu Cervantesovi pokoje; byť i v před
mluvě Cervantes říká, že čtenář marně čeká, doufaje v po
mstu,· hádky a výčitky „spisovateli toho druhého Dona Quijota“. ;,Chtěl bys, abych mu vynadal oslů, bláznů a odváž
livců. ale to mě ani nenapadne.“ Umělec-tvůrce pomstil se
troufalému sokovi svým dílem a čtenáře jen hrdě upozornil,
že tato druhá část Dona Quijota je vykrojena týmž umělcem
z téže látky jako prvá.
To bylo v říjnu roku 1615. Příštího roku Cervantes zemřel.
V témže měsíci dubnu a snad téhož dne jako Shakespeare.

Ale to už Filip II. byl dávno na pravdě boží, ve Francii před
šesti lety padl vraždou velký král Jindřich IV., jsa vystřídán
Ludvíkem XIII, a Evropa spěla k začátku války třicetileté.
Co všecko se od těch časů stalo, co vše změnilo svou tvářnost,
zmizelo a zapadlo v zapomenutí. Avšak Don Quijote předsta
vuje stále cosi směšného a dojemně vznešeného, třebaže ti,
jimž ono jméno vyvolává tuto představu, zhola nic nevědí
o jeho konečném zmoudření, vsazeném do jediné věty v ho
dince smrti. Dulcinea — tato vysněná a nikdy nespatřená
láska Quijotova; Sancho Pansa a vychrtlý oř Rosinante jsou
prý dokonce předmětem hovorů lidí, kteří nečtou knih a kteří
prý ani nevědí, že tyto postavy vyšly z knihy.
*
Jak nevytknout, že v nestravitelné záplavě knižního trhu
— v roce 400. výročí památky narození Cervantesova — čes
koslovenský čtenář marně pátrá ve výkladních skříních po
knize; kterou v jednom z minulých století napsal jakýsi
chrabrý muž; hrdinně bojující v bitvě u Lepanta, s nezdolnou
veselostí svážející hlad a bídu i všechen nevděk světa, a kte
rou nazval — Don Quijote?

Z dopisů redakci
Vážený pane redaktore, píši Vám, abyste mi laskavě sdělil,
co dělá nebo zámýšlí náš letecký průmysl. Před pěti měsíci
tvrdil p. ministr Laušman, že jsme zdědili po Němcích prů
myslový hřbitov. Jistě, že neměl přitom na
my.sli průmysl letecký. Ten naopak nám Němci
zrnodernisováli a doplnili natolik, že zaměstnával na jaře 1944
v závodech drakařských a motorářských s příslušným prů
myslem pomocným kolem 150.000 osob. Vedle dobře vybave
ných dílen stroji a nástroji zůstalo zde po Němcích materiálu
na více než 200 letadel. Hlavně legovaná ocel. Je proto s po
divem, když se píše v novinách, že náš letecký průmysl,
v němž pracuje nyní pouze mizivé procento ze shora uvede
ného počtu zaměstnanců, má býti vybaven dalšími stroji
z německých leteckých továren na účet reparací. Jistě by
tuto pomoc potřebovaly spíše průmysly jiné, na př. průmysl
sklářský.
Ve svém exposé ve sněmovně zmínil se p. ministr i o schod
ku leteckého průmyslu v okrouhlé částce 300 milionů Kčs.
Odůvodnil jej nedostatkem výrobního programu. Od té doby
však není vidět žádného obratu k lepšímu. Zdá se, že generální
ředitelství kovodělných a strojírenských závodů nemělo šťast
nou ruku při výběru vedení naší letecké výroby. Stačí zde
ukázati na článek ing. A. J. »O zkušenostech z letecké výsta
vy v Bruselu«, uveřejněné v 8. čísle časopisu »Civilní letec
tví«. Stať je vážnou obžalobou nedostatků vrchního i obchod
ního vedení. Páni si zvykli v dobách těsně před poslední vál
kou žiti pohodlně pouze ze zvýšených tehdejších potřeb státu
a jeho obrany. Za stamilionové obnosy byli zvyklí dodávati
vše, ať se to povedlo či nikoli. Místo vývoje nastala stagnace
v konstrukci prototypů. Je zajímavé, že náš znárodněný le
tecký průmysl převzal své vrchní vedení z továrny, která
před válkou v konstrukci byla ze všech nejvíce pozadu a tuto
krisi po celých 10 let nedovedla překonat.
Letectví a letecká výroba kladou na odborné znalosti nej
větší požadavky. Proto zde více než jinde třeba dbátl na kva-

litu, t. j. provádět výběr. Nelze ulpěti na tom, co se neosvěd
čilo. Dnes více než před válkou máme naději vyvážet dobrá
malá letadla, když odpadla německá konkurence. V malých
letadlech držíme dosud většinu světových rekordů. Ty byly
zásluhou malých a přece exportujících firem. Dnešní byro
kraté z vedení leteckých továren se o export mnoho nesta
rají a s ním ani nepočítají, jak je vidět z dalšího článku cit.
časopisu. Pouze vystavují, a to 1 tehdy, když mohou vystavovati 1 konstrukce zastaralé, jako loni v Paříži. Výstavnictví
bylo zaneseno letos na jaře i do továren, snad místo výroby,
a cestovací mánie místo práce pro výrobu se prosazuje patolik, že už delší dobu se hovoří o »potřebě« vyslání silné ex
kurse do USA. Organisuje se už přes dva roky centrální kon
strukční kancelář· prototypů, z čehož si někteří páni a radové
asi udělají celoživotní zaměstnání. »Organisuje« se i výzkumnictví letecké, a to s tak pronikavým úspěchem, že po roční
organisační práci jsme tam, kde před tím, jen s tím rozdílem,
že místo práce výzkumné se více politisuje.
Dělníci leteckého průmyslu, kteří po revoluci svým nyněj
ším představeným v zaměstnání byli ochotni věřit, hledají
si raději jiné zaměstnání. Mnozí jsou zoufalí z čekání na zá
chranu od stagnace, ale při stálém držení a prosazování neodborníků »shora«, ve výrobě i administrativě, již ani nevěří
v obrat k lepšímu.
Najde se někdo, kdo svým nadáním, odbornou a mravní
kvalifikací zaručí nástup ke správné cestě? Dostanou se
takoví jednotlivci vůbec nahoru? Je o ně vůbec zájem? Zmizí
již jednou podpora kultur inferiority, a to nejen v letectví,
ale v celém našem porevolučním veřejném životě ? Může
redakce zařídit, aby někdo zasvěcený odoověděl na tyto
otázky mně i několika mým přátelům — dělníkům?
Váš J. Š„ letecký sportovní pracovník.
P. S.: Redakce by uvítala, kdyby na tyto otázky odpověděli
naši přední odborníci.

Kniha týdne
Dr Jan Merrel: »Úvod do četby Nového Zákona«. Vydalo
nakladatelství Universum, Praha II, Karlovo nám. 5. Stran
220, 12 křídových příloh. Cena brož. 110 Kčs, váz. 130 Kčs.
Je známá otázka, kterou vkládá do úst Dostojevský jednomu
ze svých hrdinů ve svém prvotním náčrtku k »Běsům«:. Zda
někdo jako civilisovaný evropský člověk může vůbec věřit,
totiž věřit v božství Ježíše Krista?
Podle odpovědi na tuto rozhodující otázku je Ježíš Kristus
pro člověka buď Bohočlověkem, v němž v jediné osobě Slo
va se spojuje božská a lidská přirozenost — nebo Ježíš Kris
tus zůstává pro něho pouhým člověkem, pouhou lidskou his
torickou osobností, snad velikou, osobností kolosálních roz
měrů, jak se vyjadřuje Renan, snad osobností ohromující a
úžasnou, ale nic víc. Otázka Dostojevského je opravdu roz
hodující, neboť podle těchto dvou možných odpovědí na otázku
Dostojevského je také poselství Kristovo buď přijímáno nebo
odmítáno nebo zmrzačeno, uváděno v čin a v život nebo praxí
popíráno. Podle této rozhodující otázky dělí se tedy lidstvo
na dva tábory. Na tábor těch, kteří jeho slovo berou doslovně
a jsou tedy křesťany, a na tábor těch, kteří slovo Kristovo
zavrhují nebo 1 jinak porušují a jsou pohany nebo odpadlíky
od jeho učení.
V učení Kristově nejde tedy pouze o víru, jde také o celý ži
votní postoj, jde také a musí jít o skutky, o opravdové úsilí,
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směrující, pokud je to možno, k tomu, aby nebylo rozdílu
mezi Kristem a křesťanem, aby životní postoj křesťanův byl
do určité míry jen opakováním životního postoje Kristova.
Člověk však velmi nerad a jen naprosto přesvědčen přijímá
učení, které mu ukládá závazky mravní, které normuje a
spoutává jeho svědomí. Zvláště v takovém případě chce mít
jistotu, chce být přesvědčen o nutnosti, chce vidět nezbytnou
nutnost toho, co se mu ukládá. Proto neúprosně se mu vtírá
otázka, zda musí kladně odpovědět na otázku Dostojevského,

Schuschnigg Kurt: Requiem v červeno-bílo-červené. S před
mluvou a obsáhlým komentářem dr. Fr. Bauera, překlad
A. Fingera, 488 stran, brož. 180 Kčs, váz. 210 Kčs (Aventi
num). — Schuschnigg stál v čele Rakouska v době, kdy Hitler
provedl jeho násilné připojení k Německu. Kapitoly, v nichž
Schuschnigg líčí své setkání s Hitlerem, Papenem, Göringem
a Ribbentropem, patří jistě k nejzajímavějším, jaké kdy
byly napsány. Schuschnigg však se vrací ve své knize do ne
dávné rakouské minulosti a referuje o svých návštěvách
v Londýně, v Paříži, v Římě, v Budapešti a v Praze. Jeho
vývody motivují pak rozsáhlý komentář profesora dr. Fr.
Bauera, který sám o sobě již tvoří důležitý dokument státně
a národně politický. Objednávku ochotně vyřídí: Knihkupec
tví ČAT »U zlatého klasu«, Praha I, Na příkopě 23.
810
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zda musí kladně přitakat on, moderní civilisovaný evrop
ský člověk. Jeho střízlivý rozum se dožaduje určitých spo
lehlivých záruk a předpokladů, určitých nutkavých důvodů,
že se nemýlí, že musí na otázku Dostojevského odpovědět
■ 'kladně. Teprve takořka sevřen naléhavostí těchto záruk a dů
vodů, dá svůj souhlas, jehož vlastností musí být jeho neodvolatelnost.
Pro ty, kteří váhají, kteří pochybují, kteří popírají, ale také
pro věřící, jejichž povinností je zpevňovat svou viru a posilo
vat její předpoklady a základy, vyšla leniha, která nese prostý
a nenáročný název »Úvod do četby Nového Zákona«, jejímž
autorem je dr. Jan Merell, profesor novozákonního studia na
universitě Karlově. Jeho stručná a přehledná studie vyhovuje
. všem požadavkům moderní vědy a moderní náročnosti a zví
davosti a současně pro každého inteligenta dobré vůle podává
rozhodující důkazy, jež nutí vyslovit opravdové a celé »Ano«
k novozákonním knihám, zvláště k Evangeliu.
Nejnáročnější čtenář knihy najde odpovědi na všechny
otázky, jež se týkají EvangeLia ve čtverém znění, poučí se
o tom, jak vznikly a jak byly za Písmo svaté uznány knihy
Nového Zákona; bude moci takřka nahlédnout do originálů
Nového Zákona, přesvědčit se o věrnosti a neporušitelnosti
novozákonního textu, o jeho věrném dochování v překladech,
o jeho úžasné přednosti před rukopisy starých řeekých nebo
římských klasiků; a konečně se s autorem zamyslí nad čtve
rým zněním Evangelia, nad mesiánským Evangeliem podle
sepsání sv. Matouše, nad Evangeliem Syna Božího podle se
psání sv. Marka, naď Evangeliem Spasitele a jeho milosrden
ství podle sepsání sv. Lukáše, nad Evangeliem vtěleného Slova
podle sepsání sv. Jana... Dostane se mu také podrobného
poučení o ostatních knihách Nového Zákona.
Tento »Úvod do četby Nového Zákona« přiblíží každému
všechny knihy Nového Zákona, aby je četl s větší úctou a
s větším pochopením. Když s těmito znalostmi, jež četbou
Merellovy knihy si osvojil, přistoupí k jejich četbě, studiu
a rozjímání — neboť je nutno rozjímat — pozná, že Evange
lium na příklad není jen kniha živá, nýbrž že je to kniha
ještě žijící... a že bude nutno žít podle této knihy, má-li na
světě zvláště po poslední otřesné katastrofě život žít dál.
Pozná, že jen toto celé křesťanství, bude-li celé uvedeno do
celého života, může zachránit svět a obrodit člověka; že dnes
zbývá jen tato cesta celého křesťanství, protože jeho nauka
je božská, kdežto všechny soustavy lidské vždycky zklamou.
A tak zase bude čtenář přiveden k tomu, že je opravdu nutné
na otázku Dostojevského odpovědět kladně celým rozumem,
' celou vůlí a celým srdcem a také celým životem. F. X. J.

Divadlo týdne
J. K, Tyl: Čert na zemi, režie a úprava St. Vyskočil, vý
prava: Josef Svoboda, hudba: J. Ev. Zelinka, Činohra 5. květ
na. — M. Pagnol: Smraďoch, překlad: Zd. Pavlátová, úprava:
Jindřich Honzl, režie Miloš Nedbal, scéna: Jiří Nesvadba,
Studio Národního divadla. — Molière: Amfitryon, přeložil
Petr Křička, režie Bohuš Stejskal, výprava: A. V. Hrstka,
hudební motivy: J. Seehák, Městské komorní divadlo.
Jako by v dojmu blížícího se výročí osmačtyřicátnického
uvedla Činohra 5. května tuto Tylovu »lidovou báchorku se
zpěvy a skupeními ve třech odděleních«. Bylo třeba, aby re
žisér a úpravce vyzdvihl a uplatnil z tohoto příběhu o bez
práví, páchaném vrchností na lidu poddaném, který byl se
psán v nejvlastnějším zájmu své doby a motivací i posláním
pohádkového jinotaje (pohádka Čert a Káča) vyhověl cítění
své společnosti, to, co by bylo právě tak, jako, kdysi, časové.
Fakt, že nakonec nejsilnějším dojmem je — s odmyšlením tu
a tam vhodně přítomné úpravy — historická hodnota tohoto
představení, je vrubem, připočteným více výběru této hry,
než režisérovi. Úpravou i režií sledoval St. Vyskočil jednak
zcela správně a pietně tylovský a dobový ráz hry, uchová
vaje lidovou formu v kupletech. Z textové úpravy však vy
svítá jeho úmysl postavit do popředí motiv sociálně odbojný;
tak se nevyhnul zkarikování několika postav a prohřešil se
proti Tylovi na logice a věrohodnosti. V tomto smyslu vedl
herce. Kníže Krvomír Rudolfa Deyla je vratký a šišlavý paralytik a těžko věřit, že spolu se svým malomyslným Ludimorem (V. Ocásek) tropí takové nepřístojnosti kupě zdravých
sedláků (F. Klika, Le Breux, Z. Šavrda). Čert, který v Ty
lově předloze je zřejmě funkční postavou, nebádající a jdoucí
příkladem ve věcech národních a společenských, stal se zá
sluhou Vyskočilovou i.Plachty samorostlou karikaturou, í
když pěkně vyhranou ve scénách čertovských přeměn a mi
lostných nesnází s Kačenou, v níž Lída Vostrčilová pustila

na plné obrátky svůj temperament a ukázala nejlepší roli
večera. Druhořadé mužské role jsou - jak je v 5. květnu tra
dicí - průměrné. Josef Chvalina v ponižovaném a ukřivděném
Vojtěchu nahrazuje své neumění prosté lidské bídy nebo ště
stí planým pathosem, Studios Radovín Karla Housky nestačí
na úlohu Vyskočilova sociálního heroje. Výprava Josefa Svo
body a hudba J. Ev. Zelenky špatně podjaté věci neuškodily.
Sloh velkých posuvných dřevěných hraček a lidová tónina
zpěvů byly zajisté v souhlasu se zdravou a živou obrazností
a v každé situaci k humoru připravenou náladou prostého
lidu, v němž především se měla Tylova práce ujmout.
Studio ND v Mozarteu bylo zajisté rozumnější ve výběru
her, když uvedlo jako další premiéru podzimní sezóny, Pagnolovu školskou komedii o 18 obrazech »Smraďoch«. Už pro,to, že thematika, již autor volil, prostředí života kantorů a
žáků v lyceu a osobní ovzduší životných a skutečných postav
jsou tak pravděpodobně a možné v každodenním životě, že na
lézáme v rolích a dramatu této hry stylisaci a obraz svých
vlastních zkušeností. Nadto základní idea Pagnolovy kome
die — odstranění vzájemného strachu profesora a žáků, za
viněného komplexem méněcennosti u profesora Blancharda
alias Smraďocha a bázlivostí žáků před přísností, jíž chtěl pro
fesor prosadit svou autoritu — je nejen věčně platnou po
učkou o moci dobré vůle, ale i aktuální snahou i politicky
formulovanou jako »osvobození od strachu«. Pagnolova hra
se cele jeví prostě jako ušlechtilá myšlenka smíru. Způsob,
jímž je vyjádřena, je vylíčení příběhu studentů, kteří tráví
ve škole smutné vánoce opuštěni nebo nepozváni od svých
rodiçû a svěřeni dozoru strašného profesora. Psychologicky
napjatá atmosféra vzájemného nepřátelství je uvolněna ví
tězným momentem profesorovy lásky: vánočním dárkem kaž
dému ze studentů. Režie Miloše Nedbala si skutečně dala Zá
ležet, aby postihla psychologicky vzájemný poměr obou ne
přátelských pólů, a bravurně jej vystupňovala k nervosni psy
chose, vděčně kontrastující s mírem závěru. Pracovala se
smyslem pro individuální povahokresbu, jenž našel v různo
rodé společnosti opuštěných studentů dobrou půdu. Tímto úsi
lím dosáhla autorem zamýšleného účinu mravního i sociál
ního. V úpravě Jindřicha Honzla postupovala hra od počá
tečního chaotismu ve střídání scén a filmových efektů k ply
nulejší závěrečné části rozřešením problému, jazykově byl
text propracován vtipně i odborně, se znalostí studentského
slangu. Scéna Jiřího Nesvadby strohostí a nevěcností leckde
rušila, nicméně byla přispůsobivá rychlému střídání scén. He
reckým výkonům se vděčně tleskalo. Především ústředním
postavám, profesoru Blanchardu (M. Kopecký) a jeho dozoru
svěřeným žákům (V. Hrubý, B. Křížek, K. Pech, A. Motyčko
vá, Z. Pavlátová, M. Nesvadba, L. Spáčil, L Skořepová atd.).
Ve vzácné souhře hned strachu, hned výsměchu a vzájem
ného pronásledování vytvořili všichni nezapomenutelnou spo
lečnost, v níž si všichni byli nějak vzácně zajedno i v utrpe
ní i v radosti, a jež nám dávala v úžasném příměru poznat
kolektivní i individuální bázně moderního člověka. Správce
lycea (B. Piek) a ředitel (O. Brousek) snad trochu doplatili
na rozdíl ve stáří rolí a představitelů, většinou si však vě
děli řady, dík výbornému režiséru.
J. K.
Motiv sestoupení světců a bohů na zem a jejich rozmarných
příhod je v litératuře častý pro svůj samoúčelný, ale podle
vůle autorovy všelijak usměrněný humor. Molière, zmocniv
se plautovského námětu (Jupiter a Merkur sestoupí na zem.,
ten v převleku thébského generála Amfitryona, onen co by
jeho sluha Sosias, a ztropí svým živým vzorům menší pozdvi
žení, jehož každý z bohů využívá podle své přirozenosti, Ju
piter k tomu, aby získal lásku Amfitryonovy ženy Alkmény),
chtěl zajisté nejen zesměšnit víru starověku v nutnost trpět
blahosklonnou zvůli bohů s lidskými zálibami a slabůstkami,
ale našel v komických situacích dvojníků dobré pole ironie,
šlehající poměr pánů a sluhů, zbabělců a chytráků, zaskoče
ných ctižádostivců a lidí vratkých v ohledu mravním. Režie
1 herecké výkony přenesly těžiště veselohry na dvojici Merkur
a Sosias (Marvan a řlepa), zatím co dvojice lstivého Jupitera
a oklamaného Amfitryona zůstala za ní v síle mimiky, gesta
i hlasu. Déloský lev, jejž výprava umístila přes celou scénu,
leckdy překážel, byl však dobrým opěrným bodem honiček
a zastírací kulisou zjevení Zevova. Miluše Zoubková byla
jako žena generálova půvabná i něžná, Jarmila Švabfková
pochopila Sosiovu ženu Cléanthis spíše jako řečnou paní
domu, s použitím vulgárnosti ve stylu hromujících výlevů.

ANGLICKY OD ANGLIČANU
další nové kursy pro začátečníky a pokročilé.

SPECIÁLNÍ KURSY PRO RÉTI 00 8 LET
Kursv francouzštiny. Zápis denně. SPOLEK PRO POVZNESENÍ
VZDĚLÁNÍ, soukr. škola jazyková, Revoluční 15- Tele!. 604 24
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Film týdne

♦

řádné velikosti (snad co do stáří jsou trochu nevhodně ob
sazeni). V smyslu pro charakteristický detail a atmosféru leží
umění amerického filmu, zatím jen nesnadno dostižitelné, —
Sovětský film »Ve jménu života« líčí zajímavě práci tří lé
kařů na pokusech o regeneraci nervové tkáně. Obvyklá stát
nost sovětského filmu ustoupila v tomto případě do pozadí
a objeví-li se tu již i jakýsi pokus o kritiku spoluobčanů, je
to pokrok. Hlavně proto, že tu jde o problémy lidské, nikoliv
politické. A tak, třeba nedosahuje technicky žádoucí úrovně,
je to film poctivý a záslužný. — Socialisticky dobrodružný so
větský film »Mořský jestřáb«, se odehrává v době před vy
puknutím války mezi SSSR a Německem, kdy neznámá loď
potápěla plavidla, dopravující materiál a potraviny do SSSR.
V podstatě zajímavý příběh je zpracován konvenčně, technicky
hodně neumělou formou. — V obnovené premiéře byly uve
deny český vítěz na benátském Biennale »Siréna«, rež. K.
Steklého, který — jak známo — obdržel hlavní cenu a starý
Clairův film »Strašidlo na prodej«, i dnes velmi zábavný,
přestože je škoda mnoha nevytěžených možností, s nimiž by
si Clair dnes věděl lépe rady.
bs

Křižník Varjag (sov. film rež. Eisymonta). — Valčík na
rozloučenou (amer. film rež. M. Le Roye, v kinu Moskva).
— Zuzanka v nesnázích (amer. film rež. B. Wildera). —
Občan Kane (amer. film řež. O. Wellese, v kinu Sevastopol).
— Paní Miniverová- (amer. film rež. V. Wylera, v kinu Svo
boda). — Ve jménu života (sov. film rež. Cheffice a A. Zarského, kino Alfa). — Mořský jestřáb (sov. film. rež. V. Brau
na, v kinu ABC, Strašnice).
Z minulého týdne zbývá nám zmínit se o sovětském filmu
»Křižník Varjag«, líčícím statečný boj této lodi, zákeřně za
skočené Japonci, na počátku rusko-japonské války. Zatím co
by ve své první polovině potřeboval zvýšení tempa a moder
nější spojovací techniku, je druhá polovina znamenitě vystup
ňována hudbou a působí strhujícím dojmem. — Románové
novinky Červené knihovny nejsou, bohužel, na vymření ve
filmu, a tak se zase setkáváme s jedním filmem o slečně,
která se dala na t. zv. šikmou cestu, ale jejíž šlechtický snou
benec, pokládaný za mrtvého, nezemřel (škoda, nebyl by se
ocitl ve filmu »Valčík na rozloučenou«, Waterloo Bridge),
vrátil se, aby jl učinil šťastnou, ale ona to nepřežila. Člověk
Tak se píše ...
neví, má-li se smát nebo zlobit. — Zato veselohra »Zuzanka
v »Slově národa« (9. IX. 1947): »V Českých Budějovi
v nesnázích« (The Major and the Minor), s G. Rogersovou
cích byl v neděli slavnostně uveden v úřad biskup církve
a R. Millandem, je zase jednou něco opravdu veselého. Trochu
českobudějovické dr. Josef Hlouch.« — Zaslal
to má být válečná agitka, ale kdyby byly všechny agitky tak
F. V., Třebíč.
zábavné, chodil bych jen na ně. — Přichází-li tento týden
ve »Svobodném slově« (7. IX. 1947): »Poslanec Zibrin
do pražských kin americký film »Občan Kane«, nelze ne
se v okamžiku přepadení zdržoval v chatě a byl banvzpomenout ostré polemiky v tisku ve věci jeho uvedení či
derovci úplně vyrabován.« — Zaslal J. K„ Náchod.
neuvedení. Nuže, je tu a teď již jsme jen zvědavi na jeho
přijetí obecenstvem. »Občan Kane« je prvou filmovou prací
v »Průlomu« (Vsetín): »Básník Jaroslav Vrchlický se
O. Wellese, který k filmu přišel od divadla a rozhlasu. Je
narodil z vůle národa a živil se problematikou tehdejší
autorem námětu, scenáře, sám film režíroval a zahrál hlavní
společnosti.« — Zaslala M. B., Svatý Kopeček.
roli. Mimořádně. Je zajímavé, že další jeho dosavadní filmové \
ve »Svobodném slově« (24. září 1947): »Ze svých řad
výkony jsou mnohem slabší. Příběh: Mladý chlapec je dě
Ortěva získala lidi, kteří se dovedou v životě postavit
dictvím vytržen z rodinného, chudého prostředí a přesazen
na zadní nohy, třebas tyto jsou choré.« — Zaslal B. S.,
do prostředí milionárskeho, stane se rozhlasovým a tiskovým
Praha.
magnátem. Ztráta rodinného vlivu se projevila na jeho po-,
v »Lidové demokracii« (28. září 1947): »Útok domácích
vaze: je tvrdý, bezohledný a sobecký, bojuje za práva chu
pěknou kombinací dosti lehce procházel až na hranici
dých, stejně jako vlastní tisíce akcií, je podezříván z. komu
trestného území, ale tam mu chyběla nerozhodnost.«
nismu, stejně jako mnohé z jeho činů jsou fašistické. Opouští
— Zaslal V. Č, Praha XIII.
manželství, aby prohrál svou divnou víru v člověka, ve vol
v »Rudém právu« (30. září 1947): »Slovanské delegace
bách předem ztracených. Utíká do samoty, buduje si svůj,
pokračují v ofensivě proti podněcovatelům války,
fantastický zámek, z něhož mu však uniká poslední lidská
kterou zahájil sovětský delegát Spojených národů
bytost, jeho druhá žena. A tak umírá občan Kane opuštěn
Andrej Vyšinskij významným projevem na valném
a zbývá mu jen vzpomínka na jedinou šťastnou éru v životě,
shromáždění Spojených národů.« — Zaslal F. S , Pra
dětství. Welles prosadil tento námět proti mnoha protestům
ha VIII.
a žalobě amerického tiskového magnáta Hearsta a vytvořil,
scénář tak fantastické stavby, že dodnes byla již napsána
ve »Svobodném slově« (28. září 1947): »Klasy pše
řada rozborů, jež dohromady nevystihují celek. Začíná kon
nice, měřící 175 cm, vypěstoval na své zahrádce
cem, pokračuje formou filmového žurnálu, aby se v dalších
K. Keliner v Milevsku. Z každého zasetého zrnka vy
fázích přidržel zlomkovitého vyprávění Kaneových známých.
rostlo 6 až 27 stébel. Kdyby bylo možno pěstovat tuto
Rady nápadů, z nichž je zbytečno jmenovat nesčetné příkladpšenici ve velkém, byla by úroda z 1 ha pole asi 100 q.«
dy, úžasná optika, kamera a její pohyby, rytmisace a tempo,
— Zaslal R. H., Borotín.
skvělé vyvážení celku v jeho jednotlivých částech, atmosféra
v »Právu lidí« (28. září 1947): »Je potěšitelným
a dialog — nelze mluvit jinak než v superlativech. A Welles
zjevem, že, až na malé výjimky, prodávají dnes pro
jako Kane, to je skutečný americký businessman, tvrdý a
dejny pouze přípravky staré a nepovolené.« —
bezohledný, překypující energií, tak ho postavil ve spolupráci
Zaslal J. P., Brno.
' ,
s ostatními, jichž jména, až na J. Cottena, jsou nám neznáma
v
»Právu
lidu«
(26.
září
1947):
»Osidlovací
úřad vydal
(jsou to členové Wellesova divadelního a rozhlasového sou
právě za 10 Kčs publikaci, jež pojednává o rozprodeji
boru). Ale není tu ani stopy po divadelnosti v projevu. A
konfiskovaného nepřátelského majetku, jako jsou by
smysl ? Skepse, hluboká skepse člověka, jemuž zbývá po
tová zařízení, šatstvo, prádlo, kožichy, hudební nástroje,
nejrušnějším životě, jaký je možno si představit, jen vzpo
různé nářadí a přístroje a ostatní nemovitosti.« -—
mínka na dětství a hračka v ruce. A to je trochu málo. Je to
Zaslal F. D., Praha.
však umělecky vyjádřená psychosa doby a dnešního člověka,
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
zoufale hledajícího a nenalézajícího smysl, protože pyšně uza
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
vřeného v sebe. Tak ani občan Kane nenalézá. Ptá se, hledá,
ale neřeší. Nezná řešení. V tomto vystižení doby je jeho
velikost. — Druhý americ. film, »Paní Miniverová«, je příběh
anglické rodiny, zastižené válkou a vyrovnávající se s jejími
Dnes jsou vloženy do celého nákladu složenky, které po
prvními nárazy. Přes nadhozené problémy sociální dostává užijte k vyrovnání dlužného předplatného. Těšíme se, že tak
se film poměrně snadno k líčení válečných zážitků v zázemí, . opravdu učiníte. Děkujeme vám.
podaných nezapomenutelně. Scéna v krytu, kde oba manželé
s dětmi zažívají nálet, je tak prostá a pravdivá, jako život
OBZORY, týdeník pro 'politiku a kulturu. Vychází každou
sám. Nejsou to ani hrdinové, ani zbabělci, jen lidé stateční.
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
A takových je v tomto nejlepšim americkém filmu r. 1942
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
mnoho. G. Garsonová a W. Pidgeon je dvojice herců mimoPraha I, Ulice 28. října č. 3. Administrace vro Velkou Prahu:
Praha II, Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
»Ruské slovo« pro pokročilé, zpracoval dr. V. Melichar 221-68, 255-22, 258-15. 351-83, 372-04.. Inserce: Praha II, Vác
s redakční radou. Jako. učebnice pro vyšší třídy středních lavské nám. 19. Telefony: 389-63, 431-41-43. Telefony redakce:
škol schváleno výnosem MŠO ze dne 18. července 1947, čís.
431-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl roku
12.584 pres. 5. Kniha je sestavena zkušenými pedagogy tak,
100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
aby zajímavou, ale přitom nenásilnou methodou přivedla nevracejí. — Účet pošt, spořitelny 60.300 — Tiskne C. A. T.,
čtenáře k ovládnutí ruského jazyka. Ukázky z literatury se
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
střídají s ukázkami běžného hovoru a obrázky ze života sou ' J
Dohlédací poštovní úřad 25.
dobého Ruska. Gramatika je podána přehledně. Naklad.
»Chutor«, Praha XI, Jagellonská 24.
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ČESKOSLOVENSKY PRŮMYSL
LIHOVARSKÝ A DROZDARSKY
národní podnik
ústřední orgán pro průmysl lihovarský a drožďařský
PRAHA II, SÍA POŔÍČI SÍM

SDRUŽUJE:

VY RABÍ:

Bruntálský lihovarský a nápojový průmysl,
JEN ZE
ZDRAVÉHO VLASU
Pravidelné pou
žívání de Miclén
Shampoo ozdra
vuje Vál vlas. ~

líh

národní podnik

Hanácké závody lihovarské a droždařské,
národní podnik

Kolínské závody lihovarské a droždařské,
národní podnik

Kralupské závody lihovarské, národní podnik
Libáňské závody droždařské a lihovarské,
národní podnik

Mladoboleslavské závody lihovarské,
národní podnik

Mostecké závody lihovarské, národní podnik
Ostravské závody lihovarské, národní podnik
Pardubické závody lihovarské, národní podnik
Pražsko-plzeňské závody lihovarské a
droždařské, národní podnik
Rájecké závody lihovarské, národní podnik
Severočeské závody droždařské, lihovarské
a likérnické, národní podnik
Slezské závody lihovarské a potravinářské,

droždí
potaš

ocet

likéry
proteiny

glycerin

propylalkohol
ethery

estery
přibúudlinu

chlorid
draselný
síran draselný

národní podnik

Středomoravské závody lihovarské,
národní podnik

Smiřické závody lihovarské,nArotJní podnik
Teplické závody droždařské a lihovarské,
národní podnik

Uniéovské závody lihovarská a droždařské,

sodu
kolínskou
vodu

tistoviny.atd-

národní podnik

> Mydlinky - TO PRAVÉ KU PRANÍ
JEMNÝCH TKANIN-jsou nyní
konservovány ve skládačkách pra
cího RYCHLÍKU. Stačí je pouze

! rozpustit ve vlažné vodě a v jejich
bohaté vonné pěně prát. Zkuste
to jednou, dvakrát - a napište
nám výsledek! Nezapomeňte

do bytů i podniků vyrábíme a dodáváme

DONNA«
Jsou z marmoritové hmoty,
armované železem, hladce
brouiené. Možno je obložit
* kterékoli strany.

PRAHA VII · VELETRŽNÍ PALÁC · TELEFON 0000/677

Iniertní objednávky vyřlauje

Intertní oddělení Praha II, Vúelavaké náměetí ěíale IQ. Telefon ěíalo 48 1-41. 880-08.

BAVLNA

1. Mezi srpnem a listopadem se sbírá

bavlna na všech amerických plan

tážích. 2. Přes velkou mechanisaci se
americké bavlnářství přece jen neo

bejde bez těžké ruční práce. 3. Kupy
vyčesané bavlny. 4. Zčesaná bavlna

odváží se do přádelen. 5. Zpracování

vláken bavlny.

