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,;Neznám dosti, abych mohl být agno
štikem a ovládám pouze známá a uzna
ná fakta. Co se týče vědy a náboženství,
uznaných fakt je máto a jsou jasná. Vše.
co říkají knězi, je nedokázáno. Vše. co
říkají doktoři i je vyvráceno. To je je
diný rozdíl, jaký kdy byl mezi vědou a
náboženstvím-“
G. K. Chesterton.
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Jsou zákony

F. Jiřík

Vůle jedince a lidstva musí být upjata určitou nut
Největší skupinou zákonů, jež známe, jsou zákony
ností, musí se jí podřizovat a musí jí být udržována ducha. Tyto zákony 'prolínají celou oblast našeho lid
ve svém úsilí o dosažení cíle, jímž je pro vůli vždycky ského myšlení, chtění, milování, tvoření. Jsou to te
dobro buď částečné, nebo obecné, podle rozpětí ro dy zákony duchovního a duševního života a kultury
zumového poznání. Postižitelným vyjádřením této lidstva, duchovního rozvoje a dějinného určení. Jsou
nezbytnosti, s níž musí být počítáno a jež, respekto to zákony našeho osobního svébytí a naší společ
vána, podněcuje rozvoj, nebo zneuznávána, dříve ne nosti, zákony, jimiž je určen náš správný poměr
bo později se Více či méně mstí, je zákon. Nejde k hmotnému světu, k sobě, k bližnímu, k Absolutnu.
ovšem o zákon, jejž si dal člověk sám. Tento zákon Zákony rozumu a srdce, pravdy, spravedlnosti a lás
lidský je totiž sám podmíněn zákonem jiným, záko ky. I tyto zákony jsou přísné, přesné a neúprosné nem vyšším, nejvyšším, a není zákonem leč právě jen na příklad na zákonech vědeckého poznání, dějinné
potud, pokud je přesným výrazem nebo přesným do ho vývoje, uměleckého tvoření nelze nic podstatného
plněním nebo dovršením tohoto nejvyššího zákona. měnit, nutno se jim podrobit. Ale částečně tyto zá
Abychom však pochopili a mohli vymezit, co je ten kony nejsou ukládány jako nutnost, nýbrž jako vý
to nejvyšší zákon, co je tato kategorie nejvyšších zva k rozhodnutí, jež má naše vůle učinit, chce-li
zákonů, je třeba si povšimnout ještě dvou druhů zá opravdu usilovat o dobro a nechce-li se dostat na ces
konů. Jsou to zákony prostoru a zákony života.
tu zla. Jsou to zákony mravního života, zákony prav
Zákony prostoru platí a uplatňují se v tajemné, dy a dobra, nejvyšší zákony vůbec ve stupnici zá
namnoze ještě neprobádané oblasti sil, v níž se tvoří konů.
a pohybují tělesa, v níž světová energie v nejrůzněj
Tyto zákony pravdy a dobra by však ztratily svou
ších formách probíhá nesčetnými změnami, v neko hodnotu a svůj smysl, kdyby byly plněny z nezbyt
nečných procesech. V této oblasti sil. jež zveme svě nosti, z nutnosti, ačkoliv samy o sobě jsou absolutní
tovým prostorem, vládnou zákony, zákony tíže a nutností, jež se ovšem nevnucuje. Věrnost automa
hmoty, zákony hybné energie, světla a elektřiny, po tického stroje nemá nic společného s věrností svo
hybu, hvězd a atomů. Věda, postupujíc od pokusů bodného člověka, jež svobodně určitou závaznost při
k vědeckým domněnkám, formuluje nakonec na je jímá. Statečnost, jež by nebyla ničím jiným, než bio
jich základě atomy. A právě na základě těchto zá logickým procesem, nemá podobnosti s největším zá
konů je nám možno sil prostoru používat. Ale přesto zrakem v oblasti mravní, jenž je možný na této zemi,
chvějeme se hrůzou před těmito zákony, jestliže pro totiž s mučednictvím ochotné oběti, s ochotným a
nikáme k jejich podstatě, neboť tyto zákony nemůže obětavým utrpením milujícího člověka. Je to tedy
me měnit, jsou neúprosnými; nejsme tázáni, zda je svoboda vůle, s níž jsou tyto zákony plněny, která
uznáváme či ne. Člověku nemůže napadnout, aby se jim teprve dává jejich vlastní smysl, jejich posvěce
prohlásil autonomním pánem nad těmito zákony tíže ní. Ale právě proto jsou tyto zákony mravního svě
nebo elektrického napjetí. Jen potud, pokud tyto zá- _ ta nejvyššími ze všech zákonů, jež vůbec jsou; neboť
kóny uznáváme a pokud se jim podrobujeme, stávají kromě toho vládnou nad nejvyššími a nejdražšími
se našimi služebníky a pomocníky. Ale jakmile je hodnotami, nad hodnotami mravními, sahajíce při 
člověk sebeméně poruší, reagují na to tím, že se po tom od pólu nutnosti až k pólu svobody.
dstaví proti člověku, že se mstí mnohdy i smrtí.
Také zákony pravdy a dobra jsou nutné, ještě nut
Zákony života jsou tišší a utajenější. Téměř nevi nější nežli zákony prostoru a zákony života. Jsou
ditelná a neslyšitelná je jejich moc v jednotlivých nutné samy pro sebe, takže nemohou být obětovány
buňkách organického života, v celé oblasti biologic a podrobeny ani zákonům prostoru, ani zákonům ži
kého a fysiologického dění a rozvoje. Ve skutečnosti, vota. Ano, tyto zákony prostoru a života musejí být
dovedeme-li vysledovat jejich účinnost, jsou tyto zá vždy podrobeny zákonům ducha, jakmile toho záko
kony života daleko mocnější, než zákony prostoru. ny pravdy a dobra vyžadují. Také porušení těchto
Nepatrná rostlina je opravdu způsobem a hodnotou zákonů je stíháno smrtí, smrtí hroznější, než je smrt
svých výkonů daleko mocnější, nežli pádící slunce. za porušení zákonů prostoru a života - démonickou
Ona si podrobuje v službu zákony atomů s jejich si katastrofou ducha, neboť také jejich porušení je ra
lami, přetváří a přeměňuje je podle svých vyšších nou proti životu, proti životu nejvyššímu a mstí sě
cílů. Je to vítězství něčeho jemného nad hrubým, proto nejstrašnější smrtí, duchovním i fysickým pá
oživeného nad mrtvým, myšlenky nad hmotou, vlast dem jedince nebo celé společnosti.
Zvláště ve chvílích, kdy se národ ocitá na křižo
ní chůze nad pohybem vnuceným... A také tyto zá
kony jsou neúprosné a stejně tak vyžadují napros vatce svých dějin a kdy s novou naléhavostí, jeho
tou poslušnost, mají-li sloužit. Nelze ani tyto zákony vlastní vinou, nebo vlivem zevních okolností, je nucen
života a smrti, výživy a růstu měnit nebo je dokonce znovu zápasit a hledat správnou cestu na své pouti
rušit. Při každém podobném pokusu o porušení těch dějinami, je nutno, aby měl na zřeteli onen hluboký
to zákonů následuje ochoření, nebo i smrt života zákon, na němž je založena jeho existence a jeho ži
vot. oprávněnost jeho existence a života, a zákon.
vlastního nebo cizího.
Z/
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jejž v tomto případě nazýváme tradicí, nebo určením
národa, jež národ přijímá a bere na sebe v okamžiku
svého vzniku a jež nese v sobě jako své požehnáni,
pokud jej plní, nebo jako svou kletbu, pokud jej za
vrhuje nebo zanedbává.
Známe tuto ideu, z níž se národ takřka zrodil a již
při své poslední návštěvě v Československu francouz
ský kritik Julien Benda označil jako tradici po výtce
duchovní. Při této příležitosti pozastavil se tento kri
tik nad postojem českých komunistů, kteří by rádi

svou ideologii a svou jakousi zákonitost, již ex post
vkládají do dějin, sloučili a smířili s domácí národní
tradicí - což je podle slov tohoto kritika problémem
krajně delikátním, neboť tradice národní je tradicí
počáteční, domácí a duchovní, kdežto tradice čes
kých komunistů je tradicí přenesenou, importovanou
a materialistickou. A to znamená, pokud by národ
v tomto ohledu zaváhal, kterou cestou dále kráčet,
jakým zákonem se řídit, zahrával by si s Vlastním
osudem, životem a existencí národa.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Překvapení? Nikoliv!
My, nesocialisté, příslušníci křesťan
ského sociálního reformismu, nepřijali
jsme s překvapením výsledky voleb v
některých evropských státech. Po Fran
cii, Velké Britannii, Itálii, Norsku, Dán
sku přichází zpráva i o Austrálii, kde
politická levice utrpěla významné ne
úspěchy. Veřejné mínění, pokud se mů
že svobodně projevit ve volbách, které
jsou hodny svého názvu a nikoliv ope
retní frašky s nejrůznější škálou »nej
demokratičtějších« prostředků donuco
vání, dává zřetelně najevo odklon od
komunistického radikalismu a projevu
je nedůvěru i socialistickým stranám,
pokud tyto jednak nedovedou věsti jas
nou čáru mezi komunisty a jednak po
kud spíše jsou nakloněny bráti v prvé
řadě zřetel k prosazování socialistic
kého programu, než k politickým reali
tám a nezbytnostem dneška. Socialis
mus a snad do určité míry jeho extrém
ní odvar, komunismus, měly v dřívěj
ších desetiletích dosti značnou přitažli
vost pro široké vrstvy svou negací a ši
rokými sliby nejrůžovějších barev. By
ly napsány celé bibliotéky o socialismu,
které se silnou příchutí povýšenectví a
ještě jiných komplexů samy o sobě vě
řily, že našly »přísně vědeckým způso
bem« celý kámen moudrosti beze zbyt
ku. Avšak ve chvíli, kdy se měl socia
lismus se svou radikální komunistic
kou odnoží osvědčit, když převzal ve
většině evropských státech vládní od
povědnost a kdy se tvrdilo se strany
socialistů nejrůznějších odstínů, že na
še století je a bude ovládáno doktrínou
socialismu, socialismus žalostně zkla
mal, všude. Co jsou mu platné biblioté
ky všech možných »přísně vědeckých
úvah«, když si neví rady s nejzáklad
nějšími problémy politickými i hospo
dářskými. Je tragikou socialismu prá
vě to, že on se soustředil jen na věci
hospodářské a v nich viděl vysvětlení
pro všechny otázky světa a právě v
hospodářství je porážen, resp. poráží
se sám s celou přítěží své doktríny a
se všemi svými bibliotékami »přísně
vědeckých úvah«. Socialismus nedovede
vyrábět a nedovede rozdělovat statky.
Nemusíme nikam daleko běhat, abychom se přesvědčili, máme to z první
ruky pěkně před vlastníma očima do
ma. Aby socialismus zakryl své slabiny
a nedostatky, používá k tomu method
svého úhlavního odpůrce, totalitních fa
šistických států. Socialismus, aby pro
sadil do skutečna své »přísně vědecké
úvahy«, omezuje co nejvíce všechny
mírové svobody občanské a dotýká se
drasticky lidských práv. Je nesnášenli
vý a odmítá kritiku své theorie i pra
xe. Je nehospodárný, poněvadž potře
buje pro své uplatnění ohromnou ne
produktívni armádu byrokracie a všech
možných kontrol, které střehnou každý
občanův pohyb. Kdo nepřísahá na so
cialistické »přísně vědecké úvahy« a je' > l 1' t ·■ : <
; ‘.
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jich bibliotéky, je prohlašován" velmi
jednoduše za zrádce a reakcionáře, kte
rý stojí proti státu. Je od komunistů,
jakožto nositelů důsledného socialismu,
odvážné, ztotožňovat své these se stát,
zájmy. Kdo se neztotožní, po tom sahá
mocná policejní moc. Na nesouhlas se
socialismem odpovídat policajtem? Jak
slabé to musí míti socialismus své
»přísně vědecké základy«, že nestaví
proti argumentům nesouhlasu nic ji
ného, než policajty a kriminál. Na bo
dácích se špatně sedí, prohlásil již prušácký Bismarck. Němci si z této prav
dy nevzali nic, a bohužel, socialisté,
proroci nového člověka a nové, mrav
nější, dokonalejší, svobodnější a demo
kratičtější doby, opakují katastrofální
chyby Němců. Či to s sebou nese právě
německá filosofie Marxova? V někte
rých zemích výlučně socialistických re
žimů se tvoří nová emigrace, to je zna
mení pathologické situace. Proč není
emigrace ze zemí přísných ústavních
řádů? Proč tam nejsou ty různé poli
tické procesy? Proč není postaven před
soud na příklad Churchill nebo Eden,
když útočí na vládu ? Vláda totiž je jen
služebníkem státu, a to si právě velmi
Často pletou revoluční socialisté. Zto
tožňují nejen vládu, ale i svou stranu
se státem!
U nás máme zase jednu krisi Národ
ní fronty. Kolikátá již to je od vzniku
NF, sami nazpaměť nevíme. Třetí, čtvr
tá, pátá? Možná, že bude zase ještě
šestá, sedmá? Krise na pokračování,
latentní krise přechází v akutní, akutní
pak pro změnu zase v latentní. Národ
ní fronta, kterou dnes pokládáme za
nutný útvar s hlediska vysokých stát
ních zájmů, vsadila většinou na radi
kálně socialistický program. Jestliže
socialismus v celém světě prožívá krisi
svých »přísně vědeckých základů«, ne
překvapuje ani opakující se krise v
Národní frontě. Předevčírem to byla
akutní krise o zemědělské zákony a o
Ďuriše, včera o milionáře, dnes zase o
Slovensko a o to, co vlastně je Národni
fronta, zítra třebas o to, mají-li uni
versitní profesoři si chodit pro »přísně
vědecké rady« do komunistického se
kretariátu.
Jinak Je celkem asi všechno v pořád
ku, naše výrobky jsou hledány po ce
lém světě, poněvadž vynikají svou kva
litou a lácí, znárodněný průmysl ode
vzdává miliardové zisky státní poklad
ně, výroba pro domácí trh je nevída
ným nástrojem blahobytu, o němž se
nám za prvé republiky ani nesnilo, ve
řejná správa je příkladem úspornosti,
státní zaměstnanci jsou nejspokojnější·
ml lidmi ve státě, zemědělci mohou v
klidu pracovat na své půdě, aniž by je
mohlo ve snu napadnout, že by o ni
mohli jednoho krásného dne přijít, kaž
dý občan bez rozdílu vlastní se svou ro
dinou komfortní byt,’ vkladatelé mohou
kdykoliv svobodně si vybírat své pocti
vé úspory, Slovensko se přihlásilo svo•
■ í >i

bodně celé ke komunismu jako jeden
muž, jsme příkladem právního státu,
kde státní moc se úzkostlivě střehne
zasahovat svémocně do občanovy ob
lasti, dvouletka se plní na sto procent
nejen na papíře, pětiletka nám přinese
zvýšení blahobytu o plných 60 procent
oproti r. 1937, všude je poctivost a stát
ní úřady rozhodují jen s hlediska stát
ního zájmu, politické strany jsou jen
diskrétním politickým faktorem, par
lament je ve svých právech respekto
ván a vláda vládne tak, aby v každém
okamžiku byla hodna důvěry svobodně
se rozhodujících poslanců. Svoboda ob
čanů, právní stát a všeobecný blaho
byt, toť výsledky »přísně vědeckých
základů« a praxe revolučního socialis
mu. Proto je nejvyšší čas všechno osla
vit a k tomu je nejvýš potřebné posta
vit náměstí »budovatelů«.

Proč však ty vnitropolitické krise na
pokraěování? Inu, revoluční socialis
mus vykonal své dílo a snad se brzy
bude s námi loučit. Takový je běh svě
ta. Nic netrvá věčně. Jen trochu poli
tujme těch utopistických a donquijotských socialistů, kteří věřili, že se je
jich chladnému rozumu podaří spojit liberalitu se socialismem. Bezohledně je
ušlápl parní válec revolučního socialis
mu a nyní se sentimentalitou srovná
vají své sněni s tvrdou skutečností. Jinak ani socialisté neměli být celko
vým vývojem překvapeni. Kdybychom
byli dialektiky, řekli bychom, že proti
socialistické thesi se zdvíhá logicky ne
socialistická antithese. Nechceme být
však tak jízlivými. Celkem jsme vývoj
správně předvídali, 1 když jsme čekali,
že to půjde pomaleji.
L. F.

Sociální demokracie na rozcestí
Ke konci tohoto týdne se sejde v Brně
řádný sjezd československé sociální de
mokracie; výsledek jeho jednání je oče
káván s velkým zájmem nejen mezi
straníky, ale i v celém vnitropolitickém
světě. Sociální demokracie v Česko
slovensku neměla a nemá úkoly malé:
je opravdu při dnešní politické konste
laci našich stran, rozdělených na dvě
přibližně stejné poloviny, často rozho
dujícím a vyvažujícím faktorem, nebo
— lépe řečeno — měla by jím být. Ne
lze říci, že by všichni vůdcové české so
ciální demokracie si byli vždy od roku
1945 tohoto úkolu docela správně vědo
mi. Sociální demokracie, a hlavně její
levé křidlo, včetně pražského ústředního
tisku, svým nezásadním postojem vůči
komunistům, pro který byl ražen onen
výstižný název »podnájemnictví«, nejen
dokázalo katastrofálně prohrát květno
vé volby, ale přispělo často právě tímto
poplatnictvím k mnoha úspěchům ko
munistických požadavků, které vždy nepřisnívaly ani ke konsolidaci státu, ani
k uklidnění v národě.
Dnes, před valným sjezdem, projevuje
se v československé sociální demokra
cii v kostce ona krise, kterou prochází
celá sociální demokracie evropská. Před
touto světovou válkou byla naše sociální
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demokracie, stejně jako její sesterské
strany ve většině evropských států,
stranou vládní, spolupracující s občan
skými stranami často dosti pravicového
zaměření. Nebylo na ni tedy mnoho
marxistické revolučnosti, třebaže ideo
logicky se mnozí její vůdcové k marxis
mu vytrvale hlásili. Sociálně-demokratioké strany na západě zůstaly tomuto
kursu i po této válce většinou věrny a
dále spolupracují spíše se stranami stře
du než s kodiunisty. Za tento postup si
vysloužily také nepříjemné ocenění
v prohlášení kominformu, který prohla
šuje západní socialisty za zrádce socia
lismu a za přisluhovače kapitalismu.
Naproti tomu východoevropské sosicálně-demokratické strany, až na malé
výjimky, postoupily ve sjednocováních
snahách tak daleko, že se mnohde jen
velmi málo liší od komunistických stran
a pracuji docela v jejich intencích, ne
majíce proto většinou mnoho příležitosti
uvažovati o nějaké samostatné politice.
Toto rozlišné stanovisko evropských
siciálně-demokratických stran má své
zástupce také uvnitř strany české. Je
jich jména nejsou konečně — hlavně
po nedávné krisi — žádným tajemstvím.
Zdá se, že sjezd, bude-li se rozhodovat
pro některé z nich, pak to učiní oprav
du opatrně. Podle zkušenosti z poslední
politiky nemá strana tuze chuti přiznat
se ani k jednomu, ani k druhému mí
nění jednoznačně. Jit docela s komunis
ty, by se nepochybně nevyplatilo voleb
ně a molilo by to v dohledné době vést
k fusi strany s KSČ. Naproti tomu ne
mají sociálně-demokratičtí vůdci zřej
mě tolik odvahy, aby se nechali obvinit
ze zrádcovství socialismu — vzhledem
k našemu geografickému postavení. Bu
de tedy konečné řešení s největší prav
děpodobnosti znamenat něco uprostřed.
Nelze říci, je-li to pro stranu samu kom
promis šťastný či nikoliv, rozhodně však
nemůžeme zapomínat na to, že na dvou
židlích se obyčejně šedi dosti obtížně,
nehledě už k zásadní stránce celé věci.
Okt.

dorfském případu: dělníci nechali sho
řet 3000 kg vlny, poněvadž požár vypukl
v době, kdy už končila jejich pracovní
doba! Ministr ustrnul nad tímto faktem.
Nejširší veřejnost také. Ale tato veřej
nost se k tomu ještě ptá: Byli tito děl
níci pohnáni k odpovědnosti pro nej
ošklivější sabotáž dvouletky? »Rudé
právo« vyhrožuje tresty každému, kdo
by se odvážil anekdotami zlehčovati
dvouletku. O vamsdorfském případu
však mlčelo. Máme špatnou pracovní
morálku. Máme ještě horší morálku
v posuzování pracovní morálky. Dokud
si dělník neuvědomí, že mu svoboda a
znárodnění podniků přinesly nejen nová
práva, ale i nové povinnosti, dokud svou
vnitřní svědomitostí neodstraní ze svých
řad povaleče a příživníky, nebude lépe.
Nečekejme vše od vlády, čekejme více
od sebe. Byli jsme porobeni a jsme svo
bodni. Skutečnost se změnila, od zákla
du. Změnili jsme se od základu i my?
Prohlásili jsme lidovou demokracii, tedy
demokracii v superlativu lidovlády. Jsme
však lidově demokratičtí v sobě a mezi
sebou? Známe opravdu nejen svá prá
va, ale také své povinnosti? A není
jednou z nejvyšších povinností svobod
ného člověka práce? Zbavili jsme se
nacistického systému vzájemného pode
zřívání, denunciantství, protekcionářství,
frázovitosti, neupřímnosti a násilí?
Parlament může nám dáti dobré, de
mokratické zákony a správedlivá naří
zení, nemůže však učiniti dobrým, spra
vedlivým i demokratickým náš život.
To už musí být v nás.
V. S.

Šmelina v rozhlase
„Náš rozhlas“ v č- 44 nadpisuje takla
zprávu „o nekalých obchodech, které
tajně provádělo několik zaměstnanců
Československého rozhlasu“. Svůj člá
neček „Náš rozhlas“ končí opravdu po
zoruhodně: „Šmelináři jsou mezi ob
chodníky. Není proto obchodnický stav
'hoden nedůvěry a opovržení. Šmelináři
jsou na Wilsonově nádraží. Není proto
ani Wilson, ani nádraží hodno opovr
žení a nedůvěry. Slučovat však dobré
jméno rozhlasu se jmény dosud nejme
novaných přestupníků, znamená ohro
žovat podstatu tvorby našeho veřejného
mínění; ohrožovat důvěru v Národní
frontu i důvěru ve vládu; jejichž důle
žitým a spolehlivým orgánem Českoslo
venský rozhlas je a zůstaneš — „Náš
rozhlas“ ukazuje v této zprávičce záviděníhodný smysl pro humor; byl by
ovšem daleko spíše na místě třebas
v ;,Dikobrazu“. Už jen věru chybí, aby
„Náš rozhlas“ prohlásil; že odhalení, že
v našem rozhlase je možno nejen na
černo přijímat, ale i na černo obchodo
vat; ohrožuje samu podstatu republiky.
Pravda ovšem je, že odhalení černého
obchodu v rozhlase neohrožuje ani
ohrozit nemůže ani tvorbu našeho ve
řejného mínění, ani Národní frontu —
kterou ohrožuje nanejvýš stranické a
skreslené rozhlasové zpravodajství —
ani vládu, ale rozhodně ohrožuje dnešní
režim v ministerstvu informací. A pro
tože se tento režim, do jehož kompetence
i rozhlas patří; právě v něm několikrát

5 CLIPPEREM to jde hladce, když

LETÍTE VYSOKO
NAD MRAKY DO NEW-YORKU
Vedoucí dopravní
služba do U. S. A.

Ještě pracovní morálka
Ani nejdokonalejší zákon na ochranu
pracujících tříd a nej dokonalejší jejich
rovnoprávnost nezbaví dělníka pocitu
utlačenosti, pokud bude práci pokládat
za křivdu a. zlo a nikoli za povinnost
svobodného člověka. U nás dělník je
stále ještě v područí myšlenek z doby
poroby, kdy jeho práce byla službou
utlačiteli, a ještě více myšlenkou doby,
kdy byl vychováván k nenávisti vůči
t. zv. vykořisťovateli jeho práce. To, že
dnes je povětšině zaměstnavatelem stát
a že dělník z převážné většiny pracuje
ve znárodněných podnicích, na věci, zdá
se, nic nemění. Dělník považuje i nadále
práci za křivdu, za zlo, za výraz poro
by a reaguje povalečstvím a příživnictvím. Jen uvažme, co se všechno udělalo
pro horníka. Jdeme do zimy bez uhlí,
bez topiva. Kdo z nás vystačí do daleké
ho jara s přídělem osmi centů topi
va ? A přece doly zaměstnávají mnohem
více pracovních sil než před válkou. Vy
světleni dává na příklad takový mo
ra vskoostravský revír: absence horní
ků neklesá pod 30% denně! Pracovní
týden se pohybuje kolem tři dnů. Hor
ník nepotřebuje déle pracovati, poně
vadž za tři dny si vydělá dostatečně,
aby mohl čtyři dny »odpočívat«. Není
lépe ani jinde. Stěžuje si na to sám mi
nistr průmyslu ve svém výkladu, ne
dávno sněmovně předneseném. Jako je
ho, tak jistě každého, kdo slyšel jeho
slova, naplnila hrůzou zpráva o varns-
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Stálé leiy z Prahy, Shannonu, Londýna,
Bruselu, Lisabonu, Frankfurtu, Vídně.
Jedete-li novým typem Clipper-Constellation, letíte rychle,
dokonale pohodlně, nezávisle na počasí. Nové noční nepře
rušené lety z Londýna do New Yorku podniká výlučně Pan
Američan ... a tato nejkómlortnějši dopravní služba bude
brzy zavedena též směrem na západ. Chcele-li, můžete ces
tovali v pohodlném křesle za •normální jízdné.
Clipperý létají též do Bostonu a Washingtonu z mést
výše uvedených.
Podrobné informace Vám poskytne Vaše cestovní kan
celář, nebo UNITED STATES LINEŠ, generální zastoupení
Pan Američan v Evropě, Praha II, Na Příkopě 24.
NEJZKUšENČJší LETECKÁ SPOLEČNOST SVĚTA.

Pan AMLBfCAN
WOP.LD ÄÍRWAYS
Sil spojů letadel -„Clippei
LISABONU dn JOHANNESBUE-. J ... a « LON
DÝNA do ISTANBULU, DAMAŠKU, KÁRÁCH I, KALKU
TY, BANGKOKU, HONG KONGU, ŠANGHAJE, TOKIA,
MANILY, HONOLULU, SAN F RANČ I SK A.
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pfímo manifestačné projevil, že poško
zování státních a národních zájmů po*
važuje dokonce za svou přednost, bude
si většina občanů republiky jen blaho
přát, podryje-li nestoudná šmelina v in
stituci, která několikrát denně hřmí
proti šmelinářům, tomuto režimu půdu
co nejdokonaleji.
-js-

Nadstarajiíckcst přísně stranická
Existnjí-li v dnešní t. zv. převratné
době vůbec ještě nějaká obecně platná
měřítka pro abstraktum, kterému se
stručně říkává čest, pak k nim patří
nepochybně také schopnost přiznávat
se otevřeně ke svému přesvědčení i za
cenu určitých obětí. Taktisování v tom
to ohledu není — podle našeho mínění
aspoň — zrovna tou nejlepší známkou
charakterové pevnosti.
Je přirozené, že v demokratickém
státě má každý plné právo své přesvěd
čení projevit jakýmkoli způsobem, a te
dy i tiskem, třeba se to u nás děje tak
trochu z milosti ministerstva informací.
Platí-li tedy dnes resolutní míněni toho
to ministerstva, že každá z politických
stran si může vydávat v Praze pouze
jeden deník, má to platit pro každého
bez rozdílu. Pokud víme, byl Svazu čes
ké mládeže povolen jeho deník »Mladá
fronta« z titulu nadstraníckosti onoho
celonárodního mládežnického hnutí. Cd
té doby, kdy tento list vychází, napsal
toho tal< málo nestranícky, že by sou
pisem těchto
článečků
vznikla jen
útlounká brožurka. Naopak toho, co
tento nadstranieký list napsal v inten
cích komunistické strany a co napsal,
často velmi nevybíravě, proti stranám
ostatním. bylo by na tlustou knihu. Ne
lze to redaktorům a šéfredaktorům ono
ho deníku příliš zazlívat: Mají právo
jako každý druhý své přesvědčení dát
najevo. Nelze Jim zazlívat stejně tak,
že v posledních dnech svou kampaň
proti ostatním stranám ruku v ruce
s vedením Svazu české mládeže vystup
ňovali až do krajnosti nejen v otázkách
nedávná krise v Národní frontě, ale
1 při referování o studentských fakult
ních volbách, kdy »Mladá fronta« psala
často ještě mnohem méně objektivně
než samo »Rudé právu«. Jedno však
je třeba znovu opakovat, co už bylo
tisíckrát řečeno s výsledkem stejným,
jako je házení hrachu na stěnu: list
Svazu české mládeže není listem nadstranickým. Tvrdí-li to přese všechno
ještě stále jeho vedení, pak je to jen
a jen z důvodů taktických. Podivuje
nás na tom jen toto: Jak je vůbec
možné, aby skutečný komunista se
styděl za své přesvědčení a dělal ze
sebe mermomocí nadstraníka? Jak je
možné, že lidé formátu pana Hořce a
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pana Listopada, lidé, kteří sami o sobě
mají to nejlepší mínění, pokládajíce se
za nástupní novou generaci, mohou hus
tit svému" národu s vytrvalostí obdivu
hodnou taliovou polopravdu, že k tomu,
aby v její nadstranickost někdo uvěřil,
je nutno opravdu předpokládat — mírně
řečeno — inteligenci méně než průměr
nou?
Nebo snad znamenají státní subvence
pro vedoucí Svazu české mládeže více
než vlastní přesvědčení?

Tomu, že ministerstvo informací ne
bere na vědomí, že se jedná v případě
»Mladé fronty« o deník stranický a ni
koli nestranický, se naproti tomu vůbec
nedivíme.
okt.

Otázka zahraničních studentů
Otázka studia neomezeného počtu za
hraničních studentů na českých vyso
kých školách se v těchto dnech stává
opět předmětem diskusí ve studentských
organisacích. Loňského roku vyvolali,
jak známo, marxističtí vysokoškoláci
po odmítnutí řádného členství a hlaso
vacího práva cizinců ve většině našich
fakultních spolků ze stranických důvo
dů nechutnou politickou kampaň, ačkoliv
cizí vysokoškoláci měli být ve student
ských organisacích zastoupeni poměrně
prostřednictvím svých vlastních organisací.
Od loňska se počet cizích posluchačů
přijímáním bez jakéhokoliv omezení
opět značně zvýšil a podle zatímních
odhadů studuje u nás nyní více než dva
tisíce cizinců, kteří při naprostém nedo
statku bytů, jednak nejsou umístěni
tak, jak by zasluhovali, jednak ubírají
místa našim studentům, kteří mnohdy
musí na přednášky dojíždět z okolí, pro
tože v Praze nedostali byt.
Také Svaz vysokoškolského student
stva pojednal obsáhle o této otázce a
rozhodl se k návrhu školského referenta
Fice, doplněnému ref. Hyvnarem, požádati ministerstvo' školství a zahraničí a
ostatní kompetentní činitele, aby při
udělování stipendií zahraničním studen
tům, jakož i povolování jejich studia u
nás, bylo přihlíženo k provozním mož
nostem vysokých škol a k možnostem
bytovým. V resoluci se praví, že je ne
odpovědné pozvat zahraniční studenty
k nám a nemít pro ně přiměřené byty.
Proto je nutná dislokace těchto poslu
chačů na ostatní universitní města. SVS
žádá, aby hledisko reciprocity bylo
uplatňováno jako hlavní kriterium pro
udělování studijního povolení, aby i za
hraniční studenti museli vykazovat stu
dijní prosněch jako studenti naši, což se
dosud většinou nedělo a mnozí vysoko
školáci - cizinci, kteří byli na svých vy
sokých školách pro špatný prospěch od
mítnuti, byli bec. dalšího zapsání na ško
lách našich. Stejně je nezbytně nutné,
aby podobně jako naši posluchači, stu
dující v cizině, ovládali jazyk příslušné
země, i cizinci u nás se podrobili pří
slušným jazykovým zkouškám a aby
byli také řádně prověřováni. SVS požá
dal ministerstvo zahraničí, aby prostřed
nictvím našich zastupitelských úřadů
upozornilo studentské ovganisace ve
spřátelených státech na skutečnost, že
studijní a bytové podmínky na našich
školách jsou omezené. K tomuto stano
visku je výbor SVS veden snahou, aby
neutrpěla · kvalita a pověst našeho vy
sokého školství a aby naši i cizí studenti
neodbývali studium pro nedostatek mís
ta, přístrojů a nedostatek příležitostí
k praktickým cvičením.
Ji.

První porážka komunistických
vysokoškoláků
Ačkoli se »Rudé právo« houževnatě
snaží vylíčit výsledek první letošní val
né hromady jako úspěch komunistických
studentů (»Mladá fronta« mluví již jen
o »vítězství socialistů«), zůstává nepo
piratelnou skutečností, že KSC utrpěla
zdrcující ztráty právě ve spolku, jejž až
dosud plně ovládala.
Jako první zúčtovali tedy s komunis
tickým ovládáním svého spolku poslu
chači filosofické fakulty Karlovy uni
versity, jichž se 1 při úmyslně nevhodně
stanoveném datu valné hromady v den,
kdy Klub lidových akademiků pořádal
svůj veřejný studentský projev ve Sme
tanově síni Obecního domu, zúčastnilo
na 1400 vysokoškoláků.
Průběh této valné hromady byl po
měrně klidný až do vystoupení komu
nisty Piláta, jednatele Svazu student
stva, který však výborem SVS nebyl
na valnou hromadu delegován. Když na
jeho politicky zakročený nevěcný pro
jev chtěli odpovědět! další přítomní čle
nové výboru SVS, nekomunistě, nebylo
jim zprvu dáno slovo. Vzrušení dostou
pilo vrcholu, když bylo oznámeno kom.
jednatelkou spolku, že přihláška před
sedy SVS Ransdorfa, který má absolu
torium na právnické fakultě a přihlásil
se do SPF, byla zamítnuta. Jako důvod
bylo sděleno, že JTJC Ransdorf byl čle
nem Kuratoria. K obhajobě mu nebylo
předsedou Buriánkem dáno slovo a te
prve po zákroku děkana prof. J. B. Ko
záka mohl prohlásit!, že se obvinění ne
zakládá na pravdě a že podává na ši
řitele těchto urážlivých zpráv trestní
oznámení. V debatě o zprávě odstupují
cího výboru byl kritisován postup výbo
ru spolku v otázce 17. listopadu. Jak
známo, vyslovil se SPF proti účasti
SVS na odhalení pamětní desky nacisty
popravenému doc. dr. Matouškovi. Když
komunističtí členové výboru Zd. Šolle a
pověstný agent Agitpropu Crkovský
znovu veřejně na valné hromadě ozna
čili tohoto studentského mučedníka za
fašistu, přihlásil se ke slovu člen vý
boru Svazu osvobozených politických
vězňů — Kraj 17. listopad, Jeřábek.
Ve své věcné poznámce připomněl, že
dr. Matoušek byl vyznamenán p. presi
dentem in memoriam, odsoudil komunis
tické štvaní a vyslovil podiv nad tím,
že předsedající doc. dr. Polišenský při
pouští podobné hanobení památky prv
ních studentských mučedníků.
Když se později soc. demokraté a část
rozumnější komunistů sami vyslovili
proti podobnému vedení schůze, stala se
nálada v přeplněném sále SVS opět
klidnější. Velební prohlášení generálních
řečníků za všech 5 podaných kandidá
tek byla vyslechnuta s pozorností. Ob
sahově i přednesem vynikl předseda fi
losofické sekce KLA J. Kučera, jehož
řeč byla odměněna bouřlivým potles
kem všech nekomunistů, a ve volbách
také náležitě oceněna, stejně jako celý
postup lidových akademiků na této fa
kultě. Po oznámení volebních výsledků
po 3. hod. noční ozvalo se hlasité skan
dování nekomunistických studentů »Baš
ta padla!« Jaké však bylo překvapení,
když za 10 minut nato prohlásil před
sedající, že mu došly nové volební výsledy (ačkoli před tím sčítání uzavřel a
třikrát se tázal, je-li ještě nějaká urna,
kde nebylo sčítání hlasů provedeno).
Ze záhadně ztracené umy č. 2, jež se
náhle objevila, přišly výsledky překva
pující: komunisté v ní měli více hlasů
než všechny ostatní strany dohromady
a soudruzi začali skandovat »Bašta ne
padla!« Na protest lidovců a národních
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socialistů byla provedena kontrola této
záhadné urny a zjištěny omyly, jež po
dle dr. Polišenskélio vznikly »chybným
sčítáním sloupců«. Bašta tedy přece
padla a komunisté ze svých 12 mandá
tů ztratili plných 6, t. j. 50%. Lidovci
proti loňskému 1 mandátu získali 3 a
20 hlasů, národní socialisté 4, sociální
demokraté 1 mandát. Na soc. dem. kan
didátce byl zvolen také jeden nestraník,
který se asi na první výborové schůzi
stane předsedou spolku.
Ren.

Pu»č máme drahotu
V podnikovém ředitelství národního
textilního podniku je tento počet ředitelů
s těmito měsíčními platy:
Kčs
1. Podnikový centrální ředitel 27.000
2. 2 náměstkové á 17.000 Kčs
měsíčně..................................... 34.000
3. ředitel přádelen.......................... 14.000
4. řediteltkalcoven ..... 15.000
5. ředitel exportu.......................... 15.000
6. 2 ředitelé vnitřního přodeje
á 11.000 Kčs........................... 22.000
7. ředitel nákupu.......................... 13-000
8. ředitel účtárny ..... 14.000
9. ředitel finanční......................... 15.000
10. ředitel plánování ..... 12.000
11. ředitel personální ....
8^000
12. ředitel energetický .... 10.000
13. ředitel staveb ...... 10.000

Celkem 15 ředitelů s měsíčním
platem..........................
209.000
Kromě toho sedí v kancelářích podni
kového ředitelství další desítky lidí s pla
tem 5—8.000 Kčs měsíčně a na sta po
mocných zaměstnanců s platy od 2 až
5.000 Kčs měsíčně. Přes 100.000 Kčs mě
síčně vyplácí tento národní podnik na
dietách. Nedivte se tedy, musíte-Ii za
košili, za kterou jste dříve v dobré kva
litě dali 60 Kč, dát ve špatné kvalitě
300 Kčs, nebo že za ponožky, které stály
4.50 Kč, platíte dnes 29 Kčs. A protože
poměry ve všech sektorech národního
průmyslu jsou totožné, nedivte se, platíte-li za baťovky, které stály 40 Kč,
329 Kčs. Vůbec se. občane, nediv socia
listickému hospodářství! Ať proto žije
drahota, ať žijí statisícové příjmy všech
možných ředitelů, nadředitelů a podředitelů!

Pú’rriliawlosvá šmelina, čili kratíem
celých lodních nákladů
Nic tak nesvědčí o pravdivosti pří
sloví, že »Bůh vysoko a car daleko«, jako
naše pohraničí, kde vedle obětavých ko
lonistů se vyskytlo tolik hrabivců a zlo
dějů, že je člověku až sty dno. Je to vidět
nejen z celé laviny korupce a krádeží,
ale také ze serie založených požárů,
kterými nepoctivé lišky zametají stopu.
Je mnoho míst, kde před příjezdem re
vise vypukne oheň a shoří tolik a tolik
vagonů rýže, bavlny a vlny! Je věcí
znalců znárodněných pojišťoven, jak se
vypořádali s vinníky. Jak se tam krade,
na metráky, tuny 1 na vagoný, čteme
každou chvíli. Ale krásncbřezenský pří
pad je přece něčím mimořádným, pro
tože tam zmizelo 220 vagonů neicennějšího zboží, což je náklad 4 vlaků anebo
7 labských lodí! Krást na lodi a vlaky
je přece na naše skromné poměry tro
chu mnoho! A zmizelo tam několik mi
lionů masových a mléčných konserv nejlenších značek, dále spousty čokolády,
rýže, látek, bot, kožichů a kuřiva. Odhadneme-li cenil rozkradeného zboží jen
na 100 Kčs za 1 kg, pak nám vyide
220 milionů Kčs, oč byl celek okraden,
a když počítáme s průměrnými šmclinářskými cenami, pak půl miliardy Kč»,
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ne-li více. Zde máme vedle jiných pří
padů zase jeden nevyčerpatelný pramen
šmeliny, protože 22.000 metráků^zboží
již něco znamená! Jsme jen zvědavi, jak
bude naloženo s pachateli, z nichž 2 jsou
dokonce již zatčeni, a co se stane správ
cům závodních kuchyní, kteří lup na
kupovali a prodávali, když mají svoje
vydatné příděly. Vždyť, podlehne-li malý
živnostník nebo obchodník přemlouvání
agenta-provokatéra, k němu vyslaného
úřady a předstírajícího různé sociální
důvody, tak pro pár kg je stihán až
drastickými tresty a hrozí mu i ztráta
existence. Nebo zde bude postupováno
podle zásady, uplatňované u velkých
šmelinářů, že za krádeže a poškození
zásobováni ve velkém to. vyjde levněji ?
flk

Doly osudem dvouletky
Klasickým dokladem pro nemohouc
nost znárodněného podnikání u nás jsou
doly a zvláště pak uhelné doly. Situace
těchto dolů je taková, že lze právem
říci, že jsou osudem dvouletky. Proto
sl plným právem zaslouží pozornosti
veřejnosti. Ač počet horníků neobyčejně
vzrostl o mnoho desetitisíc, přece těžba
klesla o mnoho milionů tím a s ní i
silně jakost těženého ulili. Deficity jsou
proti tomu enormní při naprosté neji
stotě o správnosti odpisů, kterými, jak
známo, se dá znamenitě zastírat sku
tečný stav věcí. Vedení čs. dolů operuje
při své obhajobě jednak větším průměr
ným stářím horníků, nedostatkem inže
nýrů, dále zvýšeným počtem nekvalifi
kovaných sil, válečnou těžbou a pak,
což je zajímavé, nedostatkem spoluprá
ce mezi závodními radami a dělnickými
organisacemi, jakož 1 vysokými absen
cemi. Že stáří není tak rozhodující, je
patrno nejlépe z toho, že starší horníci
mají vesměs větší výkon než mladší.
Nižší výkon nekvalifikovaných spadá
hlavně na vrub brigád, o nichž jsme již
řekli svoje stanovisko, že moudřejší by
bylo, soustavně mechanisovat těžbu se
zkušenými horníky než snažit se levné
stroje nahradit drahými diletanty. Co
mají totiž naše doly v moderním zaří
zení, mají buď po okupantech nebo
z UNRRY... Co se týče válečné těžby,
byla tato stejně loupeživá, jak je dnes
těžba v našem největším uhelném re
víru dodnes. Nedostatek spolupráce no
vodobých vymožeností má ovšem za ná
sledek, že se důlní nebo inženýr bojí
vymáhat vyšší pracovní nlorálku, takže
není ojedinělým zjevem, že z doby, strá
vené pod zemí, se skutečně pracuje jen
polovina této doby a ostatek se propolitisuje. Inženýři za těchto okolností dají
přednost raději práci v ústřední kance
láři, což vysvětluje jejich bolestný nedo
statek na dolech. Ostatně o ubohé pra
covní morálce ve většině dolů a revírů
svědčí skutečnost, že absence dosahují
více než trojnásobku proti předválečné
době a místo 7 procent činí přes 23 pro
cent. Také skutečnost, že revíry s vel
kým počtem německých horníků mají
nejlepší výkony, svědčí o nedostatečné
pracovní morálce na dolech, která místo
toho, aby byla vedením dolů podporo
vána, byla hospodářsky neúnosnou dlou
hou dovolenou, neodborně stanovenými
mzdami a jejich potomním oklešťováním
vlastně podlamována. Celkem skýtají čs.
doly neutěšený obraz a skrovnou vy
hlídku na to, že by nás stačily zásobit
dnes a ještě smutnější vyhlídky pro po
platníky svými miliardovými deficity,
když by poctivě bilancovaly, jak se sluší
a patří.

Je (to Gaulle fašista?
Tato otázka na první pohled se zdá
tak duchaplná, jako by se někdo ptal:
Je Beneš fašista? Je Stalin fašista? Tito
státnici všichni byli vůdci svých národů
v boji proti fašismu· Nazývat tedy cle
Gaulla fašistou je v prvé řadě lživou
urážkou. A také tak a nejinak to myslí
většina těch, kteří ho fašistou nazývají:
zlobí je jeho volební vítězství a nevědí,
jaké horší nadávky by měli užít- Přitom
je ovšem třeba vědět, že výsledek
obecních voleb není tak tragický,
poněvadž nemůže mít vliv na zákono
dárný sbor a tím méně na ústavní otáz
ky; to jen ve Spdnělích v roce 1931 le
vice po dosažení nepatrné většiny
v obecních volbách hned prohlásila re
publiku a zahájila experimenty, skon
čivší prozatím Francovou diktaturouPřes to ovšem gaullistický úspěch je
věc významná. A smutné je totiž to, že
de Gaulle ovšem fašistou není, ale jeho
strana fašistické rysy skutečně ukazuje.
Ne tak, jak se nejčastěji říká, že ho vo
lili především fašisté. Tento argument,
kterého se u nás tak rádo užívá proti
demokratům, je totiž argument ne
japný: strana je fašistická, poněvadž
pro ni hlasovali bývalí fašisté. Je to ne
japný argument, neboť, za prvé, sku
teční fašisté nikde hlasovat nemohout
poněvadž — doufejme — byli očistou
postiženi· Za druhé: nemají-li hlasovat
demokraticky, jak tedy mají hlasovat?
Fašisticky? Ale vždyt to se nesmí. Mají
tedy hlasovat komunisticky? A když
ano, bude potom komunistická strana
ochotna se nechat podezřívat a vyšetřo
vat a rozpustit, poněvadž v ní našli útu
lek kolaboranti? Někteří tam jsou už
i tak. Není spíše správnější říci, že je
právě úkolem antifašistické politiky,
aby bývalí obdivovatelé fašismu bylí
získáni pro program, at už socialistický
nebo demokratický, ale rozhodně anti
fašistický? — Jestli tedy snad bývali
pétainovci hlasovali tentokrát gaullisticky, je to pro demokracii zisk a ne
ztráta. Neboť o jednom ovšem pochybo
vat nelze: de Gaulle je upřímný repu
blikán. Nejen proto, že odmítl zaujímat
místo v Pétainově antirepublikánském
„francouzském státě“ jako tolik gene
rálů, dle on to byl, kdo nesmlouvavě
držel republikánskou zásadu, když za
odboje Giraud a jiní chtěli v Alžíru pro
klamovat francouzského krále, on to
byl, kdo proti důrazným domluvám ka
tolických a radikálních emigrantů při
bral komunisty do emigrační vlády a
umožnil jim provádět očistu jejich po
někud extravagantními způsobem- A podporuje-li ho Amerika, je to právě proto,
že Amerika nechce francouzskou mo
narchii, na Americe nezávislou, nýbrž
trvá na republikánské myšlence, kterou
de Gaulle proti okupační vládě uplatnit.
V čem tedy je fašistický rys jeho stra
ny? V rozporu mezi programem a pře
svědčením straníků, zhruba řečeno.
Gaullisté jsou ve své převážné většině
lidé pravicoví. To tak být nemuselo ale
komunistická kampaň proti generálovi,
který jim pomohl k moci, odradila od
něho dělnické masy, a tedy gaullisté
jsou, jak pravím, více méně pravičáciAle vedení strany pravicové není. Ne
jenže je tamodtud vyloučeno vše. co
i jen vzdáleně souvisí s pétainovci; to je
konečně samozřejmé, ale i to straně
bere pravicový ráz. Ale nadto věc je
prostě ta, že de Gaulle chce mít stranu
levicovou. Proto udělal vysloveně levi
cového literáta ideologem svého hnuti,
a v tom směru ji vůbec řídí. Proč? Bez
pochyby proto, že považuje reakční nopolitiku za předurčenou k neúspěchu,
io
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a naopak v politice revoluční vidí zá-

ruku úspěchu.
Nuže,'už jednou tu byla partaj, zalo
žená na této psychologické situaci. Už
jednou tu byla, partaj rodilých pravi
čáků, kteří přijali revoluční program
ne z přesvědčení, nýbrž proto, že jenom
v revoluci viděli záruku výhry; a vy
hrát. panovat, chtěli za každou cenu —
i za cenu svých vrozených pravicových
zásad. Byla to strana, německých národ
ních socialistů. Tuto stranu vybudovali
rození němečtí konservativci a pruští
důstojníci, kteří ztratili víru, že se po
daří obnovit trůn Viléma II·, kteří vi
děli beznadějnost pravicové politiky a
naopak mysleli, že jenom revoluční vlna
je vynese nahoru, jenom revoluční pro
gram jim dá hlasy lidu, jenom socia
listické zásady jim dají moc- A přitom
ani na chvíli nepřestali věřit, že každá
revoluce je svinstvo — že to, co dělajif
je svinstvo; že slušný německý důstoj
ník je (jako Hindenburg) věrný pruské
mu králi, a že socialistický prvek před
stavuje (jak říkával Neurath o svých
sousedech z Francova štábu) „ta děsná
partaj“. Je ovšem pravda, že už pruská
monarchie měla starou tradici zrady,
křivdy a dobývačnosti. Když však i tuto
nekřesťanskou tradici zradili a zapro
dali se revolučnosti a jakémusi socia
lismu, pak se z nich právě stala ta strana
naprosté a neslýchané prolhanosti; pak
to právě byli ti dobrodruzi, pro 'které
neexistovala žádná, zásada, existoval
jen úspěch; neboť pro úspěch zradili své
zásady — jakkoli nesprávné byly už
i ty zásady. — A tedy takový obraz
rozčarovaných a proto zpronevěřilých
pravičáků podává, i gaullismus: lidé,
kteří nevěří sami svému programu, ale
věří svému úspěchu a svému vůdci. Zde
je to fašistické nebezpečí· Jsme zvě
davi, jak si tato strana poradí s oprav
dovém fanatismem komunistů ·. ■ J. S·

Vítězství britských konzervativců
Ať už vítězství britských konservativců v obecních volbách v Anglii a
ve Walesu vskutku znamená, že an
glický volič souhlasí s programem, kte
rý Churchillova strana vyhlásila na
svém neAivném sjezdu, éi ať značí jen
tolik, že voličstvo nesouhlasí s politikou
a hospodářskou linií britské socialistic
ké vlády, skutečnosti je, že konserva
tivci dosáhli tentokrát -vskutku nečeka
ného úspěchu a Churchill měl právo ří
ci, že výsledek těchto voleb je »nej
šťastnější událost, kterou Anglie zaži
la od roku 1945«; je'to ovšem také nej
větší porážka, jakou britští socialisté
zažili od r. '1922, a jejich postavení v
obcích je po těchto volbách zase tako
vé, jaké bylo začátkem války. Na veli
kost překvapení, kterým byl výsledek
anglických obecních voleb, ukazuje i to,
co těsně před nimi napsal oficiální bul
letin »Britská informační služba«, vy
dávaný britským velvyslanectvím v
Praze, kde jsme si přečetli, že se »oče
kává, že labouristická strana pochodí
dobře«. Labouristé ovšem dobře nepo
chodili. Že komunisté i z těch 16 míst,
která měli z celkového počtu 12.728
mandátů, o které se v těchto volbách
bojovalo, ještě 9 míst ztratili, to ovšem
nepřekvapilo nikoho, kdo ví, že nejvý
značnější britskou vlastností je zdravý
rozum. Předseda konservativní strany,
lord Woolton, vyjádřil mínění, že parla
mentní volby by dnes skončily napros
tým převratem dosavadního poměru sil,
ale socialisté na voláni po volbách do
sněmovny odpovídají, že výsledek obec
ních voleb ústavně nemá vlivu na po
stavení vlády a vládní většiny v parla
mentě. Formálně je to ovšem pravda,
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ale mohlo-li by ještě něco zachránit
aspoň podstatnějším způsobem otřese
né posice labouristů, byly by to sně
movní volby co nejdříve. Neboť čím dé
le budou angličtí socialisté vládnout,
tím bude každému Angličanu zřejmější
neúspěch jejich vlády, ať jde o hospo
dářství, či o politiku, neúspěch, který
se po jedné straně projevuje dosud ne
vídaným snížením životní úrovně brit
ského lidu a na druhé straně věcně ne
odůvodněnou, jen ideologickými for
mulkami podloženou likvidaci britské
ho impéria, tolik set let budovaného.
Zmatek, který socialistická vláda Vel
ké Britannie způsobila v Asii, bude její
účet - a účet anglického národa - za
těžovat ještě velmi dlouho. Socialisté jak ukazují dnešní poměry v Indii - ne
mohou se omlouvat tím, že jednali sice
v neprospěch anglického egoismu, ale
ve prospěch národů, dosud Angličany
spravovaných. A schopnost socialistic
ké vlády, řešit těžké problémy vnitřní
hospodářské situace, ilustruje skuteč
nost, že tato vláda jednala přes tři mě
síce s horníky, než_ dosáhla, že svolili
ke 2 a půl hodinám práce přes čas týd
ně. To všechno si britský volič uvědo
muje, i když jen svým politickým. in
stinktem, který mu na příklad říká i to,
že není výhodné, aby mír uzavírala táž
vláda, která vedla válku, i když vítězně,
protože za boje musila ovšem na sebe
vzít závazky různého druhu, které by
při jednání o mírových smlouvách moh
ly být vážnou překážkou, když půjde o
to, aby vítězství válečné bylo vyjádře
no mírem neméně vítězným. Proto padl
Churchill, právě tak jako po prvé svě
tové válce padl Lloyd George. Od té
doby však Angličané poznali, že tento
krát ještč nelze vlastně mluvit o míru,
ale nanejvýš o »pokračování ve válce
jinými prostředky« a není tedy divu, že
se vrací k těm, kdož je ve válce vedli
s úspěchem nepopiratelným. Vítězství
britských konservativců patří do řady
politických jevů, které ukazují, že všu
de tam, kde jsou volby prováděny
vskutku svobodně, je komunismus na
ústupu. Zdá se, že založení kominformu bylo komunistické posici v zá
padní Evropě těžkou ranou. Komunisté
angličtí ztratili v obecních volbách ví
ce než padesát procent svého, stejně i
dříve bezvýznamného postavením Ve
sněmovních volbách v Dánsku klesli
z 255.236 hlasů a 18 mandátů na 141.047
hlasů a 9 mandátů. Ve Francii ztratili
14 procent hlasů a jsou politicky isolo
váni; nejinak je tomu v Itálii. Po ob
dobí komunistické cesty ke slávě na
stává zřejmě období ústupu ze slávy.
Projeví se to i v Československu. J. V.

Churchill o hospodářském stavu
Anglie
Vůdce oposice W. Churchill zahájil
v britském parlamentu v úterý debatu
o trůnní řeči, když navrhl dodatek k od
povědi na ni, v němž se lituje, že vláda
má v úmyslu pokračovat ve stranické
politice, že nedává záruky za všenárodní vedení, za administrativní schopnosti
nebo za nezbytná opatření v hospodář
ské krisi.
Podle »Times« řekl Churchill v pod
statě, že ministr hospodářství Sir S.
Cripps pronesl minulý týden důležitou
a statečnou řeč, v níž odhalil úplný jjeúspěch státního plánování v míru. Mi
nisterský předseda oznámil stejný týden
pozdější znárodnění ocelářského prů
myslu a úmysl omezení sněmovny lor
dů, což by ve skutečnosti znamenalo
vládu jedné sněmovny.
Potřeba zvýšení vývozu je svrchova

ná a oposice učiní vše, aby stanove
ných cílů bylo dosaženo. Všechny strany
musí usilovali o zvýšení výroby, ale je
důležité, aby lid nebyl klamán. Znárod
nění se prokázalo neúspěšným. Dražší
potraviny, ulili a doprava vážně ohro
žují britskou konkurenční schopnost na
zahraničních trzích. V zájmu dělnictva
je spíše pracovat pro soukromé podni
ky, než býti sluhy všemocné, ale ne
schopné státní správy.
Řeč ministra hospodářství byla zpo
vědí ze základních chyb vlády, ale pe
zpovědi má přijít pokání, nikoli pochva
la. Churchill je přesvědčen, že ministr
zvolil špatnou cestu a že za rok, za dva
budou Britové na tom hůře, než jsou
dnes. Nevěří, že úspěšný vývoz může
být vybudován na hladovějícím domá
cím trhu. Spojené státy vrhají přebytky
své ohromné výroby do vývozu a jak
s nimi mohou Britové konkurovati na
neutrálních trzích? Poptávka po zboží
ve světě klesá a americká půjčka je vy
čerpána, aniž nám pomohla vytvořit
svobodné podnikání a dobrou výrobní
činnost. Vláda nás nyní vybízí, abychom
ji dále následovali do temného a úžícího
se tunelu, který nemusí mít na konci
světlo. Churchill nevěří ve schopnost
státu plánovali a uskutečňovat! výrobu.
Ať jakkoli početné jsou různé komise
nebo stále rostoucí hordy úředníků nebo
velké tresty, nedocílí vláda těmito pro
středky nikdy takové výše výroby, jako
svobodné podnikání s jeho osobní inicia
tivou, soutěžením a motivem zisku,
představujícím hospodářský život svo
bodné společnosti. Všechny tyto pohnut
ky socialistická vláda ničí. Zlomila
hlavní péro podnikání, a než bude na
hrazeno, hodinky stojí.
Příčina, proč si nemůžeme vydělat na
živobytí, je v tom, že nám to není do
voleno. Všechen podnikatelský duch,
iniciativa a genius britského národa je
paralysován omezováním, uvaleným ne
správnou politickou filosofií a většinou
zastaralým způsobem myšlení. Není to
příroda, která nás a lidstvo zklamala,
nýbrž vláda, která promrhala ovoce pří
rody, kdvž zasahovala do přirozeného a
normálního pracovního procesu.
Churchill poukázal na spojeneckou
Ameriku, kde vystěhovale! z Evropy
začínali z ničeho a dnes dosáhli ohrom
ného majetku a moci ve světě. V první
světové válce půjčili Brita nnii 1 miliar
du liber, kterou skoro vymazali, a v dru
hé válce poskytli jí prostřednictvím zá
kona o půjčce a pronájmu asi 7 miliard.
Před dvěma léty půjčili novou miliardu/
Dolary jsou ovocem práce amerického
dělníka, který je ochoten poskytnout!
je k obnově našeho rozbitého světa.
V mnohých případech není vůbec vy
hlídky na splacení a přesto se mnozí na
Američany dívají jako na lichváře!

Probíraje americkou hospodářskou
politiku, dovozoval Churchill, že vysoká
cla a rozsáhlá výroba znemožňují Ame
ričanům, aby dováželi větší množství
zboží z ciziny. Soutěživý kapitalistický
systém působí k daleko větší výkonnosti
každého dělníka, než je výkonnost děl
níka britského. V létě 1946 zbavili se
Američané skoro všech válečných ome
zení a ceny životních potřeb stouply,
takže dnes dosahují o 60% vyšší úrovně
než v roce 1939. Ale zvýšená výroba na
konec sníží ceny. V Britanii se ceny
životních potřeb udržují níže ohromný
mi subvencemi na potraviny, přes to je
tu velkoobchodní cenový index o 90%
vyšší, než byl v roce 1939. Spojené stá
ty mají vy soké ceny- v hojnosti, Anglie
má drahotu při nedostatku.
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Stín u 17. listopadu
Ruzyňské popravy, odvlečení a ztýrání tisíce stu
dentů a uzavření vysokých škol mělo barbarsky
usmrtit naši duchovní suverenitu, když před tím 15.
března suverenita politická byla již docela zneuctěna.
17. listopad sice mířil do našeho českého srdce, ale
zasáhl i neviditelnou velmoc, která nepřestává exis
tovat, mířil totiž současně do srdce svědomí světa.
Proto také 17. listopad stal se svátkem nejen česko
slovenského studentstva a obou našich národů, ale
byl prohlášen jako svátek studentstva celého světa.
V krásném symbolu byla manifestována universální
solidarita mladé inteligence, universalita ducha a
světla proti barbarství a temnému bezpráví, univer
salita víry v neustálé vítězení ducha a pravdy nad
mocí a násilím ve službách lži. Tuto skutečnost správ
ně vystihl veliký a ušlechtilý americký president,
který to právě byl, jenž navrhl, aby den tragedie čes
kých studentů a českých vysokých škol stal se na pa
mátku svátkem všeho studenstva. Staroslavná uni
versita Karlova se svými mladšími českými sestrami
byla znásilněna a umlčena, slavné university ostatní
ho kulturního a civilisováného světa pocítily bolest,
jakoby samy ránu obdržely. Jména devíti poprave
ných vůdců českého studentstva: dr. Josefa Adamce
(nar. 18. XII. 1909), dr. Jana Černého (nar. 20. XI.
1914), dr. Marka Frauenwirtha (nar. 8. XII. 1911),
dr. Jaroslava Klímy (nar. 18. V. 1913), dr. Bedřicha
Kouly (nar. 1. III. 1913), docenta dr. Josefa Matouš
ka (nar. 13. I. 1906), dr. Františka Skorkovského
(nar. 1. X. 1909), dr. Václava Šafránka (nar. 11. XII.
1920) a dr. Jana Weinerta (nar. 18. XII. 1914) letěla
na vlnách etheru do celého světa. Před celým světem
krví bylo dotvrzeno, že český národ od počátku mni
chovského a březnového násilí je v boji s nepřítelem
a že různé t. zv. »úmluvy«, kterými barbaři mávali,
jsou jen podvodem, majícím zakrýti před neinformo
vaným světem pravou podstatu jejich zločinů. Krva
vou maltou devíti hrdinů a mučedníků bylo upevněno
politické postavení naší zahraniční vlády, tehdy ještě
sídlící v Paříži a nemající ještě uznání velmocí ja„kožto československé vlády de iure i de facto. Tuto
skutečnost s nejvyšší úctou nepřestávalo opětovat
naše exulantské představitelstvo.
Konečně bouře se přehnala přes svět a přišlo tou
žené vítězství. V radosti našeho národa vystoupil
pojednou podivný stín, který se plížil směrem k pa
mátce 17. listopadu, aby hlavní část přikryl do zapo
menutí. Hlavní postavy, vůdčí rekové celého drama
tu, jež otřáslo svědomím světa, měli být odstraněni
s jeviště. Podivná koncepce, drama bez hrdinů! Proč
vše to? Odpovíme ihned přímo. Poněvadž devět hrdi
nů 17. listopadu nezapadalo do stranické »úpravy«
historie našeho odboje. Polopravda a lež byly vzaty
do služeb! Věci šly tak daleko, že při prvé oslavě 17.
listopadu ve svobodné již vlasti v roce 1945, nebylo
památky po jménech a obrazech devíti studentských
hrdinů. Tehdejší představitelé svazu-studentstva dali
příkaz výboru, připravujícímu výstavu světového
kongresu studentstva, v tom smyslu, že je nežádoucí,
aby památky po hrdinech 17. listopadu byly pojaty
do kongresové výstavy. Tentýž svaz studentstva,
resp. titíž představitelé jeho, zabránili tomu, že ne
byly rodičům popravených hrdinů předány válečné
kříže in memoriam oficiálně na Hradě presidentem,
jak to bylo učiněno rodičům nešťastně zastřeleného
dr. Opletala, ale vyznamenání byla předána ne zcela
důstojným způsobem, který neodpovídal velikosti
oběti. Vloni pak byla skromná, téměř intimní oslava
nejbližších přátel a ruzyňského národního výboru
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u historického místa zdi ruzyňských kasáren, kde
péčí tamnějších vojáků bylo upraveno a vyznačeno
místo exekuce. Na dům v Praze H, v Hopfenštokově
ulici, kde došlo k zatčení několika z nich, kteří tam
v kritických chvílích měli poradu, zasadili si pamět
ní desku sami rodičové na svůj vlastní náklad. Na
jaře letošního roku byla v kruhu přátel odhalena des
ka na rodném domě a také místě zatčení, docentu dr."
Josefu Matouškovi. Některé úřady dokonce chtěly
ztížit konání této vzpomínky s poukazem na to, že
prý by její konání mohlo vadit pouliční frekvenci! To jsou také dokumenty 17. listopadu, které musí
být zaznamenány pro pravdivou a úplnou historii.
Jsou to ovšem dokumenty hanby, která bude vždy
vhánět červeň studu do tváře. Zejména studentstvo
bude se jednou stydět za činy některých svých pová
lečných samozvaných představitelů, vztahující se
k památce 17. listopadu. Pro pravdivost bude musit
historie zaznamenat i tyto všechny věci. Budoucí ge
nerace mají právo, aby znaly historii takovou, jaká
skutečně byla!

Existuje zcela zjevná tendence hodit na památku
a jména devíti studentských hrdinů stranický plášť
zapomenutí. Devět studentských hrdinů bylo totiž
vychováno ve vlastenectví velkého národního pěvce
Viktora Dýka. Milovali svůj národ a svou zem i tehdy
za prvé republiky, když to bylo velmi nepopulární a
když jsme zeslabovali své síly v bezbarvých chimérách a škodlivých utopiích pochybného internaciona
lismu, který skončil úplným bankrotem. Právě ti,
kteří dnes slovem i v tisku, ale těžko říci, zda také
činem, vyzdvihují vlastenectví jako důležitou sílu
státní politiky, právě ti to byli, kteří i tehdy, kdy ne
bezpečí se zdvíhalo na našich hranicích i uvnitř na
šich hranic, strkali hlavu do písku svých pochybných
představ a vysmívali se vlasteneckým citům, pohrdali
jimi,· poněvadž jim tak kázala současná''stranická
»linie« bez ohledu na vysoké a životní zájmy státní
politiky. Dnes ovšem existuje zase jiná stranická »li
nie«. Oni ti naši »květnoví vlastenci« spíše se dívali
vždy do měnivých očí různých svých stranických »li
nií«, než do očí své matky země. Omyly různých stra
nických »linií« je proto třeba řádně retušovat a našminkovat, odstranit s cesty vše, co by připomínalo
kruté omyly včerejška i dneška. Proto je snaha re
tušovat a šminkovat polopravdami a výmysly i histo
rická fakta, neboť snad právě ta to obzvlášť potře
bují. Oni ti naši velmi chytří režiséři by byli velmi
rádi, kdyby i historie se dala tak točit, jako různé
stranické »linie«. Proto ten strach z historických
skutečností a proto ty křečovité pokusy zamlčovat a
karikovať chvíle naší nejpohnutější, ještě čerstvé his
torie.
Co tomu říká mravnost? Dovoláváme se velmi
často a při každé oficiální příležitosti naší historie,
dovoláváme se Masaryka a jeho zápasu o pravdu a
mravnost, ale ještě snad nikdy v předcházejících dě
jích našeho vlastního života nebyla pravda s mrav
ností tak malou a ubohou Popelkou, jako právě dnes.
Snad právě to, co se velmi nápadně a často vyzdvihu
je a o čem se tak vyzývavě při každé příležitosti mlu
ví, toho obyčejně je právě nedostatek. Mluvíme o tom,
že smyslem našich dějin byl zápas o pravdu a zatím
čerstvou pravdu a tragiku naší nejposledriější histo-.
rie pokřivujeme, lžeme před krví našich prvních hrdi
nů. Mluvívá se dnes často o nebezpečí, že by se národ
mohl rozdělit. Co nás více může spojovat, než prolitá
krev hrdinů ? A co nás více může dělit, než lež a polo-
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pravda, která se chce zamíchat do krve našich hrdi
nů? Co se vším tím může dokázat a co se tím vlastně
sleduje? Historie a skutečnosti se nezmění! Existen
ce polopravdy se lží může podat následujícím genera
cím zase jen nesporná fakta o sobe samotných a z to
ho vyplývající přísný a spravedlivý soud o této pová
lečné době, o její »mravnosti« a mizivé úctě k pravdě.
Hrdinové zůstanou pro historii hrdiny a znásilňovatelé pravdy nestanou se před historií jejími služební
ky, nýbrž zas jen znásilňovateli pravdy.
Smysl 17. listopadu? Je živým svědkem o tom, že
české studentstvo ve velikých a tragických chvílích
národa zůstalo věrno své tradici^ stálo se svými vůdci
v první linii a vůdcové padli statečně na nejpředněj
ších místech, jak kázala čest a povinnost k nepsaným
zákonům. Nebylo oportunismu! Nebylo podivných
hesel o imperialistické válce, do které prý nám nic
není, když vlastně šlo o život národa! Z této slavné
skutečnosti 17. listopadu ještě nebyl odstraněn pely
něk se svou trpkostí a hořkostí. Stín, který byl zá
měrně a rafinovaně hozen na památku 17. listopadu
a jeho hrdinných nositelů, připojuje k hrdé bolesti

a slavné paměti ještě bolest nad tím, jak jsme v sou
časnosti mohli tak hluboko mravně klesnout, že se
mnozí z nás nezastavili ani před tím, aby prolitou
krev pokryli lživou hanou stranických legitimací.
Nezastavili jsme se ani před bolestí rodičů našich
hrdinů. Jejich srdce bylo po prvé prokláno ranou ne
přítele a po druhé stranickou ranou, halící se do pláš
tě »oficiálnosti« z řad vlastního národa, že nejvyšší
oběť jejich mimořádně nadaných devíti synů nebyla
žádoucí s hlediska sobeckých stranických zájmů a
proto že musí být zapomenuta, každé její připome
nutí, že se setká s »oficiální« nevlídností a odmítnu
tím. Může být ještě něco krutějšího? Velmi rádi ris
kujeme tuto »oficiální nevlídnost« a toto »oficiální
odmítání« pravdy 17. listopadu, poněvadž »oficiální«
vlídnost nebo nevlídnost je nám zcela lhostejná, ale
není nám lhostejné, jak dopadne historický soud
o této pohnuté poválečné době. Před přísným soudem
historie chceme stát na břehu těch, kteří nebudou
shledáni jako lokajové lži a polopravdy, chceme stát
na té straně, která historií bude vyhrazena pro po
korné služebníky pravdy.

Parlamentarismus výrazem demokracie

,

Parlamentarismy anglický a pevninský mají to spo
lečné, že hlavní podmínky a předpoklady nebyly dány
ani ústavou, ani nějakým zákonem. Ani v ústavě, ani
v zákoně žádného státu před první světovou válkou
nenajdeme na př. ustanovení, že vláda je povinna od
stoupit, vysloví-li jí parlament nedůvěru, nebo že se
vláda volí z většiny parlamentu a pod. Jen ojediněle
najdeme v ústavě ustanovení, že je vláda odpovědna
parlamentu politicky, jako na př. ve Francii, v Dán
sku a Turecku, nebo že ministr musí býti členem par
lamentu (v Austrálii), jinak však celá ta mohutná
stavba parlamentarismu je dána jen ústavními zvyk
lostmi a parlamentními precedencemi, což ji činí pruž
nou a umožňuje další vývoj. Po první světové válce
se soustava parlamentarismu značně rozšířila. Vznikl
nový typ hlavně v zemích, kde tato soustava neměla
tradic a pravý parlamentarismus byl před první svě
tovou válkou již v zárodku ubíjen převažujícím princípem monarchismu (jako později, ve státech totalit
ních, byl úplně potlačen vládní diktaturou). Tak na
př. u nás byly vloženy přímo do ústavy základy sou
stavy parlamentní, a to: že vláda je politicky odpo
vědna parlamentu, že musí míti jeho důvěru, a že
padá ztrátou důvěry, že parlament kontroluje správní
výkony vlády a že přirozeně také dává zákony.
V naší ústavě platí: Všechna moc pochází z lidu.
Parlament je volen lidem. Je tudíž nej vyšší institucí
ve státě a vláda je mu podřízena. Parlament také smí
rozpustiti pouze president, nikoliv však vláda. Na
opak parlament může přinutiti vládu k odstoupení,
má právo ji kontrolováti a poháněti k odpovědnosti,
může, ale nemusí vyhovovati jejím přáním, může, ale
nemusí schvalovati její návrhy a ve svém rozhodo
váni postupuje neodvisle a svrchovaně. Tak alespoň
tomu bylo do války. Dnes parlament je v situaci, že
musí chrániti svoje výsostná práva proti útokům na
svou neodvislost a nejvyšší autoritu.
Právě dnes jsme znovu svědky četných pokusů
o znevážení parlamentu a jeho odsunutí na vedlejší
kolej. V poslední říjnové schůzi schválila sněmovna
dvě hospodářsky i politicky velmi závažné osnovy da
ňových zákonů, a to o mimořádné dávce z nadměr
ných zisků a o dani přepychové. Ve vládě se připra
vovaly tyto osnovy několik týdnů, parlamentu byly
vládou předloženy tak, aby byly vyřízeny ve dvou
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dnech. Předložení těchto dvou osnov provázel totiž
připiš — není to po prvé, co se tak děje — ve kterém
předseda vlády vyslovuje naléhavé přání, aby obě
osnovy byly schváleny ke dni, kdy bude parlamentu
předložen státní rozpočet, počítající již s výnosem no
vých daní. Bylo jistě na místě, aby předsednictvo sně
movny odmítlo podobný požadavek, a to tím spíše, že
se mu dostalo již několikráte ujištění, že se nové pří
pady naléhání na chvatné projednání vládních návrhů
nebudou opětovati. Předsednictvo však znovu vyho
vělo přání vlády a přikázalo obě osnovy, aby se práce
nezdržovala, pouze výboru rozpočtovému, třebaže
podle své povahy náležely také do výboru živnostensko-obchodního, a přikázalo je s krátkou lhůtou, na
prosto nedostačující k řádnému prozkoumání a zhod
nocení obou těchto důležitých osnov. Dopustilo se
ovšem i plenům sněmovní těžké chyby, že se neohra
dilo proti návrhu předsednictva a neodmítlo jej.
Bohužel, poslanci nevěnují patřičnou pozornost mo
notónně přednášeným presidiálním sdělením a návrvrhům, předkládaným předsednictvem sněmovním.
Schválili si tedy sami poslanci krátkou lhůtu. Důsle
dek toho byl, že výbor rozpočtový byl nucen v největ
ším chvatu v zasedání, které trvalo celkem 19 hodin
a vyžádalo si vedle dvou půldnů také jednu celou noc,
obě osnovy promrskati. Bylo jistě vykonáno mnoho
dobré práce, rozpočtový výbor opravil nedbale vypra
cované osnovy, zmírnil tvrdost některých ustanovení,
provedl řadu změn v neúnosných sazbách i v seznamu
t. zv. přepychového zboží, avšak tak závažné osnovy
finanční, poškozující těžce hospodářský život, ubíje
jící řadu živností a ztěžující vývoz, vyžadovaly jistě
více času a klidu. Může míti veřejnost důvěru k par
lamentu, pracuje-li ve chvatu, který předem vylučuje
důkladné a odborné připravení osnov zákonů, zasahu
jících hluboce do politického, hospodářského*a sociál
ního života národa? Není tímto způsobem podrývána
vážnost parlamentu? Není tím parlament znehodno
cován a znevažován?
Vláda jistě nemůže viniti parlament z neochoty
k práci. Naopak je velmi málo parlamentů, které pra
cují tak pohotově a výkonně jako náš. Ohlašují-li ofi
ciální statistiky, že tam nebo onde bylo docíleno
v plnění dvouletého hospodářského plánu stoprocent
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ní výroby, nemusíme tomu věřiti, dnešní parlament
však překročil podle pravdy výkonnost posledního
předválečného parlamentu o 300 až 400 procent. Po
válečná doba přinesla jistě velmi mnoho naléhavých
úkolů a problémů, které je nutno rychle vyřešiti. Par
lament tak činí, nevyhýbá se práci, naopak se sám
o ni hlásí. Je však něco, s čím nelze souhlasiti. Je to
způsob, jakým se této nejvyšší instituci ve státě před
kládají úkoly institucí, parlamentu podřízenou. Při
pomíná nám to praxi vlastní státům totalitním. Je
ovšem na poslancích samotných, jakou váhu bude mít
parlament I
Poslední případ, kdy vláda znovu vnutila parla
mentu chvatné projednání svých návrhů zákonů, prá
vem pobouřil sněmovnu i veřejnost. Klub poslanců li
dových důrazně také protestoval u předsednictva

sněmovny, které se usneslo tlumočiti protest v roz
kladu předsedovi vlády a znovu jej důrazně požádati,
aby se vláda vyvarovala předkládání svých návrhů
s šibeničními lhůtami. Je těžko říci, jaký účinek bude
míti protest předsednictva sněmovny. Není žádných
záruk, že se nebudou nepěkné případy opětovati. Zdá
se naopak, že jde o systematické znevažování parla
mentu, který zřejmě není vhod některým vládnoucím
činitelům. Viděli jsme to při projednávání zeměděl
ských zákonů, vidíme to i dnes a uvidíme to patrně
i v budoucnu. Parlament se však musí brániti, musí
odraziti každý útok proti své autoritě a neodvislosti.
ať je veden s kterékoliv strany, musí si uhájit své vý
sostné postavení. Parlamentarismus je vyvrcholením
pravého demokratismu. Nepřítel pariamentarismu je
nepřítelem demokracie.

Občan se ptá
Stalo se už jaksi u nás zvykem·, že se nikdo nezajímá o mí
nění jednotlivých občanů; někteří řečníci se sice pasovali na·
neomylné vykladače „přání,^žádostí a vůle“ lidu — ale jsou
Muší ke všem otázkami které kladou ob č a'n é.
Občan nemá výhodu anonymity — tak jako lid — a proto,
táže-li se, může ho každý chytit za rukáv, aby bylo jasno,
o jakého tazatele jde. Na druhé straně má občan — na rozdíl
od lidu — dobrou 'paměť a umí s ní zacházet; má také — zase
ha rozdíl od lidu — individuální odvahu přiznat svůj omyli
šlápl-li vedle; ale právě proto odmítá, aby za něho mluvil
někdo jiný, kdo mu nechce nebo neumí rozumět. Jelikož však
občan v sobě nemá tolik revolučnosti, aby — tak jako lid· —
všemu rozuměl a všechno předem znal, aniž k tomu potře
boval studia dotyčných problémů — klade rád otázky; aby se
poučil — a maje svou paměť v pořádku, přeje si na· né slyšet
odpověď.
Mnozí politikové neradi pěstují brainstrusty s občanem!
Zato však občan je má rád — neboť i rozpaky, i mlčení jsou
někdy odpovědi, často věcnější, než mnohomluvná souvětí·
Prožíváme doby, kdy je věru dosti otázek; které náš občan
může a chce klást; nikterak nezastírá, že k mnoha z nich ho
inspiruje stav jeho jídelníčku,· šatníku a kamen; udivuje ho,
jak je možné vážně tvrdit, že jsme dosáhli stavu z r. 1937;
když každé malé dítě si může hravě ověřit směšnost takového
chvástáni. Nemáme tuky, nemáme mouku, nemáme vejce,
nemáme mléko; nemáme sýry; nemáme cibuli, nemáme zele
ninu, nemáme luštěniny, nemáme textil, nemáme uhlí, ne
máme nerez-příbory; nemáme šlehačku·; nemáme čokoládu —
ale nač všecko vypočítávat! — a hlavně není peněz: máme
však vázané vklady, intervenční fond, dávku z majetku, dáv
ku z přírůstku majetku·; dávku z milionového majetku a t. zv·
luxusní daň z předmětu denní potřeby, máme pasivní export,
třetí pasivní rozpočet, 120 miliard státního dluhu — a budeme
mít náměstí Budovatelů... To všechno, v procentech vyjád
řeno; znamená 96-4 procent stavu z roku 1937: aneb — kdo
nevěří; ať k nám běží!
Na tyto hospodářské problémy se náš občan ptá ze všeho
nejraději — podivné jsou však odpovědi; jichž se mu dostává:
kdykoliv se náš občan zeptá, proč u nás stále kvete neschop
nost definitivně vyřešit, problém pracovních sil pro země
dělství, hornictví a stavebnictví, dostane se mu odpověď roz
pačitého mlčení, zabaleného do celofánu nekontrolovaných
čísel a hlubokomysiných úvah. Kdykoliv se náš občan zeptá,
proč se tedy nerestringují přebujelé státní úřady, dostane, se
mu stejné odpovědi v jiném baleni. Kdykoliv se náš občan
zeptá, kdy už konečně přestaneme brigádovat a začneme od
borně pracovat, každý za svým verpánkem, je mú' ,;logicky“
odpověděno, že je reakcionář. Kdykoliv náš občan podotkne,
že sám p. ing. Rada, prohlásil, že brigády v dolech jsou ne
rentabilní, jak finančně, tak pracovním efektem·; je pova
žován za sabotéra- Kdykoliv se náš občan zeptá; jak to, že
ještě vůbec u nás kvete černý obchod, když máme všecko tak
pěkně zplánováno; odpoví se mu, že to je tím, že reakce ještě
žije. Kdykoliv náš občan v tom smyslu poznamená, že to
snad není vinou reakce; když největší šmelinářské aféry spa
dají na vrub národních, podniků nebo členů pohraničních NV,
je obviněn z podvratně akce proti znárodnění...
A přišla-li už řeč na ty národní výbory: kdykoliv se náš
občan zeptá, jak je to vlastně s tou naší ,;vládou lidu skrze
národní výbory“ — když je dodnes nikdo nevolil a když nota
bene ministerstvo vnitra svým výnosem stanovilo, že člen
národního výboru nemůže být odvolán lidem; ale pouze se
kretariátem politické strany — tedy na tuto otázku mu ještě
nikdo nikdy neodpověděl. A na podobné thema: náš občan
totiž nezapomněl na. sliby, pronesené 26. X. 1945 na Václav·
ském náměstí — že totiž okamžikem znárodněni průmyslu
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Jan Kolár
přestanou být dělnici vykořisťováni svými zaměstnavateli a
že od. této chvíle budou mít; díky vymoženostem socialismu,
přímou účast na zisku svých podniků, jinými slovy: že budov
pracovat pro sebe; vzpomínaje na tyto sliby, táže se náš ob
čan; jak to, že na poslední konferenci odborů byl tento návrh
prostě zamítnut a rozhodnuto, že tyto zisky (jsou-li ovšem
jaké!) poplynou na jakési „kolektivní konto“? A jsme-li už
u XJRO: kdykoliv se náš občan zeptá, proč nebyla odsouzena
NOXJZ a spol· z dnešní XJRO, odpoví se mu; že šlo o mistrné
zakrývání illegality. Kdykoliv se náš občan zeptá, proč tedy
nebyl také osvobozen Krejčí a spol., odpoví se mu; že u aěh<
šlo o illegální zakrývání, kolaborace. Kdykoliv se náš občan
zeptá, chce-li XJRO a její mateřská strana, respektovat právní
řád; jenž jasně říká — revoluce nerevóluce — co je právo a
co ne, odpoví se mu, že ano; pokud ovšem toto právo odborům
vyhovuje. Kdykoliv je pak náš občan na pochybách, co je
u nás víc, zda soud a právo; nebo XJRO — nemusí se ani ptát,
neboť má už svou zkušenost. Tuto zkušenost už získal také
velmi přesvědčivě, pokud jde o ultimata partyzánů a sloven
ské ústavní orgány — to už také nestojí za otázku; zajímavé
ale jest, zeptá-li se náš občan, platí-li ještě — vzhledem ke
Slovensku — Košický program·; když totiž KSS prohrála vol
by; tu se mu odpoví, že neplatí, protože demokraté jsou luďáciKdykoliv se náš občan zeptá, platí-li — vzhledem ke znárod
nění — Košický program, odpoví se mu, že neplatí; protože
XJRO chce znárodňovat dál. Kdykoliv se náš občan pod doj
mem těchto odpovědí zeptá, platí-li tedy vůbec ještě Košický
program; odpoví se mu, že ano — a kdo o tom pochybuje, že
je reakcionář...
.
, .
A odjinud: Kdykoliv se náš občan zeptá, proč se musí dů
ležité události vnitřní i zahraniční politiky dovídat až o tý
den později z citací zahraničního tisku, odpoví se mu, že do
toho nemá strkat svůj všetečný nos. Kdykoliv se náš občan
podiví nad tím, že presidentovy projevy jsou kýmsi v tisku
a v rozhlasu censurovány; odpoví se mu; že to je právě ta
naše lidová demokracie: pan president pán — pan redaktor
pán.
A kdykoliv se náš občan zeptá, proč se tak trapně mlčelo
a nic nepodniklo proti porevolučnímu gestapismu ú nás, proti
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křivdám na nevinných lidech, proč se podporovalo udavačštvi, proč se kryli zločinci jen- proto, ze měli nějakou legiti
maci v kapse — odpoví se mu; že on sám je zastáncem gestapismu, když o tom mluví. Kdykoliv se náš občan zeptá,
proč mnozí lidé byli pro svou protektorátní minulost, vláčeni
špínou pranýřů, zatím co jiní, s minulostí ještě horší, působí
vesele na význačných hospodářských místech nebo na plát
nech biografů dál — mlčí se po všech vlastech sekretariátních. A konečně — zeptá-li se náš občan, smí-li se vůbec ještě
ptát,· dostává-li se mu takovýchto podivných odpovědí (neboť
náš občan si už vůbec nedovede představit, jak by se mu asi
odpovědělo, kdyby se ptal na věci ještě mnohem důležitější)
— tedy v takovém případě se mu odpoví; že usiluje o vlčí
svobodu. A zeptá-li se náš udivený občan, kdo že se tedy
u nás vůbec smi ptát, odpoví $e mu podle posl. Zápotockého;

Distribuce textilních výrobků
Nemáme-li považovati zásadu naší druhé lidové a
demokratické republiky, že má sloužiti blahu a pro
spěchu veškerého lidu, za'pouhou frázi, pak musíme
se všichni, zejména pak místa úřední a rozhodující,
postarati o to, aby veškerý lid bez ohledu na majet
kové poměry, na druh povolání nebo zaměstnání, ne
bo na politickou nebo odborovou příslušnost, měl
úplně stejná práva a také stejné možnosti, aby tato
práva uplatnil. Jedno z těchto práv poskytuje náš
stát šatenkou, která opravňuje každého státního
občana, aby si opatřil určité množství textilního zbo
ží, a to množství velmi omezené tím, že odevzdá pře
depsaný počet bodů u maloobchodníka, který mu
prodá žádané zboží. Pro určité druhy textilního zboží
jsou zavedeny zvláštní poukazy, které jsou vydávány
příslušnými místními národními výbory. Jelikož kaž
dý občan naší republiky dostal stejnou šatenku se
stejným počtem bodů a je pamatováno i na ty, kdož
šatstvo ve svém povolání nebo zaměstnání zvlášť
rychle opotřebují, byla by věc tak dalece úplně v po
řádku.
Maloobchodník textilním zbožím odevzdá pak bo
dy, získané od zákazníků úřadovně pro zúčtování
bodů, která mu vydá bodový šek, znějící na odpoví
dající počet bodů. Tento šek odevzdá maloobchodník
velkoobchodníkovi, který pak šeky takto získané
předkládá textilní továrně, jež mu dodá zboží v množ
ství, bodům odpovídajícím. I to by bylo úplně v po
řádku. Jakékoliv zneužívání je tu vyloučeno, poně
vadž body zůstanou u úřadovny pro zúčtování bodů
a šeky jako doklady u průmyslových závodů. Theoretickv jde tedy o bezvadný systém řízeného hospo
dářství, který umožňuje každému spotřebiteli, aby
dostal to, co mu patří.
Jak ale vyhlíží tato věc v praxi? Abych se o tom
přesvědčil přímo u pramene, zašel jsem do textilního
maloobchodu v jednom pražském předměstí a posadil
se tam na dobu asi 2 hodin. V této době navštívilo
tento závod 38 zákaznic a 7 zákazníků a pouze 2 zá
kaznice a 1 zákazník mohli býti obslouženi. Žádali
tepláky pro děti, svetry, jumpry, čepičky, punčochy
a různé iiné zboží a odpověď zněla buď, že zboží vů
bec nebude, anebo za týden, nebo za čtrnáct dní. Ně
kteří zákazníci, a zejména zákaznice, řekli, že budou
chodit každý večer, někteří, že se zeptají za týden
nebo čtrnáct dní, a měl jsem dojem, že se tu promar
ní mnoho zbytečného času, kterého mohlo by býti
užito k účelům kulturním, vzdělávacím anebo k ně
které užitečné práci. Hlavním výsledkem mého míst
ního ohledání však bylo, že jsem se přesvědčil, že
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že to záleží na tazatelově třídní příslušnosti a na tom, má-li
nebo nemá-li tazatel „dělnický instinkt“·
Ne — není u nás živná půda pro otázky občanovy- A přece
se náš občan ptá a bude ptát stále hojněji — protože dosud
neztratil víru v zákon svého národa: že si totiž nelibuje
v krajnostech- Náš občan věří, že se sprchou; pod níž zvolna
vstupujeme, horké hlavy ochladí a že se uklidníme; že pak
ubude nedůtklivosti a samospasitelnosti; že pak už nebude
třeba tolika otázek — a že také pominou mlčenlivé a výhružné
odpovědi. Náš občan věří, že nabubřelost a zakuklenost ofi
ciálních neupřímných frází jednou odpadne; už proto, že po
litikové pochopí; že nejsme národ ovci, kterým se nic neříká
a které jdou slepě za beranem; že pochopí, že žádný politik
nemůže á la longue hazardovat urážlivým podceňováním ro
zumových schopností svých občanů, nechce-li pozbýt jejich
důvěry.

Dr Otakar Kraus,
I. sekretář obchod, a živnost, komory v Praze
převážná většina československého lidu si nemůže
opatřiti textilní zboží vůbec. Při tom bylo na skladě
letní zboží, které došlo teprve nedávno, v dostateč
ném množství i výběru.
Ještě horších zkušeností jsem nabyl u našich ze
mědělců ve vesnicích, kteří z veliké části chodí sku
tečně v posledních hadrech a nemohou dostati pro
zimní období ani to nejnutnější.
Ale také tam, kde zboží skutečně je, děje se di
stribuce takovým způsobem, že tu nejde o službu zákaznictvu, nýbrž o obtěžování zájemců. Je pravdou,
že na příklad perlonové punčochy - pýcha našeho
průmyslu - nejsou nepostradatelnou potřebou, ale
nedivme se našim ženám, které po léta neměly pavučinky, že touží všeobecně po tomto malém přepychu.
Do prodeje však přišly tyto punčochy jen do zcela
malého počtu maloobchodů, takže některé zákaznice
musily státi ve frontě 4 hodiny i více, než přišly na
řadu, čemuž mohlo býti zabráněno, kdyby se tyto
punčochy byly dodávaly do všech odborných malo
obchodů přes legální velkoobchod.
Myslím, že jsme tu u jádra věci: Kdyby se distri
buce děla soustavně a výhradně přes zkušený a so
lidní velkoobchod, kdyby se přednostním rozdělová
ním různým »vyvoleným«, různými ošacovacími akce
mi a podobným, jistě dobře míněným, ale špatně pro
váděným způsobem neotevírala zadní dvířka černé
mu obchodu a šmelině, pak by se jistě dostalo na
každého, sice málo, ale spravedlivě.
Vždyť, náš textilní průmysl, zejména znárodněný,
o jehož kapacitě nelze pochybovati, podle nedávno
uveřejněných zpráv splnil program dvouletky někde
i více než na 100%, takže jistě by mohl býti na trhu
dostatek zboží, i když musíme značnou část vyvážeti.
Je ovšem třeba, aby náš průmysl pro tuzemskou po
třebu vyráběl při dnešním nedostatku textilních su
rovin právě to, co zákazníci potřebují, a to se prů
mysl doví od zákazníků jen přes maloobchod, který
tato přání tlumočí továrnám přes velkoobchod.
Za doby liberalismu a volného hospodářství měl
sice obchod ještě celou řadu jiných funkcí, jako spe
kulační nákup v době nadbytku, aby mohl zásobit
trh při nedostatku zboží za zvýšené' ceny, což náš
dnešní hospodářský systém zavrhuje (ostatně nad
bytek zboží ještě tak brzy nebude). Ale dvě důležité
a všemu lidu prospěšné funkce velko- i maloobchodu
zůstaly a nemohou býti nikým jiným převzaty: tlu
močili průmyslu potřebu lidu a postarat se o to, aby
Ľd zboží, které potřebuje, dostal včas a v dostateč
ném množství.
Všechny shora uvedené bolesti a nedostatky chce,
jak se dočítáme v novinách, naše vláda radikálně
odstraniti, a to tím způsobem, že zřídí ze 17 konfiskátů velkorozdělovny národního průmyslu textilního
a přibere snad k tomu ještě několik vyvolených vel
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koobchodníků, kterým umožní, aby se na této di
stribuci zúčastnili.
S hlediska právního nutno k tomu říci toto: kon
fiškáty jsou státním majetkem, takže stát má nepo
chybně právo, aby jimi naložil, jak uzná za dobré.
Může je tedy připojiti k národním podnikům textil
ního průmyslu, třebaže dekret č. 100/45 o znárod
nění říká, že, kdyby některý podnik později i splnil
předpoklady znárodnění, nemá býti znárodněn, vy
slovuje tedy zásadu, že se dále již znárodniti nemá.
O té věci mohlo by se polemisovati. Bezesporné však
je - a bylo to již vysloveno v košickém programu vlá
dy - že zákon o dvouletce postavil na rovno všechny
druhy podnikání tím, že v druhém odstavci § 15 do
slovně stanoví: »Všem druhům podnikání, ať státní
ho či samosprávného či znárodněného nebo soukro
mého či družstevního, se zaručuje plná rov
noprávnost při provádění dvouletého plánu po
skytováním stejných předpokladů a pod
miň e k pro výkon jejich hospodářské
činnosti.« Dodržování těchto ustanovení, dne 28.
října 1946 na Václavském náměstí slavnostně pro
hlášených a všemi hospodářskými ministry odpřisáhnutých, je nad to chráněno přísnými trestními
sankcemi, vydanými pozdějším zákonem.
Bude někdo tvrdit, že řádná distribuce nespadá do
dvouletého plánu, anebo že by zřízením několika
obřích distribučních středisk byly pro dosavadní
velkoobchodníky, oprávněné živnostenskými listy,
zachovány stejné předpoklady a podmínky pro vý
kon jejich hospodářské činnosti? Tolik s hlediska
právního.
Se stanoviska hospodářského lze uvésti toto: již
letos, tedy před aktivováním národních velkoprode
jen, uvádí statistika úřadovny pro zúčtování bodů, že
letos bylo dodáno velkoobchodům s průmyslem tex
tilním za 9 měsíců zboží za 333,638.115 bodů, kdežto
v témže období minulého roku za 362,717.322 bodů,
tedy letos o 29,079.207 bodů méně, než v roce minu
lém. Důležitější je však v zájmu veřejném okolnost,
že velkoobchod kupuje svoje zásoby ód průmyslu za
hotové ihned, jak tento zboží vyrobí, kdežto při zří
zení prodejen národního průmyslu, tento by v těchto
prodejnách velkou část provozovacího kapitálu imobilisoval, což je proti všem zásadám, dokonce
i marxistickým,'mimo to bere velkoobchod na sebe
risiko veškerého dalšího prodeje. Konečně musí i nej
nejkritičtější pozorovatel uznati, že vyřazením zku
šených odborníků musí distribuce váznout ještě po
vážlivějším způsobem.
S hlediska sociálního chtěl bych doslovně uvésti
citát z dopisu, který napsali zaměstnanci význam
ného textilního velkoobchodu revolučnímu odboro
vému hnutí. Nejde tu o soukromý velkoobchod, nýbrž
o velkoobchod pod národní správou: »Nesouhlasíme
s vybudováním nových rozděloven z důvodů s oc i á 1 n í c h. Velkoobchody zaměstnávají řádně ško
lený personál, který v podniku pracuje ponejvíce řa
du let a dokonale rozumí svému oboru. Tito lidé by
vybudováním nových rozděloven byli jako pracovníci
vyřazeni, protože pro přeškolení do jiného oboru by
se již pro svůj věk nehodili a jejich existence i exi
stence jejich rodin by podobným podnikem byla
ohrožena...«
Stejné stanovisko zaujímají zaměstnanci ostatních
- i soukromých velkoobchodů. Kdo neví, že velko
obchodník není dnes ničím jiným, než prvním zaměst
nancem svého závodu, který se liší od ostatních za
městnanců jen tím, že musí shánět, aby měl na vý
platu, při čemž často na něj zbývá méně, než na jeOBZORY

1 když musíte vykonávat nejhrubši domácí práce, není
přec nutné, aby o tom Vaše ruce vydávaly svědectví.
za jejich namá
havou činnost c&nně ikksw

několik minut

péče a jejich bezvadný vzhled Vás za to mnoho

násobně odmění.
z-ť'z.zy+eti'/t/zw

tzo-dsm,

kartáčkem a mýdlem a důkladně je osušte.

pak vetřete nedostižný bělici a hoji
vý krém GLYDERMA. Ráno budou Vaše ruce

hebké,-bílé, beze stop namáhavé a ruce ničící domácí
práce.

kdy ruce neustálým mytím hrubnou o
jejich kůže praská, můžete GLYDERMU vetříti
po každém umytí, neboť tato se jedinečně vstřebává,

nemastí a nelepí.
od správné

péče o ruce tím, že přípravky toho druhu bývají
nepříjemně parfumovány. Zkusite-li však jednou

GLYDERMU, shledáte, že decentní svěží vůně

tohoto krému na ruce učiní z Vás ntzdteM&ct

jb-řť/e-r/tyztít· tohoto, v sérii Ä/VSOMA
posledního osvědčeného přípravku.

z«;-t-

výrobky značky

Jejich Jedinečný omlazující noční krém, pleť zjemňu
jící pleťové lotiony, broskvově matné denní krémy

I nádherné odstíny pastelové Darona pudrů, které

dodávají pleti nedostižné květinové jemnosti.

OSVĚDČENÁ ZNAČKA KVALITNÍ KOSMETIK

ho starší zaměstnance, a že k tomu má ještě stále
nad sebou Damoklův meč úplného zániku suchou
cestou, ten zaspal dnešní dobu.
Mají-li tedy odpovědná a rozhodující místa sku
tečně na zřeteli řádnou distribuci, zájem českoslo
venských spotřebitelů a vyřazení černého obchodu,
pak se postarají o to, aby na obchodě textilním byli
účastni všichni řádní velko- i maloobchodníci, a to
ne vždy - zejména na venkově - podle obratu, nýbrž
podle dislokace. Z velkých konfiskátů mohou utvo-

řiti zaměstnanecká družstva, pokud je se souhla
sem zaměstnanců neodevzdají osvědčeným národ
ním správcům. Především však zamezí, aby se distri
buce děla jinou cestou, než přes soukromý nebo druž
stevní obchod - pokud má v textilu zkušenosti - to
vše pod přísnou kontrolou úřadovny pro zúčtování
bodů a za krátkou dobu bude zboží dostatek. Před
pokladem ovšem je, že v případě uvolnění části zboží, /
původně určeného pro export, budou dodržovány ty/
též zásady.

Nynější situace v Československu*)

shieia Gram-Duffová

V posledních týdnech se velmi zhoršila politická si
Sporná věc, pro kterou komunisté rozpoutali svou
tuace v Československu. Bystrý a dobře informovaný kampaň, nepovažuje se v Československu za hodnou
pozorovatel prohlásil, že toto zhoršení je jen psycho vážné diskuse. Šlo o způsob, jak opatřit peníze pro
logické. Tvrdí, že ve skutečnosti se nestalo nic, co by zemědělce, postižené strašným suchem, které zničilo
situaci měnilo, a že vše, čeho se lidé dovolávají, aby skoro třetinu úrody v ČSR. Komunisté navrhli novou
••ysvětlili své zvýšené obavy, jsou staré skutečnosti, diávku z majetku asi 35.000 »milionářů«, to je všech,
které tu už dlouho jsou a už dlouho jsou známy. Po kdo mají nějaký majetek v ceně 5.000 liber, nebo
dle pravdy však nutno říci, že v jistých směrech do- vyšší. Všechny ostatní strany, mezi nimi i sociální
jlo k vývoji, který sice nemůžeme označit za nový, demokraté, odporovaly nové dávce z majetku hlavně
chceme-li být přesní, ale který nedávno rychle zesílil z technických důvodů a všechny se shodovaly v tom,
a může úplně změnit tvářnost československého po že nová daň nemá postihnout majetek, nýbrž důchod.
litického života. Nejdůležitější z těchto skutečností je Jan Masaryk napsal otevřený list novinám, typicky
ovšem obnovení Kominterny a odklon politiky komu zábavný a odvážný, ve kterém žádal, aby byl pojat
nistických stran ve všech zemích od demokratického do seznamu »milionářů«, bude-li sestaven, protože
směru a od politiky Národní fronty k útočnější a vý- tak jako jeho kolegové ve vládě, komunisty 'nevyjiíílučnější orientaci.
majíc, bere od státu plat, který mu dává dobré právo
Seiny tohoto vývoje bylo možno sledovat v česko na tento titul.
slovenské politice už několik neděl. Změnu v linii čes
Po několik neděl všechny strany stály pevně vůči
ké a slovenské strany komunistické datují někteří této komunistické taktice a dokonce i »Právo lidu«
pozorovatelé od počátku července, kdy čeští komu po prvé mělo důrazné protikomunistické články a ka
nisté byli přísně vyhubováni se strany pro ně rozhod rikatury na své první stránce/ I když se po několik
né za zřejmou chybu, které se dopustili, když o své neděl zdálo, že československá politika se octla ve
újmě hlasovali pro československou účast na Mar- slepé uličce — předseda Národní fronty nesvolal její
shallově plánu. Takový výklad se ovšem zakládá jen schůzi — bylo jasno, že tu prohraje komunistická
na osobních dohadech, protože nikdo třetí nebyl při strana, protože se úplně isolovala svou vlastní takti
rozhodující rozmluvě, kterou o této věci měl v Moskvě kou. Ale najednou, bez souhlasu, ba proti vůli své
předseda československé vlády a české komunistické strany uzavřel-předseda strany sociálně demokratic
strany. Pouze některé průvodní okolnosti, které ké separatistický pakt s komunisty, který je úplně
mohli pozorovati jiní účastníci moskevských jednání , rehabilitoval, uvedl ve zmatek jejich odpůrce a má
v červenci t. r., nasvědčují této možnosti.
lem zničil stranu sociálně demokratickou.’ Výkonný
Na československou vnitřní politiku neměla mos výbor této strany, místo aby tento pakt odmítl, sla
kevská jednání žádného okamžitého vlivu, i když se bošsky rozhodl, že má při něm zůstat a Fierlingerovi
■ > nich rozšířila poplašná a pokleslá nálada a britský odpůrci ve straně, místo aby ho vytlačili z jeho funk
konsulát, jak se zdá, byl zaplaven žádostmi o visa. ce, rozhodli se zbavit se ho na listopadové konferenci
Národní shromáždění bylo odročeno a ministři se roz strany. A tak tento pakt, ač při svém ujednání byl
jeli na prázdniny docela normálním způsobem, dost považován za mrtvou literu od těch sociálních demo
7 nich i do ciziny. Ale než začalo podzimní zasedání kratů, kteří mu odporovali, jeví se nyní, ve světlej
parlamentu, vypukla vážná krise, která otřásla zákla následujících událostí, jako čin, kterým se strana so
dem československé Národní fronty. Lze říci, že tuto ciálně
poddala straně komunistické, po
krisi záměrně vyprovokovali čeští -komunisté, kteří dobně demokratická
jako
to
učinili
sociální demokraté v Rumunsku.
z jednoho hlasování ve vládě, dopadnuvšího nepřízni
Teprve
se
uvidí,
zda
české sociální demokracii se
vě pro komunisty, si vzali záminku, aby rozpoutali
podaří
dostat
se
včas
s
této cesty k úpadku strany.
"prudkou kampaň po celé zemi proti svým kolegům
ve vládě Národní fronty. Cílem této kampaně bylo, Před paktem rostla síla i nezávislost této strany a
aby rozhodnutí vládní většiny bylo změněno přímým slábl vliv Fierlingerův, který jej vždy uplatňoval ve
a mimoparlamentním nátlakem. Ve všech odvětvích směru nejužší spolupráce s komunisty. Jeho dva stra
průmyslu byly organisovány tovární schůze a v ně níci ve vládě dostávali se stále více do popředí a uka
kolika národních podnicích došlo ke stávkám velkého zovalo se význačně, že ministr Laušman se reorienturozsahu —“k prvním stávkám vůbec od roku 1945. je k větší nezávislosti na komunistické straně. (Mi
Vedle toho ministři, kteří hlasovali ve vládě proti ko nistr Majer toho neměl potřebí, je to muž zásad.) Za
munistickému návrhu, byli pranýřováni v tisku a na krise oba tito ministři podali demisi, i když při rozdíl
plakátech a vydáni veřejnému tupení jako »reakcio ných příležitostech. Majer ji podal presidentovi jako
protest proti separatistickému paktu Fierlingerovu,
náři«.
Laušman jen své straně jako protest proti komunis
tické zastrašovací taktice vůči sociálně demokratic
kým dělmkům v továrnách. Fierlingerův pokus, dovo
lávat se· pro svůj postup souhlasu presidentova, rázně
zmařil ministr Drtina, který před svým vstupem do
292

OBZORY

politické aktivity byl politickým referentem v kance
láři presidentově a těší se stále plné jeho důvěře.
Není jasno, přes odvahu a samostatnost jejich dří
vějšího postoje, jak budou dále postupovat ministři
Laušman a Majer. Na nich závisí budoucnost republi
ky. Přimět komunistickou stranu Československa,
aby nadále postupovala parlamentárním způsobem,
bude úkolem v každém případě těžkým a nebezpeč
ným, ale bude to úkol docela nemožný, když čeští so
ciální demokraté se podrobí komunistům hned od po
čátku. Volby mají být nejpozději v květnu a komu
nisté už vydali své volební heslo: 51 proč. Nikdo ne
věří, že by komunisté vlastními silami a obyčejnými
demokratickými prostředky mohli zvýšit svou nyněj
ší sílu ve voličstvu k tomuto číslu - nyní mají 37 proč,
hlasů v celém státě a asi 40 proč, v českých zemích.
Podaří-li se jim však zničit nebo pohltit sociální de
mokracii, mohli by dosáhnout tohoto volebního cíle.
Jakmile se pak upevní u vesla — s většinou nejen ve
vládě, nýbrž i v parlamentě a ve všech ostatních útva
rech, jako v odborech, v závodních radách, v kultur
ních organisacích atd., v jejichž složení se obráží váha
stran v zemi — je málo naděje, že pak ještě dlouho
budou respektovat demokratická práva svých odpůr
ců, zejména pak demokratické právo, zvrátit komu
nistickou většinu v příštích volbách.
Možno se ptát: V co doufají demokraté v Českoslo
vensku? Mají vůbec nějakou budoucnost? Jak se mo
hou vyhnout nevyhnutelné absorpci své země do so
větské sféry? Českoslovenští demokraté mají velká
a mocná aktiva. Vedle toho, že Cechové jsou národem
hluboce demokratickým, mají také dosti schopných a
odvážných vůdců, kteří velmi dobře jsou s to, aby
v politice postupovali úplně realisticky. Už od roku
1943 je cílem této politiky zajistit vnitřní nezávislost
Československa zahraniční politikou, která 'je založe
na na tak úzkém spojenectví se Sovětským svazem,

Den po válce
Z každého sta lidí, jichž se tato evropská válka týkala, sotva
dvacet jich vidělo frontu. Anglie a Amerika dovedly uchránit
svůj lid před skutečně velikými tragediemi tohoto boje. Vel
kými tragediemi míním hlad v Bengálsku, hromadné vraž
dění židů a jiných lidí nacisty, zvěrstva na rusko-německé
frontě a nyní naše vlastní velké zabíjení Japonců.
A přece nejneštastnější generace — lidé, kteří se narodili
v prvních letech tohoto století — zřejmě nepovažuje za větší
zlo první světovou válku, nýbrž tuto. Říká, že mnohem více
vyčerpávala, že přinášela více hrůz a že postihla svými ra
nami více lidi než kterákoliv válka předtím. Pravou příčinou
hrůz nebyla fronta, nýbrž nedostatečné zásobování,· nedosta
tečná doprava a zatemnění; nikoliv smrt na bojišti; nýbrž
desorganisace a rozvratné nebezpečí pumových a raketových
útoků doma. Konečně i dlouhý pobyt mužů v cizích zemích
rozvrátil morálku více než vysoce účinná výbušnina. Ztráta
obyčejných malých svobod, nekonečné, šedé a monotonni
úsilí člověka, aby si zachoval život — to všecko bylo nesne
sitelným a pravým trestem lidstva za rozpoutání války.
Jen jediná věc by mohla vyvážlti tento hrozný příval,· a rád
bych ji uvedl zde, na konci své knihy. Jako dopisovateli který
jezdil s vojáky po světě v deseti taženích, jsem viděl, jak
ohromně se změnil válkou nejen voják, nýbrž obyčejný muž
4 žena. Zdálo se mi; že úředník v Manchestru i obchodník
wBálhamu úžasně vyrostli. V prvních dobách jsem mohl pozorovati jejich růst takřka měsíc za měsícem·. Byli náhle
přeneseni z mělkého a materialistického světa do prostředí,
které jim skutečně umožňovalo dosáhnouti výšin, a tu a tam
člověk nalezl velikost sám v sobě. Voják u protiletadlového
děla za náletu nebo hoch v invasní lodi skutečně někdy po
cítili, že jejich práce je zřejmé a nepopiratelné dobro, že dě
lají to nejlepší, eo dovedou. A v těch chvílích přicházelo ne
obyčejné zadostiučinění i pocit, že dokonale a úplně naplnili
život, pocit čistoty. Jejich mlhavý chlapecký sen o velikosti
se splnil.
Žádný cynismus, ošklivost a lopota světa už neoloupí o tento
pocit ty, kdož jej zkusili. Pět let pozorování války mě naučilo
nenávidět a hnusit si zvláště bláhové pustošení. Avšak toto
krátké vnitřní zušlechtění člověka, jinak prázdného a mate-
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jak jen možno. Z hlav exulantských vlád v Londýně
se podařilo jen presidentu Benešovi přesvědčit Mosk
vu, že pod jeho vedením bude Československo nejen
jednotnější, spořádanější a silnější, nežli by bylo pod
nadvládou komunistů, nýbrž že bude také stejně
loyálním spojencem. Úkolem československých demo
kratů je i nadále, aby o tom Moskvu přesvědčili. Jedi
nou cestou k tomu je politika, při které na jedné
straně pracují s komunisty, na druhé stráně odvážně
se stavějí proti nim, kdykoli kortiunisté ohrožují de
mokratická práva. Touto cestou jdou českoslovenští
politikové už čtyři roky a nutno uznat, že mají velký
úspěch. Demokratické svobody v Československu
platí nadále ve větším rozsahu než v kterékoliv zemi
východně od Švýcarska. Dokud se svět nerozpadne na
východní a západní válečný tábor, je stále ještě mož
no, že Cechové**) se spasí svým vlastním úsilím a
Evropu svým příkladem.
·) Následující článek o politické situaci v Československu
vyšel dne 17. října v londýnském Spectatoru, vedoucím a
pokrokovém politickém týdeníku, britském, nám velmi přá
telském. Auitorka článku, Shiela Grant-Duffová, je přítel
kyní našeho národa. Osvědčila to před Mnichovem i po něm,
kdy vydala knihu »Evropa a Cechové« v populární knihovně
Penguin, i za války, kdy o poměrech u nás vydala knihu
»Německý Protektorát« v nakladatelství Macmillanově. Po
osvobození byla již několikrát v Praze a také tento článek
byl napsán po pobytu u nás. Obsahuje věci částečně známé,
ale uveřejňujeme jej, protože líčení o tom, co se u nás stalo
od počátku září a také prognosa o dalším vývoji u nás jsou
zapojeny do světového politického dění. Tuto souvislost si
málo uvědomujeme.
♦♦) Poznámka red.: Poslední slova jsou obměnou slavného
výroku Pitta mladšího z roku 1805: Anglie zachránila. sebe
•vým úsilím a Evropu svým příkladem.

Alan Moorhead
rialistického, se obnovovalo stále a stále až do samého konce
a občerstvovalo a osvětlovalo celou tu hrdinskou a špinavou
historii.
Snad je tato úvaha příliš mystická a neskutečná. Ale je
tomu tak. At se vyskytne jakákoliv hmotná a všední těžkost,
voják si vzpomene, že učinil své nejzazší gesto, něco zcela
nesobeckého, aby ospravedlnil historii, sebe a své děti. Byl
na okamžik dokonalým člověkem, pocítil jeho vznešenost.
Jestliže jsme se ve Francii a v ostatních obsazených zemích
něčemu naučili, pak je to toto: Kapitulace nestačí. Pokud jsou
belsenské koncentrační tábory, musíme stále protestovat. Mu
síme se bránit.
Byli jsme rozhořčeni, vzepřeli jsme se, vyhráli jsme. Celé
lidstvo je na postupu. Snad, i to dá trvalou sílu těm, kdož
bojovali. Konečně jsem nalezl tedy i to, po jsem hledal: vy
světlení války. A nalezl jsem to v řádcích jugoslávského vlas__
tence, které před svou smrtí napsal svému nenarozenému
synkovi:
Mé dítě, které nyní spíš v temnu a sbíráš sílu k zápasu
narození, přeji ti všecko dobré. Ještě nemáš svou podobu, ne
dýcháš, jsi ještě slepé. Ale až přijde tvůj čas, tvůj a tvé
matky, kterou hluboce miluji, objeví se v tobě něco, co ti dá
sílu zápasiti o vzduch a světlo. Takové je tvoje dědictví, ta
kový je tvůj osud jako dítěte, narozeného z ženy - bojovat
o světlo a držet se světla - aniž bys vědělo proč...
Miluj život, ale zbav se strachu před smrtí! Život musí být
milován, jinak jej ztratíš, avšak nikdy nesmí být milován
příliš. ·.
Měj hladové srdce pro nové vědění; měj nenávist ke lži a
sílu k rozhořčení.
Vím teď, že musím zemřít a že ty se narodíš a postavíš se
na hromadě mých omylů. Odpust mi to! Stydím se, že ti od
kazuji neuspořádaný a nepohodlný svět. Ale musí to tak být.
V duchu tě líbám na čelo, to je mé poslední požehnání.
Dobrou noc - a dobré jitro a jasný úsvit!

Z knihy Alana Moorheada: „Boj o Evropu“ (Eclipse). Kniha
vyjde v nejbližší době v nakladatelství ;.Universum“.
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Kniha týdne
F. Chudoba, Pod listnatým stromem, úvahy o anglickém
písemnictví, Praha 1947, nakl. Jana Laichtra.
Kdyby název této knihy nebyl vzat z básnického rčení Tho
mase Hardyho, byl by si jej musil autor sám vymyslit. Je
skutečným občerstvením srdce, když po tolika »učebnicích«
různých literatur, z nichž nakonec zůstává čtenáři v hlavě
zmatená směs dat a knižních názvů, dostaneme do rukou
knihu takového druhu jako toto nové vydání knihy Františka
Chudoby. Nové vydáni? Po prvé dostala Chudobova sbírka
essayí cenu Melantricha v r. 1932 a již tenkrát byla událostí
v českém kulturním životě. Toto však není nové vydání. Ka
pitoly o mládi Shakespearově a o prostředí jeho mladých let
přešly sice do »Knihy o Shakespearovi«, takže je v tomto
vydání nenajdeme, ale přesto se počet stran zdvojnásobil,
poněvadž přibylo patnáct nových stati, které autor napsal do
své smrti. za německé okupace. A právě jimi se kniha stala
skutečnou učebnicí v pravém smyslu toho slova.
Jak hluboká studijní cena je v ni skryta., nepozná snad
ten, kdo jen prohlédne její obsah, zahrnující většinu velkých
jmen anglické literatury, nýbrž teprve ten, kdo se ponoří do
četby - a jsme si jisti, že bude číst se zájmem neustále stou
pajícím a že knihu dokončí s marným povzdechem, aby ještě
pokračovala. Octne se opravdu pod listnatým stromem a kaž
dým pohledem, který s autorem knihy upře do jeho koruny,
získá hlubší a pronikavější náhled na celé anglické písem
nictví. A nejen to. Studiemi o klasicismu a romantismu a
zejména statěmi máchovskými jsou tu zachyceny i hluboké
vnitřní spoje s ostatními literaturami evropskými, najmě
s písemnictvím českým. A přece jde vždycky nikoli o školské
po jednáni, nýbrž o jasný krystal osobního prožitku, načrtnu
tý kouzelným uměním slova, jaké bylo vlastní právě jen
Františkovi Chudobovi - a jaké, mimochodem řečeno, již po
strádáme v oněch několika statích, které byly vydavatelem
knihy přeloženy z angličtiny.
Od Anglie rytířské, od pohádkového věku Robina Hooda,
kolem jehož činnosti v zeleném lese ardenském se spřádal
kruh legend, až po agnostické zamyšlení, jehož jsou plna díla
Johna Galsworthyho, poznáváme tu anglické básníky a ro
manopisce jako nejcitlivější zachycova.tele současných ide
ji, ale také jako původce nových, pronikavých podnětů, které
hýbaly světem. A to je druhá velká přednost této knihy ve
dle její ceny pro studium literárních dějin. Vrcholná lidská
problematika, měnící se povahou každého básníka a každé
doby, ale přece stále lidská, je druhým základním tónem
Chudobových essayí, A jestliže jednou vyústila v pathetický
pessimismus básníka »Dynastů« a-po druhé v slavný hymnus
středověké víry a nadšení, stále jde o jediný zápas, o jedi
nou. mohutnou tradici velkého anglického národa.
Dokončujíce četbu této knihy, uvědomujeme si také, že je
to poslední, čtvrtý svazek »Díla Františka Chudoby« a že
první tři svazky vyšly za doby poroby. Není snad i to sku
tečnost, kterou třeba uvážit při konečném hodnocení? V ná
rodě, kde ledaskdo dnes mává partyzánskou legitimací, kte
rou získal na podkladě tajného poslouchání londýnského roz
hlasu a ještě tajnějších schůzek se známými, žil tedy také
autor a byl také vydavatel, a bylo i nakladatelství - nakla
datelství Jana Laichtra - kteří všichni vydávali, zcela veřej
ně vydávali knihy chval o britském duchu, o nezlomné sta
tečnosti a pronikavém myšlení anglosaském. A vzpomene
dnes někdo na přiklad i toho, že v době absolutního zákazu
všech překladů z angličtiny vydal Bohdan Chudoba, syn
Františka Chudoby, v nakladatelství Vilímkově knihu Williama Butlera Yeatse? Myslím, že stojí za to, uvažovat o tom
chvilku, zejména dnes, kdy se tolik mluví o činnosti tak do
konale podzemní, že na ni nikdo neviděl.
E. S.
Zpěvem k srdci, srdcem k Bohu
Lidová piseň byla odedávna výsadou české cirkevní pro
vincie. Od dob českého hnutí náboženského ve 14. století za
znívala našimi chrámy při mešním obřadu i při jiných příle
žitostech. Literátská bratrstva se v ni střídala se shromáždě
nou farní obci, která později, za dob baroka, kdy se rozší
řily i tištěné kancionály, převzala také úkol literátů. V ná
boženské lidové písni se odrazila i nepřetržitá souvislost čes
ké umělecké tradice, poněvadž tak jako Jednota bratrská
zpívala ve svých sborech staré písně katolických literátských
bratrstev, přejímali zase jesuité a jiní původci barokních
kancionálů písně bratrské. A v náboženské písni lze konečně
vidět i jeden z mála mostů, jimiž byla překlenuta propast
josefínského, germanisujíciho osvícenství mezi českým baro
kem a českým obrozenectvím: vzpomeňme jen na příklad
postavy Kamarýtovy.
V -19; století doznala však i tato velká tradice značné ško
dy. Češti lidé v posledním stu let si neuvědomovali, že jde
o vzácné privilegium - třebas nepsané - jakému se netěší
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žádná jiná církevní provincie na světě a jaké i nejbližší sou
sední provincie - na příklad diecése německé, maďarské, ra
kouské a polské - dovedly jen dostatečně napodobit. Zapo
mínali, že i lidová kultura vzniká z podnětů silných umělec
kých osobností a že každé snížení úrovně, k němuž se od
hodlá některý skladatel, má vzápětí zlacinění lidového vku
su. Již v tomto století byl sice učiněn pokus škody vyrovnat,
ale stalo se to puristickým způsobem, který nejen po strán
ce hudební, nýbrž zejména po stránce textové komolil roz
manitost a původnost českých skladeb, zejména písní barok
ních; i když tento pokus Dobroslava Orla měl jisté výhody ve
své jasnosti a srozumitelnosti, jeho nešetrnost k odkazu
slavné české minulosti zmařila i tyto výhody.
Je proto zač děkovat komisi Cyrilské jednoty, která za
účasti mnoha hudebních historiků i znalců českého písem
nictví přikročila ke kodifikaci české náboženské písně. Je jí
zejména děkovat za to, že při této práci volila cestu skuteč
ně nejschůdnější jak pro zastánce jednotlivých diecésních
zvyklostí, tak také pro jednotlivá vydavatelstva kancionálů.
Snažila se totiž na základě bohatého a dlouho pečlivě sbíra
ného materiálu především normalisovat texty i nápěvy těch
písní, které se zpívají ve všech českých krajích. Jednotlivá
nakladatelství, po případě vydavatelé diecésních zpěvníků
získali tak kánon, k němuž mohou podle potřeb svých diecésí, po případě i farností, připojovat podle libosti písně kra
jové nebo i místní. Je ovšem zejména na biskupském sboru,
aby tento významný čin podchytil a poskytl mu plnou pod
poru. V Cechách se tak již stalo; se schválením církevním
byl tu vydán Kancionál svatováclavský - zatím v menším,
ale velmi obsažném vydání - kterého se nyní bude povinně
užívat ve všech čtyřech diecésích.
Dr Miloslav Skácel: Filosofie práva.
Nakladatelství Universum vydalo letos knihu dr. Miloslava
Skácela »Filosofie práva«. Již v úvodu, přehledu litera
tury a ze závěru je patrno, že autor vychází ve svých právně
filosofických úvahách z učení tomistického. Dává tomu výraz
ostatně jednoznačným temperamentním závěrem: »Filosofie

Nakladatelství Melaňtrich, Praha XVI.
oznamuje novinky:
Ivan Herben: TGM, MALÉ HISTORKY O VELKÉM MUŽI.
Již v pátém vydání vychází tato knížka, obsahující na
200 dokumentárně vzácných a veselých historek ze života
presidenta Osvoboditele. Je to kniha srdečné upřímnosti
a skvěle dokresluje presidentův portrét v jeho nejúctyhodnějších rysech a úsměvu. Je proto četbou velmi osvěžující
a povzbudivou. Stran 144. Brož. 40 Kčs. váz. 58 Kčs.
Kenneth Edwards: OPERACE NEPTUN.
Autor, podplukovník britských námořních sil. zevrubně
líčí přípravy a průběh gigantického podniku, na kterém
se dohodli Churchill, Roosevelt a Stalin na svých histo
rických schůzkách a který měl v námořní části spojenecké
invase na kontinent Evropy krycí jméno Operace Neptun.
Stran 188. Brož. 140 Kčs, váz.'165'Kčs.
František Gottlieb: ŽIVOTY JIŘÍHO KAHNA.
Druhé vydáni závažné knížky autora,' který svůj osobitý
talent prokázal už jako lyrik i jako prozaik. Mladý Kahn
má značné hudební nadání, ale vnitřní hlas žene jej vždy
jiným směrem, nedávaje mu smíření. V jeho krvi a duši
mstí se pak minulost předků, po staletí utiskovaných za
kamennými zdmi ghetta, v tragické dohře. Stran 176.
Brož. 90 Kčs.
ANGLICKY ROZHLASEM.
Rádio BBC Londýn vydalo ve své knižnici českou učebnici
»Anglicky rozhlasem«. Přináší texty jazykového kursu,
který bude zahájen již v pondělí 24. XI. Naučte se dobře
anglicky od rodilých Angličanů: Jack Robinson, Jill Brownová a hlasatel Mr Bell k vám budou promlouvat v česko
slovenském vysílání na vlnách 1796 m a na krátkých
vlnách 41.32, 31.50 a 23.30 m. Kursy jsou dvakrát týdně
opakovány a je možno připojit se k nim kdykoliv. Českou
učebnici ■ »Anglicky rozhlasem« napsal C. E. Eckerslev·
Stran 80. Brož. 15 Kčs.
Jan Moravek: PLAVCI NA SÁZAVĚ.
Milostné příběhy mladých lidí, zasazené do kouzelného
rámce divoké a půvabné přírody, láska, s níž autor vy
práví zkazky svého rodného kraje, jsou oním podmanivým
prvkem, jímž Morávkovy romány z Posázaví podchycuji
srdce čtenářů nejširších vrstev. Kniha byla po celou válku
rozebrána a vychází v pátém vydání Stran 248. Brož.
60 Kčs. váz. 80 Kčs.
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Aristotelova a Tomáše Aquinského požadují od nás jenom
tolik »středověké« důvěřivosti, abychom uznali, že existuje
skutečno a že naše poznávací mohutnosti (smysly i rozum)
jsou zařízeny k poznání, nikoli k falšování nebo dokonce
k vytváření skutečna. Na těchto zřejmých a jistých prav
dách buduje pak tomismus se železnou logikou celou svou
soustavu. Tak zvané moderní filosofické soustavy však na
opak začínají tím, že nám předkládají k věření nějaký nedo
kázaný nesmysl a slibují, že potom už všechno půjde dobře«.
Kniha je rozdělena mimo úvod na šest kapitol: I. O pod
statě práva. II. O zákonu. III. O cíli práva. IV. O právu po
sitivním. V. Věda o právu positivním. VI. Přehled odlišných
názorů o podstatě práva. Závěr. Jednotlivé kapitoly se člení
takto: I: 1. Výměr práva. 2. Právo jakožto látka sprave
dlnosti. 3. Spravedlnost jako ctnost. 4. Právo a povinnost;
5. Podmět práva. 6. Podmět povinnosti. 7. Povaha právního
vztahu. Kapitola II: 1. Úvod. 2. Pojem lidského jednání. 3.
Výměr zákona. 4. Metafysické základy podaného výměru zá
kona. 5. Zákon věčný, zákon přirozený a právní řád. 6. Dů
vod vzniku práva čili právní titul. Kapitola III: 1. Úvod.
2. Příčina a účelnost. 3. Účel práva. 4. Vynutitelnost práva.
Kapitola IV: 1. Úvod. 2. Stát a jeho cíl. 3. Positivní zákon
a stát. 4. Zákon přirozený a positivní. 5. Positivní zákon
a mravnost. 6. Nespravedlivý zákon. 7. Zneužití práva. 8.
Závěr. Kapitola V: 1. Úvod. 2. Materialismus. 3. Kantův indi
vidualismus. 4. Objektivismus Schellingův a Hegelův. 5.
Krause a Herbart. 6. Historická škola právnická. 7. Norma
tivní theorie.
Vycházeje ze správného názoru, že. vymeziti právo patří
právní filosofii, předesílá autor v úvodě stať o právní filo
sofii v soustavě filosofické.
V další stati »o podstatě práva« vychází z různých my
šlenkových obsahů slova práva. Rušivě působí při těchto
výhledech, že užívá často obratu, jako »spíše«, »každý nor
mální člověk«. Končí tím, že »výměru práva ve vlastním
smyslu jakožto stavu svobodného panství nad věcí porozu
míme nejlépe, objasníme-li si pojmy práva jakožto látky
spravedlnosti, povinnosti, podmětu práva a zejména důklad
ným rozborem' základu právního vztahu, totiž zákona«. Potom
pojednává o právu jakožto látce spravedlr.csti a dospívá
k tomu, že podmětem práva nemůže býti člověk. Sprave
dlnost chápe jako trvalou a ochotnou vůli dáti každému, co
jest jeho, tedy dáti každému jeho právo. Poznamenává, že
spravedlnost se také označuje jako ctnost. Podle autora není
možná povinnost' bez práva a právo bez povinnosti (na rozdíl
od učení, podle kterého je možná povinnost bez práva, ale
nikoli právo bez povinnosti). Ve stati o podmětu práva píše,
že podmětem práva může býti jen rozumná bytost, rovněž
podmětem povinnosti může býti jen rozumná bytost. Velmi
zajímavá je úvaha o povaze právního vztahu. Platí shora
uvedená již výtka o nezvyklých obratech jako »co je vztah,
je každému více méně jasno a snad právě proto se dá dosti
těžko definovat«. Vykládá, co je vztah predikamentální a
transcendentálni. Vztah právní patří podle autora mezi vztahy
logické, rozumové. »Vztah jen rozumový, jako každé jsoucno
rozumu, je toliko pomyslné, ideální, existuje jen v našem
rozumu. Také právo a právní vztahy existují jen v našem
rozumu, nikoliv v řádu skutečna. Právní vztah není však
pouhou fikcí, pouhým výtvorem rozumu, jako třebas pojem
nicoty, jemuž ve skutečnosti neodpovídá žádná realita, ale
vyjadřuje se jím pouhý zákon, nedostatek jsoucna. Kromě
takovýchto čistě fiktivních jsoucen rozumu však je řada
pomyslných jsoucen a tedy i vztahů rozumových, které mají
základ ve skutečnosti, jehož ostatně nepostrádají zcela ani
pojmy čistě fiktivní«.
Ve stati o zákonu pojednává nejprve o zákonu, jak jej
pojímá metafysika. V dalším uvádí, jak podává výměr zá
kona. Tomáš Aquinský: »Zařízení rozumu, k obecnému dobru
prohlášené od toho, kdo pečuje o obec«. Jest jen litovati, že
hepřihlédl k novějším pracím z právní filosofie (i sloven
ským), pojednávajícím o tom dosti obšírně. Ve stati o účelu
práva dospívá k závěru, že účelem práva, jakožto zákona, je
konečně stanovití, co přísluší každému členu společnosti
jakožto jeho vlastní, co náleží společnosti a co jejím členům.
Přes úvahy o tom, že positivní zákon je nutný k udržení
státu a k dosažení jeho cíle a že positivní zákon vyplývá ze
zákona přirozeného, jakožto jeho podrobnější rozdělení a
přesnější určení, dospívá autor ve stati o positivním právu
k závěru, že obsah zákona positivního se musí dáti vždy
alespoň uvésti na některou rásadu práva přirozeného. Z toho
pojetí vyplývá možnost nespravedlivého zákona a zneužití
práva.
Podle stati »věda o právu positivním« má se právní filo
sofie k právní vědě obdobně jako přírodní věda k přírodní
filosofii. »Je také úkolem právní filosofie, aby vymezila
předmět právní vědy a odůvodnila vědecký charakter sou
stavného poznání positivního práva ... Látkovým předmětem
vědy positivního práva je lidský čin, lidské jednání... For
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málním předmětem vědy o právu positivním je tedy lidský
čin, pokud se shoduje nebo neshoduje se zákonem positivním,
krátce řečeno, lidský čin jakožto zákonný či nezákonný«.
Tímto způsobem je možné hodnocení positivního práva. Po
někud nejasná je poslední věta: »Věda positivního práva« je
vědou všeobecnou, nutnou a v důsledku toho i vědou jistou.
V poslední stati probírá autor odlišné názory o podstatě
práva. Nejvíce pozornosti věnuje normativní theorii. Je třeba
litovati, že v polemice s W e y r o v ý m učením dovolává se
několika citátů ze »Základů« a ne z »Theorie práva« (kterou
však uvádí v použité literatuře). V rozboru normativní the
orie nevěnoval ostatně dosti pozornosti dalším zastáncům to
hoto směru a jeho kritikům; nezmiňuje se vůbec o nauce
Kallabově. V této stati věnuje převážnou část úvah učení
Kantovu. Vyvrací je známými argumenty, které čerpá
z neotomismu. Normativní theorii vytýká, že z jeho výměru
práva vyplývá, že právem je i každá nerozumná a nespra
vedlivá norma, třebas zákonná, pokud jenom je vydaná
státem.
Studie končí slovy: »Jest si jen přáti, aby filosofií naši
právní vědy nebyl kritický idealismus, ale kritický realismus
aristotelsko-tomistické filosofie skutečna«.
Kniha je nabita myšlenkami. V celku jasné pojednání bylo
by vyžadovalo místy zevrubnějšího rozboru a hodnocení práce,
vykonané jinými. Předností knihy je odvážnosť, kterou autor
řeší základní otázky a opravdová jeho přesVědčenost o tom,
co hlásá.
G. Riedler.

70. narozeniny Viktora Dýka
K 70. výročí narození Viktora Dýka pořádá »Spolek pro
zřízení pomníku Viktoru Dykovi v Praze« v přednáškové síni
České akademie věd a umění, v budově České spořitelny
v Praze I, Národní třída (proti Národnímu divadlu) ve středu
19. listopadu přednášku dr Štěpána Ježe »Viktor Dyk v Lu
míru a v Umělecké besedě«, 26. listopadu přednášku dr. Ja
romíra Malého »Viktor Dyk v národě« a 3. prosince přednášku univ. prof. dr. Mil. Hýska »Básnické dílo Viktora
Dýka«. Začátek přednášek vždy v 19.30 hod.

Film týdne
Portáši (český film rež. V. Kubáska). — Pastorální sym
fonie (franc. film rež. J. Dellanoye, v kinu Blaník).— S. O. S.
(franc. film rež. J. Grémillona, v kinu Juliš). — Laura (amer.
film rež. O. Premingera, v kinu Moskva). — Láska s pře
kážkami (sov. film rež. V. Korše-Sablina). — Barevná pře
hlídka mládí — Moskva, hlavní město SSSR (sov. filmy rež.

S. Rubrika, I. Venžera a L. Štěpánové, F. Kiseleva, v kinech
Hvězda a Metro). — Partyzán (sov. film rež. I. Pyrjeva,
v kinech Apollo a Praha). — Popelka (sov. film rež. N. Koševerové a M. Šipara, v Kinu mladých). — Duha (sov. film
rež M. Donskoje, v kinu Světozor). — Svět patří nám (český
film rež. M. Friče; v kinech Letka a Máj).
Valašská romance — zní podtitul filmu »Portáši«, jehož
děj se odehrává v roce 1788 na Valašsku. Tam na moravravsko-slovenském pomezí hlídají hranice proti Turkům
a lupičům domorodí hlídači, zvaní »portáši«, tedy jakási
obměna chodských Psohlavců. Poznáváme několik jejich hlav
ních členů a seznamujeme se s jejich milostnými záležitostmi,
které tvoří hlavní obsah vedle nezbytných soubojů. Bývalou
lásku jednoho z portášů nacházíme vdanou, druhá, dcerka
z hospody, jest pokládána za lehkou, a třetí dá dvěma
portášským nápadníkům kvinde. Manžel prvé je v jedné
z četných půtek s lupiči náhodou zabit, dcerka z hospody
ukáže se být pořádnou a vůči portášům loyální, takže vše je
nakonec v pořádku. A pak je tu jedna eplsodka zbojnická,
odbojná, ladění jánošíkovského (lid tu vůbec představuje ži
vel revoluční, jako už v několika českých filmech poslední
výroby, ovšem ani ne tak činy, jako slovy). To vše je za
baleno v líbivý rámec krásných exteriérů a folklóru,, jehož
zachycení je velmi záslužné. Bohužel, jde o film bez -ústřední
závažné zápletky a v tom je nutno spatřovat jeho hlavní mi
nus. Všechny postavy jsou sotva nahozeny a co chvíli pro
svitne vnějším nánosem barev papír, tvořící podstatu. A herci
špatně napsaným rolím také nepomohli. Objevem je několik
nových ženských tváří, které sice zatím víc slibují než uka
zují (Jurdová, Karelová, Skořepová), ale mohou se stát víta
ným doplňkem našeho dámského scuboru. V pánských řadách
je to horší a nenalézám výraznější tváře. Zásluha »Portášů«
spočívá v národopisně závažné evokaci dnes již téměř nezná
mého tance odzemku a v přiblížení (třeba zdaleka ne únlném)
folklóru a života lidu tohoto kraje, dosud .většině obecenstva
neznámého. Krásná fotografie J. Rotha zaslouží plného uzrá
ní. Méně již režie. Herci -«ou vedeni nouze nohvhnvě, nikoli
výrazově, scénář má několik povážlivě slabých míst a rovněž
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střih je místy slabý. Krátká metráž, zaviněná zřejmě nedo-: už několik. Nejvýraznější a také rozhlasově nejpozoruhod
statkem konfliktu, bude snižovat možnosti úspěchu tohoto nější byla M, Aligerové »Pohádka o pravdě«, v posledních
dnech pak byl vysílán i na scéně Stavovského divadla hraný
dobrého lidového filmu.
bs
Pogodinův »Kremelský orloj«, hra, jež těží z tísně porevo
Filmové zpracováni A. Gideova románu »Pastorální sym
fonie« s M. Morgan v hl. roli, nezůstalo v ničem pozadu za luční sovětské problematiky.: Český člověk jistě rád pochopí,
svou literární předlohou, jejímž hlavním problémem je kon že tato hra, napsaná za poslední války, měla v SSSR své
flikt mezb láskou a egoismem. Jen zřídka se filmovému obe poslání a že měla i značný úspěch, neboť v ni vystupují také
censtvu dostane tak čistého dramatického a Jilmového sousta. postavy sovětskému občanu drahé; kromě toho pak hra pře
Rež. Dellanoy citlivě vyzvedl závažné momenty, vytvořil svědčivě burcuje i pro myšlenky, jež formovaly sovětský
stát. Po stránce literární je však možno mít ke hře četné
dusnou atmosféru a převzal přejemné psychologické vyvážení
výhrady — a ty ještě se zmnožují při versi rozhlasové, v níž
a vystupňování. Je to tedy dílo filmově dokonalé, jemuž
(dnes už značně zdiskreditované) forma agitky ještě více
nechybí snad individuální, lidský smysl, jež však mnoha
svými prvky bude viněno z úpadkovosti, která se již tak vynikla a v níž naopak scény, kde vystupuje na př. Lenin
dlouho projevuje ve francouzském umění. — »S. O. S.« (Re- mají pro svůj traktátovitý ráz jen chabé dramatické opod
morqueurs), příběh kapitána záchranné pobřežní lodi, který statnění. Hra, pohybující se svou akcí převážně v jedné ro
se ocitá v citové krisi a poznává vzájemnou souvislost mezi vině, rozpadá se pak v řadu obrazů, což dramatickou její
harmonickými protiklady, láskou a mořem, jimž oběma je působivost ještě více zeslabuje, i když některé obrazy měly
nutno zachovali věrnost. Je zasazen do mlhavých a deštivých přesto svou údernost (scéna se zvony orloje) a i když ně
které postavy hry přes určitou schematičnost, zaviněnou
nálad přístavního pobřeží a skvěle seřazenými motivy se
také textem, byly pozoruhodné, jako Lenin Miloše Nedbala,
symbolickým závěrem, tvoří za pomoci J. Gaibina v hl. roli,
Rybakov O. Musila a j. Režie B. Hradila, který hru musil
dílo výjimečných hodnot. — Americká detektivka »Laura«
narychlo nastudovat, nemohla i přes zřejmou snahu z roz
je velmi napínavě stavěna, zajímavá však je spíše umělecky
hlasové veise vykřesat více akce, takže hra byla pro poslu
velmi dobrou charakteristikou postav. Gene Tierney a D.
Andrews je hollywoodská dvojice, kterou naše dbecenstvo chače spíše zajímavým dokumentem, než dramatem; je pak
dosud nezná. — Sov. veselohra »Láska s překážkami« je také otázkou, mohl-íi i upravovatel J. Janovský z předlohy
sice příjemnou podívanou, soustředíme-li se na hudbu Duna- speciálně pro rozhlas vyzískat více. A že trapné nedopatření
jevského či příjemnou tvář L. Smimovy, zápletkou, svatbou při začátku hry, kdy vypadlo ohlášené úvodní slovo a hra,
a zpracováním však patří do filmového pravěku. Současně vysílaná k výročí velké sovětské revoluce, započala bez jaké
promítaný »1. máj 1947 v Moskvě«, je barevný záznam této hokoli obvyklého ohlášení, že toto nedopatření slavnosti ráz
hře nedodalo, je jisté. Pouhou (a v tomto případě skoro leda
pestré přehlídky sovětské armády a pracujících. — K osla
vám 30. výročí říjnové revoluce byly slavnostně uvedeny bylou) omluvou se věc sotva dá napravit! Dr Karel Zajíček.
dva krátké filmy »Barevná symfonie mládí« a »Moskva —
hlavni město SSSR« vedle řady dalších. Prvý z nich je sku
tečnou přehlídkou barevné a obrazové fantasie, druhý nás
Tak se píše ...
provádí Moškvou a všemi jejími institucemi politickými, hos
v »Rudém právu« (18. října 1947) : »V nejbližších dnech
podářskými a kulturními. Bombasticky psaný a mluvený
ve velkém sále Lucerny bude shromážděno veškeré
komentář mu ovšem sympatií nepřidá. — Ve filmu »Party
umění: činohra, opera, film, cirkus, balet,
zán« zachytil rež. Pyrjev další válečnou episodu dobré dra
estráda, sport, zápas, boxování a catch.«
matické nosnosti i stavby a přesvědčivých postav. Několik
—- Zaslal J. K., Praha.
fabulačních chyb a titulkový závěr: krev za krev, nelze
v »Novém slově« (24. VIII. 1947): »Lidské tělo vydrží
ovšem pochválit, třebas byl jinak obrat v poměru k nábo
při přiměřené péči celý život.« — Zaslal F. N„ Přerov,
ženství dobře patrný. — Sovětský film umí dělat filmy pro
v »Rudém právu« (20. VIII. 1947): »Z 11 průmyslových
děti. Na »Popelku« se může dívat i dospělý, aniž by se nudil.
odvětví 5 překročilo plán. 5 jej, splnilo na více než 90
Známá thematika je vtipně oživena aktualisovaným dialogem
procent a. poslední, průmysl kožedělný a gumárenský,
a mimikou. — V obnovené premiéře byla uvedena známá již
který pro dovolené 14 dní vůbec nepracoval,
ukrajinská epopej »Duha«, dílo rež. M. Donskoje, o níž jsme
splnil plán n a 62 procent, t. j o 12 procent
již referovali, a komedie Voskovce a Wericha »Svět patři
v íc e, než mu bylo na těch 14 dní p ře d e p s ánám«. Dívat se dnes na tento svět stávky dělnictva proti
n o.«
^aslal K. P., Arneštovice.
vykořisťovatelům, thematiku již značně vybledlou, budí pocity
v »Českém chmelaři« (9. VII. 1247): »Umožněte rychlý
trochu opačné. .Na př. srovnání s tím, proč dělnictvo stávkuje
odvod par řádným tahem na sušárně. Než se u s uš í
dnes a proč by mělo stávkovat a nestávkuje (poměry v to
50 kg s u c h é h o chmele, jc odpařit asi 150 kg vo
várnách, zásahy ÚRO a pod.). Z komiky V + W leccos ještě
dy ... atd.« — Zaslal A. B., Litoměřice.
působí a tak není zhlédnutí- této retrospektivy bez za jíma
ve »Svobodném. slově« (8. VIII. 1947): »Dlouho vedl,
vosti.
bs
plných pět čtvrtí trati! — Zaslala R. P.,
Kouřim.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
____________________________________ J
Kremelský orloj. Napsal Nikolaj Pogodin. S použitím pře
kladu VI. Vymětala pro rozhlas upravil Jaroslav Janovský.
"Schuschnigg Kurt: Requiem v červenc-bílc-červené. S před
Režie Bohuš Hradil, hudba V. Nelhýbel.'
mluvou a obsáhlým komentářem dr. Fr. Bauera, překlad
S vysíláním sovětských dramatických prací má náš rozhlas A. Fingera, 488 stran, brož. 180 Kčs, váz. 210 Kčs (Aventivždy jisté potíže. V sovětské dramatické tvorbě nejsou totiž num). — Schuschnigg stál v čele Rakouska v době, kdy Hitler
zastoupeny původní rozhlasové hry, a tak i náš rozhlas, chce-li provedl jeho násilné připojení k Německu. Kapitoly, v nichž
přinést také činoherní relaci sovětskou, musí vysílat hru di Schuschnigg líčí své setkání s Hitlerem, Papenem, Göringem
vadelní, obyčejně v rozhlasové adaptaci, jak jsme jich slyšeli 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 komentár profesora dr. Fr.
Bauera, který sám o sobě již tvoří důležitý dokument státně
a národně politický. Objednávku ochotně vyřídí: Knihkupec
prvého řádu byly rozpory spojenců v otázkách
tví ČAT »U zlatého klasu«, Praha I, Na příkopě 23.
810
velení na západě Po knihách JAK ON TO VIDÉL
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
a TRI ROKY S EISENHOWEREM odhalují se
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
další tajemství druhé fronty a strategického zá
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace
kulisí v románě Alana Mooreheada:
Praha I, Ulice 28. října č. 3. Administrace vro Velkou Prahu
Praha II, Václavské nám. 19. Telefony pro obé administrace
221-68, 255-22. 258-15. 351-83, 372-04. Inserce: Praha II. Vác
lavské nám. 19. Telefony: 389-63. 431-41-43. Telefony redakce.
431-41. 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl roku
100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
který vychází denně od 1. října v deníku
nevracejí. — Učet pošt, spořitelny 60.300 — Tiskne Č. A. T.
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II

Rozhlas týdne

POLITICKOU OTÁZKOU

MONTGOMERY
OBRANA LIDU

Dohlédací poštovní úřad 25.
ADRESA REDAKCE: PRAHA II, KARLOVO NÁMĚSTÍ 5
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OBZORE

„MINERALIA
FOIT & SPOL.

BRNO, Jakubské náměstí čís. 2.

Ocelové konstrukce pro stavby a průmysl, kotle pro ústřední

topení vodou i parou dodává fa
PRŮMYSLOVÉ ZÁVODY ŽELEZÁŘSKÉ

JJr. (3lwcila o JDraze XIII
PRAHA - STRAŠNICE, PRŮBĚŽNÁ 1543 -TELEFON: 9 8 0 - 41, 38 0 - 4 2

KALENDÁŘ NA PO K 1949

NÁŠ

ROK

V y J D E 15. LISTOPADU
Objednejte si.jei hned u knihkupců ne?o' přímo v

NAKLADATELSTVÍ UNIVERSUM
PRÁHA II. VÁCLAVSKÁ ULICE 12

Americké pneumatiky, darované Vašimi americkými přáteli
a příbuznými, obstará:

NOTES
nákupní a prodejní družstvo motorových potřeb, zapsané společ. s r. o.,

PRAHA VII, Bubenské nábřeží č. 77,
‘

telefon /69-97

JAN KELLERSTEIN a synové
továrna na stroje pro prádelny,
žehlírny, chemické čistírny a barvírny
'

»

PRAHA XIII - STRAŠNICE, PRŮBĚŽNÁ 1547. Tel. 98-339
------

-

'

Insertni objednávky vyřizuje

1

insertní ^oddělení Praha II, Václavské náměstí -číslo 10. Telefon číslo 43 1-41. 380-08.

INDIK
1. Socha krále Jiřího V. při

v

pomíná
městě

Delhi,

Indie,

hlavním

památné

da

tum 19. prosince 1911., kdy
sídlo indické vlády bylo
přeneseno
Delhi.

2.

z

Kalkuty

Obchodní

do
střed

města Delhi tvoři kruh bu
dov. 5. Toto není palác, ný

brž hrob/ jednoho z vyniká1 jících Indů, Safadara Janga.
<· Stará pevnost města Del
hi, nyní v ruinách. S. Jedna

z pověstných fontán, které
zdobi hlavní město Delhi.

