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Za právo
Pocit a vědomí osobního práva, čistě lidského především, a pak také občanského, jsou hluboce vkořeněny v lidské přirozenosti, neboť vyplývají přímo ze
skutečnosti, důstojnosti naší lidské bytosti a jejího
vznešeného určení. Právě proto každé násilí, které neznamená nic jiného, nežli pokoření člověka, zneuznání
jeho důstojností, nutné naráží na živelný odpor. Ale
s druhé strany právě proto, že člověk obyčejně zdůrazňuje svá práva a své výsady, zapomíná také na
své povinnosti, na své závazky, které poutají jeho
vůli k zákonům, k absolutnímu Zákonodárci, k Absolutnu vůbec. Avšak zanedbávat nebo dokonce popírat
tento metafysický vztah znamená rozkopávat základy
a odstraňovat předpoklady osobního práva lidského
i občanského, připravovat soustavu násilí, kenkretisovanou policejní vládou.
Vyvrcholením tohoto systému násilí, který si lidstvo
připravilo vlastně same, je na jedné straně filosofický, politický a hospodářský liberalismus a na druhé
straně jakýkoliv druh filosofického, politického a hospodářského totalismu. Oba tyto systémy, které prohlašují, že se od sebe podstatně liší, liší se pouze zdánlivě, neboť základ obou je materialistický, a proto také
nutně mají a musejí mít stejné cíle, k nimž vedou
nebo ženou. Materiaťstický základ filosofický, popírající hodnoty vyšší, hodnoty duchovní, jenž je aplikován v různých obměnách, ale v podstatě stejně, v systémech liberalistickém i totalistickém, projevuje se
dříve nebo později zotročením člověka, oceňováním
člověka podle jeho výrobní a výrobečné schopnosti a
nakonec jeho obětováním Zlatému teleti finančního
systému nebo Molochovi totalistického státu.
Důkaz tohoto fys ; ckého ujařmení člověka a úsilí
o to, aby byl připraven o nejzazší hranice možností
svých práv a svých svobod? To je to, co dnes nejvíce
na celém světě bije de očí. To, co musí nejvíce zarážet
v osvíceném století dvacátém, ve století, kdy se hlásá
nejplnějši rozvinutí svobodné osoby lidské v nejdokonalejší demokracii, to není atomová puma. to nejsou
obrovské vynálezy poslední doby. které ze země vytvářejí jeden jediný celek — nýbrž jsou to ohromující
policejní, miliční, dozorčí, četnické. bezpečnostní orgány, které mají člověka, stále se dožadujícího svých
práv a svobod, donutit k tomu. aby byl sveboden ve
službě jmenovaných model. Proto jsme současnými
svědky nového a snad posledního, téměř zdrcujícího
úsilí obou těchto systémů o ujařmení celého lidstva,
o vyvlastnění lidstva z jeho nezadatelných a podstatných práv. Jde opravdu o to nejposlednější, o to nejzazší v lidštím, v lidské civilisaci, bez čehož by tedy
musila zahynout, spáchat duchovní sebevraždu. Právě
proto je třeba, aby všichni lidé dobré vůle — bez rozdílu ostatních přesvědčení — spojili se ve společném
zápase, aby bojovali za to prslední, začlověka samého, tedy za jeho práva, bez nichž by nemohl existovat,
Bojovat za právo! To znamená především v právo
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..Bysosti jednotlivé
a rozumně
mohou
•niti zákony,
jež samy daly, ale umji
i zákony, jichž samy nedaly; dřivé, nei
byly zákony, byly vztahy
spravedlnosti,
tvrdili, jakoby nebylo nie
spravedlivého
ani nespravedlivého,
leč co káži
nebo
•zakazuji positivní
zákony, jest
tvrditi,
že před narýsováním
kruhů
poloměry
nebyly stejné . • •"
Montesquieu
v „Duchu
zákonů"-

F. J i ř í k
věřit. Víra v právo není víra v moc, víra v násilí, nýbrž
je to víra v ducha, v řád rozumu, ve vznešenost ideálu, neboť právo je smysl nejvyšší spravedlnosti, jenž
je vložen do naší duše. Věřit v právo znamená pokládat jakékoliv násilí za nedůstojné člověka. Věřit
v právo znamená věřit ve vítězství práva. I když právo v našem světě nevítězí vždycky hmotně nebo vždycky okamžitě, je přesto jako mučedník, jenž bojuje
za ideu, a proto je vítězem a ne poraženým; proto je
vítězem a ne poraženým ten, kdo svůj život spojil se
zájmem práva... Věřit ve vítězství práva znamená nečekat štěstí od bezpráví, nečekat úspěch ze služby
bezpráví. Bezpráví často dosahuje moci navenek, ale
ve skutečnosti je tato moc založena na krvi, volající
o pomstu, jež také přijde. Síla práva je silnější, mohutnější nežli nejstrašnější nástroje násilí, a proto i
v dějinách je to právo, které dříve nebo později v životě národů nebo stran pronáší poslední slovo, slovo
rozhodující a vítězné, jež dokáže, že je zbabělostí a
zločinem slevcvat s práva.
Právo je nutno hájit, a to především proti nepřátelům vnitřním, proti sobectví, proti vášni, proti libovůli, proti všem nezřízeným náklonnostem, které hledají svůj osobní prospěch, i když je to na úkor ostatních. i když je to proti právu. Do krve musí přejít
všem ta to zásada: Právo musí být dodržováno, právo
nesmí být porušeno. Touto zásadou musí být ovládáno
veřejné mínění, politika, noviny, rozhlas, hospodářství, neboť jinak by byly ve službách bezpráví a násilí, bojovaly by proti člověku, proti jeho důstojnosti,
proti demokracii a proti pravému pokroku vůbec,
neboť pokrok v lidstvu může spočívat jen v tom, aby
právo bylo co nejvíce respektováno, aby toto právo
se stávalo více láskou, láskou ke všem, ke každému
člověku, aby místo království nenávisti, nevraživosti,
závisti zavládlo království lásky.
Pokud náš život nebude proniknut touto záhadou a
touto snahou a dobrcu vůlí, potud bude nutno právo
chránit, právo hájit, neboť prv.ií obětí násilí a bezpráví je vždycky člověk sám. Hájit právo je svatou
povinností všech; je možno toho dosahovali preventivně tím, že se lidé od mládí vychovávají k smyslu
pro právo, k smyslu pro odpovědnost, který tolik
schází dnešnímu člověku. Je to nejlepší způsob, jak
právo hájit. Ale nepodrobí-li se člověk dobrovolně této
vyšší nutnosti, je zde právo trestní. Je to právo, dát
pocítit zločinci, přestupujícímu právo, že lo není jedno. zda se podrobí vyšším nutnostem práva či ne. Ale
an: toto právo trestní nemůže znamenat pomstu,
nýbrž musí také mít smysl výchovný, vrátit čiovékuzločínei vědomí jeho lidské důstojností a tím také jeho
povinnosti, jichž se zločinem zrekL
A konečně je nutno právo tvořit. Obrysy práva
přirozeného i božského mají býr dotvářeny lidským
rozumem a ¡¿áskou vůE, ale samozřejmě ve smyslu
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a ve směru základních fcriii, ve smyslu zákonů absolutních, jež jsou bezpodmínečnou podmínkou práva
a tím také života lidstva. Toto dotváření právního
řádů musí tedy mít svůj základ v lásce. Cílem právního řádu, jeho dovršením, musí být bratrství všech
v národě, bratrství celého lidstva. Není pravého právního řádu tam, kde není sledován tento cíl a kde k uěmu není používá 10 tohoto prostředku; není právního
rádu tam, kde jde jen o rozdmýchávání nenávisti jedněch proti druhým, nebo tam, kde jako prostředek
k domnělému dosažení bratrství se hlásá, násilí nebo
revoluce. V podstatě musí jít o to, aby láska všech ke
všem byla prostředkem i cílem bratrství všech.
Musejí přestat války, neboť právo na ně bude zru-

seno. protože přestanou být oprávněuým prostředkem
obraiy. Válka totiž, jak pravi Fenelon, je zlo, které
zneuctívá celé lidské pokolení Kdyby bylo možno pohřbít celé dějiny ve věčné zapomnění, tu by bylo třeba
na prvním místě zatajit budoucímu pokolení, že lidé
byli s to zabíjet druhé l'di. Tím spíše je třeba uvažovat o tomto slově, pokud jde o život jednotlivého národa, o vzájemný poměr jeho příslušníků mezi sebou,
jeho stran a jejich zhodnocení ve službě národa. Národu slouží opravdově jen ti, kteří jsou proti prolévárí krve, proti násilnému řešení problému, proti nenávisti; kteří hlásají lásku, tvoří, hájí a věří v právo
proto, aby uskutečňováním tohoto práva lidská osobnost dosahovala své pravé důstojnosti a svého určení.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Slovenská krise
Slovensko prožívá těžké krlse. Mnoho
/•uvlůuje neutěšená situace zásobovací,
ještě více však permanentní neklid vnlI ropolltloký, zvyšovaný odhalováním proťlatátnich spiknuti a komunistickým
pronásledováním strany demokratické.
Nelze zavírat! oči před skutečnosti, že
se na Slovensku skutečně protistátní
činnost objevila. Jde dvěma směry: jeden usiluje o samostatný slovenský stát
s orientací k Západu, druhý o nejširši
autonomii s orientací k Východu. První
směr má své stoupence v řadách demokratických, za druhý se staví komunisté.
Neklid na Slovensku začal ,od květnových voleb parlamentních. Slovenští demokraté . dosáhli v nich téměř dvoutřetinově většiny, komunisté klesli pod třetinu. Tím byla záměrům komunistů,
ovládnout Slovensko a tlaěiti je směrem
k Východu, zasazena smrtelná rána.. Vypověděn ! roto demokratům boj. Hlavní
záminkob se stala dohoda demokratů
s katolíky. Kdyby byla strana demokratická ponechána v klidu, mohla by
se vnitřně konsolidovat! a provádět!
úspěšně změnu ve smýšlení velké ěásti
svých stoupenců z řaď bývalých luďá
ků. Pět let trváiv t. zv. samostatného
slovenského státu zapustilo totiž nesporně hluboko kořeny do slovenského
ducha a v Košicích vyhlášený Gottwaldem autonomistický program pro Slovensko nikterak nepřispěl k posílení
myšlenky státní jednoty Československé
republiky. To se vidělo hned, když přijela vláda z Košic do Bratislavy: na nádraží byla seřazena čestná rota, nikoliv
však k poctě vlády a jejího předsedy,
nýbrž k poctě Slovenské národní rady
a Sboru poverenikú!
Komunisté neradi viděli sblíženi slovenských evangelíků s katolíky, jako
neradi vidi sbližováni Slováků s" Čechy.
Vrhli se také všemi prostředky do boje
proti všem těmto sbližovacim snahám.
Hlasatelé jednoty československé, ať už
jsou ve školách, v úřadech nebo na veřejných místech, jsou pronásledováni.
Komunisté činí tak nevybíravými prostředky, aby posilovali odpor proti Čechům, který zvlášť nebezpečně vzrostl
na celém Slovensku Dopravou Josefa
Tiso. č i m Tiso dedr.es Slovákům je, ZECvu ukázala dušičková, demonstrace.
Komunisté tedy vypověděli demokratům boj na život a n a smrt. Důvěrné
oběžníky ukládají komunistickým sekretariátům, aby všemi prostředky bylo
prokázáno, Se strana demokratické, je
protistátní, že biskupský sš»r je fašistický a že jednotliví předáci slovenské
strany demokratické jsou kompromitcváni účasti n a protistátních akcích. Na
Slovensku • jsou skiqsiůky. provádějící
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protistátní činnost. Ze zahraničí rovněž
se snaží proniknout! na Slovensko protistátní skupiny, za nimiž stoji Durčanský, Sídor, Prldavok a jini. Někteří členové strany byli skutečně ve styku
a nimi. Toho využili komunisté a zahájili zběsilý hon na škodnou i. Prvními
obětmi se stali poslanci Kempný a Bugár, oba generální tajemníci demokratické strany, a náměstek předsedy vlády Ui-síny. Až dosud nebylo nic prokázáno dr. Bugárovi a také nebylo odhaleno nic nového proti Kempnému, o
čemž by se nebylo vědělo již při ověřování jeho mandátu ve verifikačním výboru TÍNS. Následovalo také potom hromadné zatýkání účastníků protistátního
spiknutí, o němž se vykřikovaly do svět a zprávy, přesvědčující cizinu, že Slovensko je v odboji proti republice. I to
je práce komunistů. Aby pak hlasatelé
permanentního neklidu na Slovensku
podle vzoru trockistických hlasatelů permanentní revoluce navršili své dilo, pod.
niknut byl generální útok na posice
demokratické strany ve vedeni Slovenska. Především měla býti porušena zásada politického složeni slovenské Národní fronty a zásada proporcionality
ve složení Sboru poverenikú.
V tomto boji nervu demokraté valně
neobstáli. Připustili, aby do slovenské
Národní fronty byli přibráni zástupci
odborových a odbojových organisacf,
ovládaných komunisty jen proto, že dosud nebyly provedeny v nich volby. To
byla první chyba. Druhé chyby se demokraté dopustili, když po demisi komunistických poverenikú dali souhlas
k tomu, aby odstoupili i demokratičtí
poverenici. Vedení demokratické strany,
které, jak se zdá, nikdy si neuvědomilo
sily a významu strany, dané ji výsledky
voleb, nedovedlo hned na počátku rázně
zakřiknout; komunistickou menšinu a
podporovalo dokonce i čistku demokratické strany, ztratilo ptač odvahu a
z předsednictva byly chvatně odstraněny všechny osobnosti, o kterých se předpokládá, že proti nim komunisté půjdcu.
Pckud demokraté sami dávali komunistům zbraně proti sobě tím, že se v jejich řadách vyskytli lidé zkompromitováni korupci, mnohoobročaictvim, černým obchodem ve velkém, ulévánim peněz do džiny, styky s protistátním: živly
a pod., lze upřímně vítat poslední rozhodnuti vedení strany, že každý, ať zaujímá. ve straně jakékoliv postavem a
něčím se provinil, bude p ř í š t ě souzen a
vydán k potrestám řátfeým soudům.
Chyby nebo slabosti kterých se demok r a t é dopustili měly přirozeně s v ů j
ohlas v Praze. Jednak v Praze byl učiněn pokus nedle vzoru sratísiavskéio
změnit! do základů sleženi ěeské Národní fronty přibráním ašsnípců celo-

státních organisací odborových i odbojových — dokonce nevolených, nýbrž
samostatně jmenovaných — a tím p o s t
liti vliv komunistů a dopomocl jím alespoň zde k legendárním 51%, jednak
vzešla otázka utvořeni nového Sboru poverenikú. Nápor komunistů na českou
Národní frontu byl odražen jednomyslnosti nekomunlstických stran bránit!
demokracii proti korporativnímu totalismu, proti diktatuře jedné strany.
V druhé věci byl pověřen předseda vlády, aby zasáhl osobně do řešeni otázky
nového složení Sboru poverenikú. Odjel
také do Bratislavy a v sobotu 8. t. m.
zahájil jednání, které mělo z počátku
hladký průběh. V neděli se však situace
zhoršila. Komunisté vystoupili se svým
požadavkem zrušit zásady proporcionality. Demokraté neměli ve Sboru většiny, jaká jim podle výsledků voleb připadá, naopak měla býti komunistům
zabezpečena většina tím, že by se dostalo zastoupeni ve Sboru poverenikú
jimi ovládaným organisacim odborovým
a odbojovým. Zdá se, že slovenští komunisté vzali si za vzor fašistický korporativní stát Mussolinlho. Jednání bylo
bouřlivé a komunisté otevřeně hrozili,
že se s demokraty nebude vůbec jednat,
že jejich strana bude rozpuštěna. Opakovalo se tedy v Bratislavě totéž, co
v Praze, když předseda vlády prohlásil
v Národní frontě, že jsou mu milejší odborové organisace než politické strany.
Jednání nedělní skončilo neúspěšně.
Došlo' ovšĚm i k roztržkám v lůně odborových 1 odbojových organJsací, čímž
pevná f r o n t a komunistická pozbyla na
útočnosti, zakolísala a komunistům nezbylo, než přistoupit k dalšímu jednání.
Komunistům šlo hlavně o povereníctva
vnitra, spravedlnosti, zemědělství a výživy. Pokud jde o povereníctvo vnitra,
vyrazili jim demokraté zbraň z ruky,
když prohlásili, že trvají na 'tom, aby
tento resort byl obsazen neslranicky a
byl tedy znovu svěřen gen. Ferjenčíkovi.
Boj se p a k zúžil na povereníctva zemědělství, spravedlnosti a výživy. Demok r a t é navrhli, aby do výživy přišel soc.
demokrat, do spravedlností příslušník
strany slobody a do zemědělství demokrat. Předseda, vlády byl nucen vrátiti
se s nepořízenou do Prahy a konečné
řešení všech spornýcři slovenských (Áázek ponecháno bylo pondělní společné
řehůzi české a slovenské Národní fronty.
V. S.

Francouzské volby a naše situace
Konečné výsledky francouzských obecních voleb, jak byly oznámeny, ckazxijí,
že vítězství gen. de GanJta je ještě
větší, než se dalo seodit, dokad byly
známy výsledky jen částečné a že jeho
význam je o to větší, že ho bylo dosaženo za současné ztráty mnohých posic,
které měli ve správě francouzských, oíx-i
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k o m u n i s t i . Volilo se celkem v 37.830
obcích 16G.209 členů obecních s p r á v .
Z toho dostali komunisté a f r a k c e k nim
přidružené 32.703 m a n d á t ů , ooí je 6.9%;
v roce 1945 mPli 8.9% všech m a n d á t ů ,
ztratili jich tedy t é m ě ř čtvrtinu. Socialisté získali 65.548 m a n d á t ů , což. je
11.5%; v roce 1915 získali 13.3%, m a j í
tedy k dobru slušný zisk dík tomu, že
se nejen na svém lyonském sjezdu, ale
1 v politické praxi jasné od komunistu
distancovali. Radikální socialisté dostali
spolu se s k u p i n a m i levého středu 115.829
m a n d á t ů , tedy 24.7%, v roce 1945 dostali
23.5%. Lidové republikánské hnutí zaznnmenává rovněž m a n d á t o v ý přírůstek,
obdrževši 41.413 m a n d á t ů , těd\ 8.8% ve
srovnání se 7.8% v roce 1945. S t r a n a
svobodj dostala 7190 m a n d á t ů a různé
k a n d i d á t k y místní 7424 m a n d á t ů . H n u t i
gen. de Gaulla, které v roce 1945 nekaiulldovalo, dostalo 195.376 m a n d á t ů ,
tedy 11% z jejich celkového počtu přes
to, že pro nedostatek času k organlsační
přípravě ve všech obcích nemohlo kandidovat. Tyto konečné v ý s l e d k j rozděleni m a n d á t ů ve s p r á v ě f r a n c o u z s k ý c h
obcí nesouhlasí ovSem — až na hnutí
gen. de Gaulla — s počtem hlasů, k t e r é
jednotlivé politické skupiny v těchto
volbách získaly, ale celková tendence
volebních výsledků — odklon f r a n c o u z ského voličstva od k o m u n i s m u — je
z nich p a t r n a . Ukazují, j a k politicky
mohou vyznít i volby, jimž bývá politický v ý z n a m n ě k d y upírán, a to t a k
důsledně, že v n ě k t e r ý c h zemích se do
samosprávných
zastupitelstvev prostě
na základě klíče, získaného podle výsledků voleb parlamentních, zástupci
jistě převelím demokraticky, n a j m e n u j í .
A to vše ze samého strachu, aby voličstvo nebylo v době, kdy je prý třeba
všechny síly n a p n o u t ! v dílu hospodářské obnovy, nervově rozrušováno a vyčerpáváno
volebním bojem . . . Tento
ohled na nervy občanstva je jistě hoden
uznání; obáváme se však, že by se zítra
mohlo z téhož důvodu přijít n a to, že
i p a r l a m e n t n í volby rozčilují a působí
nezdravě a že by mohly být nahrazeny
klidnějším n hygieničtějším zjišťováním
lidové vůle, na příklad jmenováním poslanců podle klíče, k t e r ý by určil p. ministr Kopecký na základě výsledků badáni svého »Ústavu pro výzkum veřejného mínění«, nebo podle již hotového
klíče p. ministra Zmrhala, podle kterého
si d e m o k r a t i c k y n a j m e n o v a l předsedy
obchodních komor. Skutečná demokracie
se občasnému volebnímu rozčilení vyhnout nemůže, p a t ř i k ni jako Adam
k Evě, a dá-11 se říci, že f r a n c o u z š t í voličové se za poslední dva roky museli
rozčilovat moc často, musíme si m y naopak stěžovat, že československý občan
měl dosud tuze málo příležitostí, rozčilit
se t a k účinně, j a k je t o v demokracii
možno jenom ve volbách. Nemohl se
rozčilit volbami obecními, okresními ani
zemskými, šetřili jeho zdrávi a proto se
nevolilo do zájmových organisaci, grémii a komor, nevolilo se do Jednotného
svazu zemědělců, nevolilo . se do společenstev, z á h a d n ý m způsobem byli najmenováni vedoucí znárodněného průmyslu. t a k t e z jeho ředitelů jsou čtyři
pětiny komunistů, ačkoliv samo přídavné j m é n o -«árodněnýfi b y snad ukazovalo. ž e i -u by měl národ p r á v o aspoň
trochu do ěci promluvit. A dokonce se
nezměnilo nic ani na tom, eo bylo jednou z největšícíi ostud prvé republiky.
že totiž volby do nemocenských pojišťoven nebyly k o n á n y od r o k u 191S . . .
A to všechno jen ze samého s t r a c h u o
duševní zdrávi a p r a c o v n í činnost voličů, kteréžto hodnoty mohly by u t r p ě t ,
nebyly-li by přivedeny dokonce b zániku.
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kdy «e. voličové rozčilili, třeba ve volbách do obcí, do živnostenských společenstev, nebo do Svazu zemědělců. P ř i
t o m ovšem pečlivým zaklínačům volebního rozčílení v Československu, rozčilení, k t e r é by »poškodilo dvouletku«, naprosto nevadí, štvou-11 slovenské rudé
odbory v r á m c i taženi proti demokratické s t r a n č ke generální stávce. Generální s t á v k a na Slovensku by p a t r n ě
dvouletku nepoškodila a měla by aspoň
ten pro komunisty p ř í j e m n ý následek,
že by snad přece jen snížila opravdu už
ostudný náskok, k t e r ý pudle prohlášeni
m i n i s t r a průmyslu L a u š m a n a m á reakčni Slovensko s demokratickou většinou
oproti pokrokovým zemím českým jak
na polí pracovního výkonu, t a k na poli
pracovní morálky.
Neboť »poněvadž
jde o z á j m y celostátní a o z á j m y existence státu, jsou odbojoví pracovníci
odhodlání sáhnout k takovým prostředkům, k t e r é by případné znamenaly na
k r á t k o u dobu hospodářskou z t r á t u , ale
přinesly by zabezpečeni dalšího klidného politického vývoje v našem státě,
1 potřeb našich pracujících vrstev« —
j a k moudře napsala nedávno »Práce«.
Generální s t á v k a , kterou »slovenské odbory« a »odbojoví pracovnici hrozí —
o s t a t n ě by bylo z a j i m a v o uvidět, do j a k é
míry by t a t o . s t á v k a opravdu generální,
to jest všeobecnou byla — je s t á v k a politická a dokonce teroristická. Orgán
ROH je p r O n í . S t á v k a státních zaměstnanců, kteří žijí ve většině z mezd,
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k t e r é se daleko n e r o v n a j í m z d á m nftdenickým, byla by s t á v k a m z d o v á.
Tu týž orgán R O H prohlásil z. a z r ad u, jakmile dostal zprávy, že o ní některé k r u l n státních zaměstnanců jen
uvažují. Socialismus dostal se t a k (lu- s.
leko, že žije z nepřímých, spotřebních
dani a »právem n a s t á v k u « rozumí povinnost dělnictva a zamést mui ee tva,
stávkovat nn komunistické politickovyděračské komando, při čemž je mu
současně přísně zakázáno, usiloval stáv kou o zlepšení vlastních bídných životních poměrů. Podivné jsou to konce
socialismu a n e p ř e k v a p u j e Jistě, že velmi
mnoho voličů již přímo svrbí ruce touhou, aby se mohli zase jednou řádně
volebně rozčilit, třebas zatím aspoň ve,
volbách do obci. Rozčileni někdy podpor u j e tráveni a pokud jde o to, lze říci,
že než občanstvo republiky stráví všechno, co muselo sníst, protože m u to bylo
navařeno a s tvrzením, že si to objednalo, naservírováno, bude se muset ještě
m n o h o k r á t důkladně rozčilit,
-st-

Víc paragrafů, méně svobod!
V naši nové ústavě m a j í býtl občans k á p r á v a z a r u č e n a více než trojnásobným počtem p a r a g r a f ů proti ústavě dosavadní. To ovšem neznamená, že tím
budou občanské svobody t a k štědře rozhojněny. Není vyloučeno, že n a o p a k občané vyjdou z k r á t k a . Bude třeba zvláště
pečlivě střežit tuto výsadu každé slcu-
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tečné demokracie a dbát hlavně o to,
aby byla vyrnc-zena úřední příslušnost a
Jasné řečeno, co je dovoleno úředním
orgánům a co občanům. Jak je to důležité, je vidét z toho, jak postupuje míTíifltcnrtvo vnitra při udíleni pasů. Tak
Hl předepsalo, že musí býti osvědčení o
národní spolehlivosti. Co tato osvědčeni
»tála času, námahy a peněz občany,
nelze vypovědět, protože musila býti
cpět a opét obnovována. Když pak byio
jejich ' opatřování usnadněno, obratem
nařídilo zase jmenované ministerstvo,
že zavádí místo nich potvrzení, že žadatel nebyl stíhán podle retribučniho
zákona . Uvážíme-li, že jenom u náa je
podle odhadu poal Vojty Beneše na
100.000 občanů, kterým lidská mstivost
a stranická »¿St' způsobila příkoří nevinného vězněni a smýkání před lidovými soudy, je tato křivda nyní korunována ještě tlm, že jim může býti na
základě toho vydání pasu odepřeno. Co
Je tedy platná ústava republiky, která
zajliťuje občanská práva, když komunistický ministr svými nařízeními znemožňuje Jejich uplatněni? Nebo ústava
zaručuje každému občanu vykonáváni
povoláni kdekoliv a kdykoliv, když splní
předwklady.
Politika komunistického
ministra vnitřního obchodu, která protěžuje ve spolupráci se soudruhem ministrem financí konsumy a družstva na
úkor obchodníků a živnostníků, svědčí,
že ústava zůstává tu na papíře podobně
jako košleká dohoda a triumfuje fanatické stranictví, které usiluje o vyřazeni
soukromého podnikání, páteře blahobytu každého státu. Jak by to potom
vypadalo, uvědomí sl každý, když uváží,
že znárodněné riodniky vykazuji 45 miliard Kčs deficitu, skoro totéž co dřivé
jako soukromé zaplatily na daních, dividendách a tantiémách. Proto více par a g r a f ů neznamená ještě více svobod a
každý svobodomyslný republikán si
dnes povzdychne, jak lidově demokratický režim Škrtí a vylučuje občanská
práva n svobody.
flk

Odborníci na nesprávných místech
Mulou ukázkou, co znamená nedostatek
odborného báňského dozoru, je nejen
známá, ale ku podivu rychle zapomenutá
katastrofa dolu »Koli-I-Nor«, ale i nehoda bagru nu dole »President Beneš« u
Mostu, jenž se zřítil s mulioini lavice a
rok ležel pak nevyužit, ačkoliv se svcu
kapacitou 5000 M ZÍI směnu naliradí
práci více než 1000 brigádníků. A přec
stačilo pár minut dohledu Inženýra,
kontrolujícího únosnost nadložních vrstev. aby se zabránilo milionové škodě!
Totéi pluti 1 o ostatních strojích v dolech, které jsou využity jen ze 60 procent pro nedostatek odborného dohledn
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na jejich používání a ošetřeni Kdyby se
z v j s u o procento v j užití těchto strojů
o 10 procent, nebude třeba vůbec brigádníku a Kdyby bylo stoprocentní, tak
bychom mohli z dolů uvolnit desetitisíce
pracovníků. Přitom nemluvíme ani o kancelářích, které jsou přímo přeplněny.
V ostrá vsko-karvínském revíru bylo
při plné předválečné zaměstnanosti, kdy
se musilo soutěžit s jinými revíry doma i v cizině, 2.698 kancelářských
pracovníků, kdežto dnes je jich 418o.
Svědčí to neklamně o zbyrokratisování
znárodněných dolů, právě tak jako o
zpolitisováni. Inženýři jsou naháněni z
doiů do kanceláří, ale nejsou postaveni
na místa, která jim patři. Tak na přiklad
náměstkem ústředního ředitele ostravského revíru je bývalý pomocník, ač tam
patři technik a nikoliv protekčni dítě.
Pak se nemůžeme divit, i e takovíto
odborníci mají vliv na tlumočení nesmyslů v podobě léčení krise dolů šmelináři! K Ilustraci, jak se vyjímají revíry
strojově ne zrovna nejlépe zařízené, ale
odborněji vedené a nota bene bez brigád, ukazuje falknovský revír s nejvýšším průměrným výkonem. Snad jsou toho příčinou Němci, kteří tv oří dvě třetiny osazenstva, ale pak by to bylo
smutné pro naše horníky, že mají daleko vyšší počet absencí « předstírání
nemocí (až 4 procenta) než němečtí horníci! Brigádničení, které oslabuje ostatní
průmyslovou výrobu, dalo by se klidně
nahradit přesunem pár set Inženýrů
z kanceláří na doly a intensivnějším využitím strojů a moderních trhavin.
Vždyť dobrý inženýr a několik důlních
mechaniků, pod jeho dozorem pracujících,
nahradí snadno tisíc brigádníků! Co tedy potřebují naše doly, nejson ani tak
necvičené ruce brigádníků, jako spíše
cvičené mozky důlních inženýrů, s nimiž
správa znárodněných dolů neumí hospodařit právě tak, jako se strojním inventářem.

Všude nehospodárnost!
Jali
známo, potřebujeme -suroviny
Proto po okupantském zvyku byly děti
místo učeni zmobilisovány na sběr míasmy zamořených hadrů, papírů a železa, jako novodobý přírůstek k národní hygieně, že do čeho se nechce pro
ošklivost dospělým, musí obstarat děti.
A tak dětičky sbíraly rzí prolezlé kouřové trouby a rezaté krabice od kon.
serv, kusy starého železa a plechu, což
dohromady vydalo cěkoiik vagonů druhořadé suroviny, ačkoliv jen na okraji
našich cest leží ještě sta vraků tanků,
tankohorců a podobných trosek německého válečného stroje, kde souhrn jakcstn : ocel a litiny by mnohonásobně
převýšil dětský či spíše dětinský sběr
železného braku! Ale to by musili do
toho zasáhnout-dospěli kteř se ale nedají tak snadno nakemandovat jako
školáci a studentky. Dále kupujeme z
ciziny hliník a lehké slitiny, ačkoli jen
na dvou místech, v Z t e n č i a v Železném
Brodě, se váli po více než dva roky na
sta leteckých motoru a jinde sta vraků
letadel v nichž jsou tisíce metráků lehkých slitin a jakostních oceli a sta q
barevných kovo. Dovážíme stále Se!
hedváb: za těžké nsíce Kčs za 1 k g ve
valutách ze Švýcar a z Itálie a přece
naše vojenská správa rozprodala za
směšné peníze "tisíce padáků" z nejlepšL
ho ralského hedvábí na rozstřihání. "Na
nové budeme cvšem zase kupovat drahocennou surovina za. vafcry. Xebylo by
lepe vzhledem k nehospodářné-na hospodařeni s v r a k y auNxnobilÍL pačškv" a
jinými věcmi aby armáda —¡šla ¿ t S e
hospodářské důstojníky, fcíěi b y nedovolili. a t y padák v ceně -mnoha ttiic

Kčs byl prodán za 150 Kčs a v r a k ve
statisícové ceně za pár tisícovek, a ne
osvětové důstojníky? Prvni by pošlou,
žili vice republice a poplatníkům, kdežto
druzí sloužj zase straně. V tom je celé
vysvětleni. Snad se nám vytkne, že
některé padáky byly prodány i za 350
Kčs za kus, ale méně již, že cena jejich
suroviny je skoro dvacetkráte vyšši.
Naše mládež, která měla tolik co dohánět ve studiu a měla zapotřebí knih,
nejenže jich dosud n e m á prý pro ne.
dostatek papíru, ale je nucena co chvíli
jednou vypomáhat ve sběru nebo v brigádách, které nemaj, se školou nic společného. I álc republika potřebovala k
urychlené hospodářské výstavbě co nejvíce práce. Proto se sli dně s protiklad,
ným myšlením doby, prodloužily dovolené a div že se oficiálně nezkrátila i
pracovní doba. Neoficiálně se tak ovšem
jíž děje. Bylo zapotřebí každého páru
rukou a proto se vytvořily instituce,
jako závodní rady a milice, které znamenaly odejmutí tisíců pracovních sil
a prodloužila ae v době míru presenčnl
služba tak jako v žádné jiné zemi, pa.
trně aby se odlehčilo bolestnému nedo.
statku sil, které musíme dovážet z Itálie, Rumunska, Jugoslávie a Bulharska
a platit je valutami. Oficiální propa.
gandn se rozplývá, jak roste u nás životni standard, ale divadla a koncertní
sině zejí prázdnotou, prořídly i řady
diváků v dražších místech v biografu,
knihy nejdou na odbyt, podobně jako
hudebniny, obrazy a sochy, a jako na
př. hudební nástroje a radla jsou bez
zájmu. Jakpak lze mluvit o lepšm
standardu, když všechny jeho osobité
znaky vykazují až katastrofální pokles? Za těchto okolnost: není divu, že
za těžké stamiliony, které stojí tato nejapné prováděná oficiální propaginda
dvouletkového a dvoustupňového blaho,
bytu by se dalo pořídit leccos užitečnějšího pro stát a národ, než jsme dnes,
bohužel, svědkv, protože víra lidu v
mluvené a tištěné slovo je vážné otře.
sena. Co jsou na př. platné miliony Kčs
vyhozené na neúspěšný nábor horní,
ckých učňů, když jediný nikladač nebo
elek'rický vůz. za ně by] by užitečnější.
Co jsou platné primitivní plakáty ze.
mědělských brigád, když rolník p í měsíce shání žací strej. zatím co strojírenští zaměstnanci letuji hrnce, patřící
vlastně do starého železa. »Každý na
svoje místo a k prácí, v niž se vyučil
a v níž má nejvyšS. výkon«, zásadi to,
jíž jsme vděčili za dřívější blahobyt,
byla v mnoha případech protikladným
myšlením zvrácena s takovým úspěchem, že místo, abychom se blahobytu
přibližovali, od něj se vzdalujeme

Konsumentovy trampoty
Byl jednou jeden šetrný občan, kterýsi jako státní zaměstnanec nastřádal na
rozhlasový přistroj. Netřeba se šířit o
tom. jak dlouho se uskrovfioval, když
známe jednak platy státních zaměstnanců u nás a jednak ceny výroóků
znárodněného průmyslu. Když p n í c !
vytoužený den, vypravil se k obchodníkovi s radiopnsíroji a koupil si znárodněnou reklamou vychválený superhet.
Pod dojmem částky, který za něj vyplatil, zacházel s ním jako v bavlnce a
rodině byk> pod trestem vyhoétísí z doniova zakázáno se dotknout přístroje.
Ale radost majitele neměla dlouhého
trváni. Za p á r neděl se radiopřisíroj odmlčel I zanesl j e j vlastník k obchodníkovi a ten po prohlídce prohlásil, že pote™ cioineir je vadný. Když byl požádán
o j e i o -výměna, zachmuřil se tento dofcrý
UCT a ř e k l i e n a n á žádný, protože
zzjárodnferý prfenysl dodává jen přístroje a ne « » č á s t k y . NeziJylo než se
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vypravit akoro 200 k m daleko <3o mSsta,
kde s t á l a kolébka nešťastného superfaetu. Domníval se, že t a m jeho reklam a c e za p á r neděl narazí n a nevíru, ale
byl příjemné zklamán. Dobří lidé ve
veliké továrně považovali to za zcela
samozřejmé a požádali jej jen o pcehovění, že to musí ohlásit nahoru. Nu. načekal se tam, než vše bylo vyřízeno- a
když přejímal potendometr, zjistil, že
není sám, ale že je tam množství spoluobčanů, kteří mají a ním n a vous stejný
úděl. Proto žádal raději hned o dva potenciometry, ale byl stroze odbyt, aby
tímto svým požadavkem nerušil hladký
chod znárodněné výroby, jež sice počítá
s občasnou výměnou vadně konstruované a vyrobené součástky, ale nikoliv
s tím, že se zákazníci budou těmito součástkami dokonce zásobovat, aby si ušetřili cestu do vzdáleného města. Dodnes
nikdo nevyvrátí zmíněnému státnímu
úředníku jeho pesimismus ve znárodněné podniky, což pochopíme, zvíme-U, že
m á vc svém superhetu již třetí potenclometr...
fík

Krise kolektivisace
Názornou ukázkou, jakých výsledků
se dosahuje kolcktivisaci, je dnešní Maďarsko. Tato země s velkým vývozem
pšenice, mouky, vepřů, salámů, krocanů,
zeleniny, vína a i průmyslových výrobků, je dnes odkázána n a dovoz pšenice
a většiny průmyslových výrobků, protože výkonnost t a m činí jen 50 procent
předválečné a mzdy úiní asi čtvrtinu
mezd v ostatních evropskýc^i kapitalistických státech. Stav úřednictva se
tam t a k zvýšil, že daně činí v Maďarsku až 200 procent vyplacených mezd.
Znárodněné peněžnictví se stalo nástrojem vládnoucí strany, takže neposkyt u j e soukromým podnikatelům vůbec
úvěry. Ti jsou odkázáni na soukromě
úvěry se -10—120 procenty úroků. Pro
klesající výrobu je stabilisace měny,
provedená s takovými obětrni, celkem
nroblematická. Nynější stav maďarského hospodářství a nízká životní úroveň
obyvatelstva jsou dokladem krise kolektivisace a zároveň i přesvědčivým
důkazem, že svobodné podnikáni a Iniciativa jednotlivce jsou nenahraditelným
činitelem v moderním hospodářství, flk

Odkud se rojí milionáři?
Před válkou existovalo v celé ČSK
5 vozů Rolls-Royce, z toho 8 v P r a z e
a 2 v Karlových Varech. Tato dvě měs- t a so dělila o n e j z ř e j m ě j i ! symbol milionu. Dnes Rolls-Royce nevlastní žádný
Čechoslovák, ale za to dobrých ÍOO.COO
vozů všech značek, od lidových vaniček
K d F až po honosné Maybačhy, Mercedesy a Packardy. Převaha těchto vozů
je však spiše v pohraničí než v P r a z e
samotně. Naopak proti předválečné době. Kdo tomu nevěří, af se jde večer
podívat na pražská parkoviště automobilů, hlavně ovšem tam. odkud je n e j lilíže do nejdražíich zábavních podniků
a spatři t a m skoro výhradně čísla vozů
z pohraničí. To by tedy nasvědčovalo,
že těžiště bohatství republiky se přesunulo z vnitrozemí do pohraničních okresů, jak tomu nasvědčuji nejen více m é ně přepychová a u t a na pražských Dlících a náměstích, ale t a k é hosté v nejdraíšich pražských lokálech. Myslíme, že
správnější j e hledat milionáře mezi lidmi. kteří u t r a t í tisíce Kčs za večer a
tento žertík opakují každý týden po 1
až 2 dny, než mezi majiteli nevýnosné
nemovitostí nebo zamrzlých vkladů. Kdo
se brání zdaněni velkých důchodů, h á j i
stejně soudruhy-straníky,
kterým
to
sype.
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Divné osudy čs. stipendií pro
bulharské studenty
Československá vláda ndili ročně 50
stipendií
v}"sokoškolským
studentům
z Bulharska. O - přiděleni SO stipendii
rozhoduje bulharské min. školství, o 20
stipendiích, určených studentům českého něho smíšeného česko-bulharského
původu, rozhoduje naše
vyslanectví
v Sofii. J a k se postupuje při rozdíle«!
stipendií? Bulharské sofijské ministerstvo Školství má své měřítko: 90% pro
komunisty, 10% pro zbývající oteěestvenofrontovce. K sociálnímu postavení
rodičů se nepřihlíží a tak se stalo, že
loni stipendium obdržela dcera generálního ředitele Svazu zemědělských bank,
k t e r ý je milionářem, stipendium obdrželi syn soQjského starosty, syn ředitele
Národní banky sofljské a pod. Z-20 stipendií, o kterých mělo,ro7hodnouti naše
vyslanectví 'v Sofii, obsadila bulharská
vláda Ď a vyslanectví k tomu mlčky
přihlíželo a zde v P r a z e si nevědí rady.
To Ještě není všechno. V těchto dnech
bulharským stipendistům řs. vlád}' předkládány jsou bulharským vyslanectvím
v P r a z e k podpisu reversy, kterými se
stipendista zavanuje, i e (bod 8.) »po
skončení studii bude sloužit! státu (roz u m ě j bulharskému) kdekoliv a na jakémkoliv mistě, jak to odpovídá vzdělání, a to po dobu, po jakou dostával
stipendium. V případě, že stipendium
P p

bude zastaveno z jeho vlny, leda ř e by
se tak stalo pro nemoc m-bo vážné důvody rodinné, nebo kdyby JMI skončeni
studii odmítl sloužiti státu, zavazuje se,
že vrátí peníze mi něho vydané i s úroky do dup konečného vyúčtování®.
Tuk terh bulharský student, který dostává československé stipendium ve výši
1.500 Kčs měsíčně, musí po skončeni
studií buď sloužiti svénm státu tolik let,
kolik požíval stipendia, nebo splatitl
bulharskému státu ve lvech celou tu
sumu es. korun, která mu byla během
studií vyplacena, a to 1 s úroky. .Tak jo
•vidět, chtěl by vydělávat tedy bulharský
stát na čs. stipendiích n Kčs. Tomu sO
p a t r n ě říká praktická slovanská politika.
BIR.

Významná událost ve
francouzském okupačním pásmu
Německa
Dne 8. listopadu t. r. přijal sárský
»Landstagc novou ústavu Sárska, a to
48 htysy proti jednomu ze 49 hlasujících poslanců, kteří byli zvoleni 5. října
1916. Po hla&ovánl předseda sárského
sněmu Joh. H o f í m a n n vyjádřil radost
nad tím, že nová ústava z e m i byla přij a t a téměř jednomyslně a že od té chvílo
budou vztahy mezi Francií a Sárakem
založeny na základě společných z á j m ů
hospodářských 1 kulturních. Po přijeti
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ústavy přemění se ústa vodárny sněm
• Sárska automaticky v parlament a přikročí k volbě předsedy zemské vlády,
jimž bude pravděpodobné zvolen Joh.
Hoffrnann. Přijet! nové sárské ústa vy
znamená, že obyvatelé země jsou rozhodnuti přeruáit své státoprávní spojení s ostatním Německem a obnovit
situaci, jaká byia na západních hranicích Německa od miru westfáLského
až do kongresu a míru vídeňského:
/.ápadoněmc-cké zemí- žily v úzkém spojeni s francouzským životem kulturním
a ve francouzských zájmech politických
hledaly a nacházely podporu proti výbojnčmu centralismu nejdříve habsburskému a pak pruskému
jako ostatně
i všechny ncpruské země Německa,
.liž po válce v roce 1918 vznikly mezi
Němci porýnských zemí snahy obdobné. .Jejich uskutečněni
zabránila
však tehdy daleko spíše naprostá politická neschopnost vedoucích osobnosti
francouzské vojenské okupační správy,
které zásadné odmítaly činit nějaký
rozdíl mezi Němci, kteří pro né byli
všichni jen »snies Boches , a vražednou činnosti tajných německých teroristických organlsaci proti zrádným separatistům
Dnes nutno přiznat, že
francouzská vojenská okupační správa
stoji, pokud se řešeni německých otázek
týká, na daleko vyšší úrovni, než mezinárodně-političtí představitelé Francie,
jak po stránce ideové, tak prakticko-politlcké, i že její postup v německých
věcech lze označit téměř za příkladný.
Je totiž založen na správném rozpoznání francouzských životních zájmů, založeném na historických zkušenostech několika staletí a je přitom tak liberální
a obratný, že dovede i Němce přesvědčit, že zájem Francie je v tom ohledu
I jejich zájmem, a t jde o věci politické,
hospodářské či kulturní. Francouzská
okupační správa prokazuje tím neocenitelnou službu světovému- miru, Evropě
i východním sousedům -Německa, které
dějinné zkušenosti poučily, že Německo
co nejvolněji federované, bylo zemí Goethovou, Leibnitzovou, Kantovou, Herderovou. Mozartovou a Beethovenovou, ale
že Německo sjednocené je Německem
Scharnhorstovým, Moltkeovým, vilémovským či hitlerovským, tedy' stálou hrozbou národům a věčným ohrožením míru,
jak ukázaly jeho výbojné války v letech 1S66, 1S70, 1914 a 193S. P ř á t i si,
aby i z této války vyšlo Německo, sice
územně zmenšené, za to však. co do
počtu obyvatelstva přehuštěné a ještě
ke všemu centralísované, to je pro všechny sousedy Německa politika sebevražedná a pro svět trvalé ohrožení miru.
-fjs- •

»Le Figaro« o situaci na Slovensku
Zvláštní zpravodaj velkého francouzského nezávislého deníku >Le Figaro-:,
Dominique Anclěres. poslal svému listu
z Bratislavy článek s titulem -Slovensku
hrozí generální s t á v k a — neuspokojí-ii
p. Gottwald bratislavské komunisty .
V článku piše:
J e tomu dva měsíce, co tato krise
vznikala. Již za mého příjezdu do Maďarska, v záři. mne n a ni někteří Slováci upozorňovali. Přicházeli z Bratislavy^.
->U nás ozbrojuji partyzánv DOQ záminkou. že hordy ukrajinských sběhů
terorisují _ venkov. Ve "skutečnosti je
těchto lidí málo. Komunističtí partyzáni na Slovensku byli znova organizováni a ozbrojeni p r ý nvoto. aby Dotovali
proti nim. Jejich plukovník, který byl
příliš málo fanatický, by! Dravě vystřídán. Komunisté mobilisnjl svě úder-
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ně oddily. Na Slovensku lze očekávat
cfensivu této strany-c.
Toto mi říkali v záři. Dnes vidím, že
to bylo velmi dobře odůvodněno. J e těžko vyvolati ve Francii představu toho,
co se nazvvá Slovensko. Jednak proto,
že od roku 1918 bylo považováno vynětí
pojmu »Slovensko« ze svátostného pojmu
Československo
za hřích proti
smlouvě trianonské a sévrěské. A i
proto, že Francouz, k t e r ý jede do Československa. navštíví vždy P r a h u v Čechách, někdy Brno na Mpravě, ale málokdy Bratislavu na Slovensku. Přesto
však Slovensko existuje a existuje tak
dobře, že má od roku 1945 v Československu s t a t u t tak speciální, že krise,
jež se vyvíjí dnes, je krisi jedině slovenskou, čekajic na hodinu, kterou urči
pánové východní a střední Evropy, aby
se stala československou.
Když v roce 1945 Čechy, Morava a
Slezsko, slovem země, které sl podrobil
Hitler, byly znovu spojeny ee Slovenskem, kterému Hitler udělil autonomii,
rozhodla se Prahn, že se vůči Bratislavě
vyvaruje chyb z roku 1920. Košická dohoda byla východiskem zcela decentralisované správy Československa. Důsledkem toho bylo, že první volby, které
byly na celém území s t á t u svobodné,
měly na Slovensku výsledky, výsledkům
v českých zemích protichůdné.
Komunisté měli značný úspěch v P r a ze, kde se jejich s t r a n a stala nejsilnějši;
na Slovensku bvli ••oraženi demokraty.
Slovenská Národní rada je založena
na podkladě zákona. 30 procent jejich
členů jsou nyní komunisté, zbytek jsou
většinou demokraté.
Dnes komunistická menšina útoči na
demokratickou — čti jreakcionářskou
— většinu. Činí to na Slovensku a nikoliv v zemích českých, protože, dříve
než půjde dále, musí zlomit odpor Slováků.
Objev spiknutí, které existovalo v embryonální a individuální podobě, byl využitkován ke kampani, hanobící demokratickou stranu. Někteří poslanci Slovenské národní rady v Bratislavě a někteří Slováci, kteří byli členy ústřední
vlády v Praze, byli podezíráni, vyslýcháni, zatčeni. Zásobovací krise, způsobená suchem a snad 1 nepořádky, poskytla komunistům novou zbraň proti
jejich demokratickým protivníkům.
Sbor pověřenců (pověřenci jsou cosi
jako slovenšti statni tajemníci), m á většinu demokratickou, ale přes to komunisté mu nadekretovali společnou demisi.
Demokraté protestovali, komunisté věc
postouoilí Praze. Přeji si, aby byl jmenován nový Sbor pověřenců. Jedním slovem, chtěli by rozšířit komunistickou
základnu slovenské vlády v očekávání
voleb v červnu 194S, kdy doufaji dosáhnout aspoň relativní, ne-li absolutní
většiny, jak to dovedli v jiných zemích.

Angličané ve vnitřních sporech
v Indii
I po prohlášeni obou části Indie za
svobodná dominia zůstali mnezí Angličané j a k v civilní správě, t a k v a r m á dách j a k Pákistánu, t a k Hindustanu. A
jako vždy. snaží se, aby nesčetným milionům lidí. k t e r ý m až" do socialistické
anglické vlády britská ochrana zaručovala klid, miř, pořádek a stálý, byť pozvolný, protože nenásilný vzestup životní úrovně, zachránili z "bouře •indické
svobody Í aspeň jejich, životy. Klasický
přiklad této britské činnosti, k t e r á
usvědčuje ze iži všechny, kdož t a k lehce
r»—dívali, že Kipplingovy obrazy z Indie
skreshijí skutečnost ve prospěch Angličanů. j e postup této staré g a r d y britské

civilni i vojenské správy Indie ve sporu,
k t e r ý vznikl mezi Hintíustanem a P á k i stánem o Kašmír. V Kašmíru totiž vládne maharadža, k t e r ý je hlndu, kdežto
většina obyvatelstvu je moslimská. Když
bylo ohlášeno, že Kašmír se připojí k Hindustanu, vznikly v zemi nepokoje a domorodým moslimským vzbouřencům pomáhaly mosllmské kmeny Patlianů ze
severozápadního hraničního území. Vláda Hindustanu poslala mnharadžovl do
Kašmírů na pomoc vojsko. Pákistánský
ministerský předseda Džinnah chtěl poslat pákistánské vojsko zase na pomoc
moslimskému obyvatelstvu, ale tu zakročil velitel pákistánské armády, britský generál Gureey, ze s t a r é Indické
gardy, k t e r ý se vyznamenal za bojů
proti Japoncům v Burmě. Dříve, než
byl vydán pákistánskému vojsku rozkaz,
íiby postupovalo do Kašmíru, navrhl Džinnnhovi, aby promluvil s maršálem Auchlnleckem, který je dosud vrchním velitelem obou Indických armád, byl velitelem indické a r m á d y za války a k němuž m á úctu jak hindustlcké, t a k mosllmské obyvatelstvo. Maršál Auchinleek
upozornil Džlnnaha, že, kdyby poslal pákistánské vojsko do Kašmíru, byl by to
válečný čin a žc v tom případě by britští důstojníci obou armád odstoupili, protože by se nemohli zúčastnit války dvou
dominií Jeho Veličenstva. Auchlnleckovo
stanovisko podporoval sir Francls Mudie, guvernér provincie severního Pandžabu, a tak se těmto třem Britům podařilo prozatím zabránit pohromě vnitřní
války v Indlíl. Kašmír ovšem, bohužel,
není tu jediným důvodem sporu; v jiných
krajích země je mnoho podobných. Došlo-li by přece jen — dík socialistické
vládě v Anglii — v Indii k občanské
válce, mohlo by se lehce stát, že by pak
nešlo jen o věc Indickou, ale o aféru,
k t e r á by hranice této země daleko a
hrozivě přesahovala.
J, V

Kominform zahajuje v Bělehradě
Obyvatelé Bělehradu žiji již od s r p n a
ve stálém vzrušeni. V srpnu totiž začalo velké čištěni města od nekomunlstlckých živlů tím, že ministr vnitra srbské
federální republiky
nařídil, aby
jak
hlavní město, tak jeho předměstí opustily ihned všechny neproduktivní živly . Pod pojem těchto neproduktivních
živlů-i jsou zahrnováni všichni, jež aocialisace připravila o existenci, v prvé
řadě obchodníci a příslušnici svobodných
povolání.
Opatřeni postihlo na 11.000 lidi, kteří
se podle policejního označení musí vystěhovat na vzdálený venkov, do míst,
k t e r á jim budou určena. Tak se, mimo
jiné, uvolni byty a kancelářské místnosti pro zaměstnance centrálních institucí
komunistické s t r a n y a všech organisaci
UJ. Internacionály, zejména Kominformy, jimž se stal Bělehrad sídlem. Těcht o zaměstnanců a agentů přišlo do Bělehradu od 5. ř í j n a tolik, že tu vznikla
bytová krise ještě daleko větší, než byla
v době, k d y město obsadila sovětská
a r m á d a . V Bělehradě je též sídlo slovanského výboru, jehož předními f u n k cionáři jsou dnes význační činitelé UJ.
Internacionály, j a k o n a příklad Božidar Maslarič. kterého Tito jmenoval generálem, ač nikdy nebyl vojákem, a za
války byl hlasatelem tífliakého rozhlasu. Novým výkonným tajemníkem je
rovněž sovětský důstojník, Igor 7<íedvěděv, k t e r ý přijel do Bělehradu s velik ý m štábem spolupracovníků. U Zemun ě a u Makíče p r a c u j í sovětští rozhlasoví odbornici na zřízení silné vymlácí
stanice, která, m á vysálat p r o g r a m y
Kominfoirr.y a paralyzovat americkou
vysílačku v Umáiově.
et
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Říjnová revoluce a naše svoboda
Byl: a jsou mezi námi lidé, kteří se snažili'a dosud
se vyriasnažují prokazovati závislost našeho bytí jak
národního, tak i kulturního a státního na vlivu a působen sil mimo naše národní společenství. Podle těchto názorů neměli jsme ve staré době vlastni národní
kultury, nebot! prý vše, co se dá v té době u nás kulturou nazývat, přišlo k nám z Německa, české státní
právo bylo prý utopií, sv. Václav byl jen bigotním
knižátkem a v posledních dnech zaslechli jsme volání
českého historika, aby byly zrevidovány Palackého
Děj ny, ježto prý jsou psány na podkladě padělaných
literárních památek. V posledních dnech se u nás zase
leckde mluvilo o tom, kdo nás roku 1918 osvobodil.
U příležitosti oslav říjnové revoluce z roku 1917 doléhala k nám z řečnických podií, i ze sloupců novin
tvrzení, nemající nic společného s historickou pravdou, jež zněla: V ohni říjnové revoluce byl ukováa
lepší osud našeho národa. Říjnová revoluce zasadila
smrtelnou ránu Rakousko-Uhersku. Bez řijiové revoluce nebylo by svobodného Československa atd.,
atd. Na takovéto these neiajde se dokladů ani v h'storických pramenech, ani v literatuře státovědecké a
politické, ani v projevech těch sovětských státniků.
•kteří říjnovou revoluci v roce 1917 dělali.
Aby se nevytvořila legenda, stejně umělá jako dřívější, která při pisovala vytvoření Československa Wilsonovi, Lloydu Georgeovi a j., je 'třeba ziovu opakovati známé pravdy: Východní fronta se rozpadla brzy
po Zborovu a před říjnovou revolucí, především zásluhou chvastounského vůdce eserů A. F. Kerenského. Vojska centrálních mocností pronikala pak hluboko do Ukrajiny a baltických provincií, a sovětská
vláda musila na jaře roku 1918 přijmout v Brestu
ponižující mír, diktovaný Němci, s nímž se však nikdy nesmířia. Ruská revoluce musila tehdy věsti těžký- boj ďexisteici sovětského státu, nebylo už tehdy
staré ruské armády a nové armády sovětské ještě
nebylo. Sovětský stát ohrožovali nejen Němci, ale i
domácí kontrarevoluce a intervenční vojenské sbory
západních "mocností. Tyto síly nebyly malé. Řijaová
revoluce vyhlásila sice právo malých národů na sebeurčení — předtím to učinil v jiné formě Wilson —
nemohla však míti -vlivu na manifest českých spisovatelů z května r. 1917 a na státoprávní prohlášení
Kalinovo, přednesené na říšské radě 26. května roku
1917, poněvadž tyto deklarace, jež ukázaly českému
národu cestu k rozbití Rakousko-Uherska, byly vyhlášeny půl roku před ní. Sovětská vláda vyhlásila
sice v Brestu požadavek sebeurČení národů, mohla
jej však i -kutečniti s úspěchem na území býv, ruského státu, ale ne na území Rakousko-Uherska.
Tento výklad by byl neúplný, kdyby nepojednal
o příčnách a následcích konfliktu, který- vznikl
v květnu roku 1918 mezi sovětskou vládou a našimi
legiemi v Rusku, jež byly v letech 191S až 1920 mimovolně zataženy do protisovětské intervenční akce dohodových mocností. Jsme svědky zarmucujlcí skutečnosti, že se zamlčují nebo ohýbají fakta, mající vztah
k úloze, která připadla našim legiím na- Rusi v mezinárodním světovém děni a v ruské revoluel Zavedl
se u nás zvyk, mluviti jen o Zborovu a Bachmac. jako
by hned potom se naše legie rozplynuly v širokém ruském prostoru. Českoslovenští dobrovolci na Rusi považovali za svůj úko-l bojovatl proti centrálním mocnostem a ne dělali policajty v hostitelské zemi která
se zmítala v občanské, válce. Odnrtli se vměšovat do
vnitřních-záležitostí ruských, ogmítT žádost .generála
•v Kornilova o pomoc na potlačení povstání v PetrehraOBZORY

dě a nepodporovali ani revoluci, ani koatrarevolucl,
sledujíce zásadu naprosté neutrality. Jejich snahou
bylo, doslati se co nejrychleji do Francie, poněvadž
legie byly od podzimu 1917 součástí francouzské armády, které měly na západní frontě býti zasazeny do
boje proti Němcům. V únoru 1918 dohodli se legionáři
o neruše.iém a bezodkladném odjezdu směrem na Vladivostok s« sovětskou vládou Ukrajiny a s vojenským
velitelem Ukrajiny Muravjevem, dali se pak hned na.
cestu, jsouce napadáni Němci, které porazili v polovici března u Bachmače. Úmluvou v Kursku ze dne
16. března roku 1918, kterou za sovětskou vládu kontrasignoval Ovsějenko, byl povolen legionářům odjezd
se zbraněmi, jichž počet byl o týde i později stanoven
úmluvou v Penze na 168 pušek a 1 kulomet pro vlak.
Lenn projevil souhlas s oběma úmluvami, a když některé místní sověty činily Čechoslovákům při průjezdu potíže, vydal dne 26. břozna komisař Stalin místním sovětům telegrafický příkaz, v němž je žádal, aby
nečinili potíže Čechoslovákům, kteří odjíždějí jako
svobodní občané do Fra icie a mají s sebou nejnutnčjší
zbraně pro případ obrany proti kontrarevolucionářúm.
S korektním poměrem Lenina a Stalina k čs. legiím nesouhlasil komsař války Trockij, který zamýšlel rozformovati legie a zařaditi jejich příslušníky buď
do sovětské armády nebo do pracov. kolon. Konflikt,
legionářů s místům sovětem v Čeljabinsku poskytl
Trockému záminku prevésti likvidaci legií. Ve třech
telegramech z 21.—23. května nařizoval místním sovětům odzbrojiti legionáře, rozformovati je do oddílů
sovětské armády nebo do pracovních kolon a zastřelit
na místě každého legionáře, který by byl dopaden se
zbraní v ruce. Legionáři odpověděli na tyto brutální
rozkazy Trockého vojenskými akcemi proti sovětům
po celé délce magistrály, a tak se dostali proti avé vůli
do kooflíktu se sovětskou vládou, jehož pak využily
západní mocnosti k provedení intervence proti sovětům.
Čechoslováci ovládli pak v krátké době magistrálu,
Ural a Povolží, obnovili na Volze východní frontu proti
Němcům, kteří se drali stále na východ až do Kavkazu, znemožnil: tak Němcům využiti pro jejich válečné účely bohatých potravinových a nerostných
zdrojů Sibiře, Uralu a Povolží, a mimo to zabránili odjezdu nejméně 600.000 německých a maďarských zajatců na západní frontu, kde Němci v té době nebezpečně ohrožovali Paříž. Kdo ví, jak veliký nedostatek
potravin a surovin pro válku důležitých mělo Německo v létě 1918, kdo ví, jak málo dalšich armádních
sborů potřeboval Hindenburg k tomu, aby v létě 1918
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vzal Paříž a zahnal unavené spojenecké armády za
Loiru, ne-li k Pyrenejim, ten dovede pochopit význam
a důležitost vojenských operací našich legií v Rusku
pro uryehlené ukončení války. Kdyby toho nebylo,
nediktovali by Spojenci Němcům podmínky příměří
už 11. listopadu r. 1918, nýbrž patrně až v létě nebo
na podzim příštího roku, jak předpokládali dohodoví
vojevůdci a státníci ještě koncem léta roku 1918.
Význam říjnové revoluce pro naši svobodu projevil
se rozhodujícím způsobem teprve za čtvrt století, za
války proti h : tlerovskému Německu, které bylo pro

Hra na „slepou bábu"

Dr L u d ě k

Naše pl.ié sympatie jsou na straně parlamentu a
právě proto s nelibosti a jistými obavami sledujeme
vývoj, který svými tendencemi parlament vyřazuje
jakožto vrcholný orgán lidového představitelstva. Těžiště všech velkých politických otázek se, bohužel, dnes
přesunuje mimo parlament. Parlament v poslední době
si často stěžuje, že není respektován a že se mu dávají ultimata se šibenic.tími lhůtami a vůbec že se
s ním nepěkně zachází. Tyto parlamentní stížnosti jsou
sice plně oprávněné, ale nikdo se ještě prozatím neodvážil sáhnout i formálně na ústavní práva parlamentu a tedy parlament má po ruce všechny zbraně,
aby obhájil svoje postavení proti jakýmkoliv protiparlamentním a tedy protidemokratickým tendencím,
ať vycházejí z kteréhokoliv kouta. S největší lítostí
musíme však říci, že parlament v současném složení
neumí dostatečně obhajovat svou důstojnost vrcholného lidového představitelstva a nedovede volat k pořádku ty, kteří by rádi nakonec i formálně práva parlamentu oklestili. Kdyby parlament držel pevně v ruce
svoje ústavní zbraně, nemohlo by se nikdy stát, aby
vláda měla k němu tak malou úctu, aby jej dokonce
nazývali někteří vládní činitelé sabotérem vládního
programu a aby se s ním zacházelo jako s poslušnými
služebníkem.
Nebudeme daleko od pravdy, jestliže řekneme, že
slabost parlamentu je jednou z velmi důležitých příčin
naš : ch vnitropolitických krisí a pochyb o tom, v čem
spočívá a o co se opírá systém tak zv. »lidové lidovlády«. Slabost parlamentu způsobuje, že naše vnitřní
věci se stále více odklánějí od ústavního základu a
sunou se stále zřetelněji na rovinu vysloveně mocenského zápasu, kde se nebere vůbec zřetel na nějaká
společná pravidla právního a tedy ústavního vyřizování veškerých problémů. V tom okamžiku, jakmile
parlamentu vypadává z ruky jeho zbraň politického
garanta a obhájce právního státu, právní stát, jakožto výraz parlamentní demokracie, stává se pouhou
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nás a pro celou ostatní Evropu nebezpečím daleko větším než Německo vilémovské. V ohni říjnové revoluce
nebyla ukována naše. státní samostatnost, nýbrž Svaa
sovětských socialistických republik, který nám pak
pomohl vynikající měrou zbaviti se německého uchvatitele a zachrániti se před národní smrti, říjnová revoluce nezasadila smrtelnou ránu Rakousko-Uhersku,
ale za čtvrt století nato hitlerovskému Německu.
V tomto je skutečný význam říjnové revoluce pro nás
a lidstvo a její veliká zásluha o záchranu naší národní existence ve chvíli, kdy se již připozdívalo.
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ilusí se všemi následky pro vnitřní svobody občanů
a právní řád ve státě. Není pak j'né autority, nežli
moc. Viz na př. politiku ÚRO. Bohužel, že i samotné
vládě, jakožto jedné z ústavních mocí, se věci vymykají z ruky a dostávají se cele clo rukou faktického
mocenského útvaru, jímž je Národní fronta. Chcemeli zůstat parlamentárními demokraty a současně mít
Národní frontu, pak nemůžeme jinak, než tento pro
nás dnes velmi potřebný útvar mít jen a jen za jistý
sněmovní výbor, složený z vůdců sněmovní většiny.
Jedině parlament je představitelem všeho lidu a nikdo j'ný. Jestliže se leckde tvrdi, že Národní frontu,
jako představitelku našeho lidu, tvoří jednotné revoluční hnutí, jednotný svaz zemědělců, jednotné druž-,
stevnictví, jednotný svaz mládeže, odbojové organisace a konečně prý také politické strany, pak tyto
představy jasně prokazují přání dostat celou naši politickou soustavu na mimoústavní půdu a pominout
při rozhodování orgány, které vyrůstají z práva a zákona. Přiznáváme, že v této oblasti je snazší dynamické manévrování, než tam, kde každý je vázán společnými pravidly a kde mocenské prostředky se musi
sklonit před zákonem.
Národní fronta bude proto s menšími přestávkami
v permanentní krisi, jestliže právě nebude společná
shoda, pokud se týče základů naší soustavy. Národní
fronta stojí před rozcestím: buď bude celá uznávat
ústavní uspořádám, anebo přejde na pole mocenského
vlnobití, kde není zastávky a kde je neustálé potýkání,
oko za oko, zub za zub, bez jakýchkoliv společných
pravidel. Komunistické straně by lépe vyhovovala
tato druhá cesta. Proto se obklopuje svými satelity
v podobě různých organisací, které by ráda prosadila
do tohoto mocenského víru na pomoc, poněvadž j : nak
se dostává se svým stanoviskem do málozáviděníhodného isolačního postaveni. Komunistická strana neuzrála ještě v cele demokratickou stranu. Nesnáší porážku a nesnáší přechodnou politickou isolaci, do které se právě dostává jen svými nedemokratickými
představami a prostředky. Jakmile komunisté cítí porážku, ihned začínají hrozit nedemokratickým nátlakem generální stávky a různými »akcemi« atd. Jestliže v ostatních politických stranách ukazuje se nálada pro pevnější postoj, komunisté ihned začínají nedemokraticky obviňovat, že některé strany jsou pod
vlivem ,-,agentú reakce^. Komunistická strana si činí
nárok, aby ostatní strany »očišťovala cd agentů reakce-, nárok, který vyplývá ani ne tak z pravdivé
skutečnosti, jako spíše z toho, že komunisté shodou
okolností mají ministerstvo vnitra.
V naší současné situaci se vyskytují dva velmi důležité problémy: Jednak, aby se demokratické většině
ve státě podařilo, aby komunistická menšina přijala
pohňckou hru na přísně ústavních základech. Jednak
pro komunistickou menšinu existuje problém, jak demokratickou většinu přimět k tornu, aby se stala poOBZORY

volnou pro výlučně mocenskou partii, kterou komunisté ovládají par excellence a aby tato většina resignovala na bezpečnou a pevnou pudu přísně ústavního
uspořádání. Zkušebním kamenem stává se právě Slovensko. Zde se ukáže, který z obou problému bude
úspěšně řešen. Jako demokraté máme životní zájem
na tom, aby to byl problém první. Zvítězí-li druhý
problém na Slovensku, brzy muže se pak úspěšně rozvinout i v historických zemích. Bereme na vědomí
komuniké vlády z o. listopadu t. r. bod 1, v němž se
odsuzuje šíření neodpovědných zpráv, jako by vyšetřování na Slovensku bylo vedeno stranicko-politickými zřeteli, nebo sledovalo stranicko-poliť.cké cíle.
Za druhé však nesouhlasíme s :>Rudým právem ze
dne 8. listopadu, které ve zvláštní příloze: »Oč jde na
Slovensku« bombasticky líčí, jako by stálo Slovensko
1 řeci odtržením od republiky. »Rudé právo« píše v te
příloze mimo jiné: »Bezpečnostní úřady odhalily vojenskou organisaci „Tisových pohotovostních oddílů"
a zabavily zde 36 kg třaskavin trituolu, 400 kusů nábojů do pstolí, 760 kusů nábojů do vojenských pušek, 9 pistoli, 6 vojenských pušek a ruční granát.
Zbraně byly připraveny k provádění teroristických
činů...«
Ať dopadne na každého sankce zákona na ochranu
republiky, kdo jej poruší, ale ze způsobu, jakým komunistický tisk referuje o celé věci, přímo každému
se vnucuje závěr, že komunistická politika má něco
za luhem. Z celého způsobu, jak se zabarvují slovenské věci, kouká nějaké čertovo kopýtko. Československá republika nestojí na tak vetchých základech, jak
snad předpokládá komunistický tisk, že by ji mohlo
ohrozit nějaké liliputánské skladiště zbraní tak zv.
»Tisových oddílů«. Všechny demokratické strany,
včetně demokratické strany slovenské, souhlasí, aby
očista byla provedena podle potřeb státu a spravedlivě, ale staví se proti politicko-stramckému zneužívání.
Proč tento pasus všude je tak výslovně na české i
slovenské átraně zdůrazňován? Poněvadž asi snahy
o takové zneužití zde jsou! Nápor je veden proti Demokratické straně. Tato strana byla před dvěma roky
jedinou stranou na Slovensku, která měla od začátku
upřímně československou koncepci, zatím co u slovenských i českých komunistů nemůžeme to tvrdit, poněvadž komunisté zůstali i v počátcích osvobození věrni
své staré koncepci zcela »svobodného« Slovenska, čímž
vlastně mimo ideologii neměli si co vyčítat s luďáky.
Komunisté během dvou let zase změnili svou linii
a nyní obviňují demokratickou stranu ze separatismu. Je možné, že mezi slovenskými demokraty jsou
také separatisté, ale jsou také mezi komunisty, máme-li si býti zcela upřímní. Nechceme nikomu sahat
na ledví, ale jak se maji měnící se linie komunistické
politiky k neměnné demokratické koncepci československé ? Ve chvíli, kdy slovenský volič se obrátil zády
ke komunismu, změnila linii také komunistická politika, totiž od nejvolnějšího autonomismu, hraničícího
se separatismem. k tuhému centralismu. Toto ovšem
pak není politika, která se opírá o jisté stálé zásady
a která cti dané slovo, ale podobá se člověku, který
vrávorá s jedné strany na druhou a přitom vynucuje
si na druhých, aby souhlasili, že jde rovně, jako podle
pravítka. Tato neprozíravá politika pochopitelně budí
odpor na Slovensku, radikafisuje stále více ovzduší a
nahání vodu na mlýn skutečnými separatistům. Praha
se pak ukazuje Bratislavě jako místo politiky, která
neumí držet dané slovo a která nerespektuje politické
přesvědčení a cítění, vyjádřené demokratickými volbami.
»Na. Slovensku se bude dělat přísný pořádek. - ozývá se dnes často z krajně levého-tisku. Zapomíná aeT
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že policajti nikdy nebyli státníky. Je to smutná bilance dvouleté -¡státnické;, politiky mezi Čechy a Slováky, že se používá policejních prostředků, když schází státnický rozum. Bohužel, že stávající politika nedovedla získat srdce Slovenska svým politickým uměním, policejními methodami se může jenom ztratit a
zatvrdit! Na Slovensku zůstane na dlouhou dobu z toho všeho zatrpklost. Přáli bychom si jako českoslovenští vlastenci, aby to nebyla zatrpklost vůči Praze
jako celku. Pevně věříme, že dnešní politika, s kterou
nesouhlasíme, nebude přece mít tak hluboké následky,
i když si neděláme iluáe, že se nové větší chyby, které
se připojily ke starým, lehce a v krátkosti napraví.
Snahou nové české politiky mělo být, získat celé
Slovensko tak, aby co nejvíce Slováků bylo vřele a
z celého srdce cddáno republice, aby vůbec nemohlo
být pudy pro plány separatismu. Velmi se obáváme,
že jsme se právě hrubě prohřešili proti této stěžejní
snaze státní politiky. Vcelku jsme nejednali jako státníci a odpovědní politikové, ale spíše jako straníci.
Toto se nám nyní nešťastně mstí. Veřejnost je neustále zneklidňována zprávami o slovenském spiknuti.
Jestliže tedy je jeho rozsah tak vážný, jak se v některém tisku nepřestává zdůrazňovat, pak existence
spiknutí sama podává důkaz a vysvědčení o neprozíravé a málo odpovědné politice, když věci dospěly po
dvou letech až sem...
Komunisté sledují svých 51 procent. Tomuto cíli se
vše podřizuje. To je ovšem velmi sobecké a velmi stranické, ale málo odpovědné ve vážných chvílích, naší
politiky. V zájmu klidnějšího vývoje a největšího
ohledu k životním zřetelům republiky nepřáli bychom
si nic jiného, než aby komunistická strana opustila
svou mocenskou hru a vstoupila upřímně na pudu
ústavních, parlamentárně demokratických řádu a
zvyklostí. I zde může sledovat svoje cíle dosažení 51
procent, to jí nikdo pak nezazlí, jestliže si odhaduje
tak vysoko svoje budoucí chance. Pro svobodnou fair
play jsou v demokracii brány otevřeny. Na př. v Anglii se nikdo nepozastaví nad tím, když jedna strana
získá nadpoloviční většinu, poněvadž tato většina zase respektuje menšinu. O nic jiného v demokratické
soutěži nejde! Ale ať se u nás nezavádí způsob hry na
schovávanou. Ať se nechce, aby demokratická většina
v tomto státě sama si zavazovala oči a nechala se vést

AUTOMOBILISTÉ!
NOVINO

PRAŽSKÉHO

AUTOSALONU

Příjemnou jízdu ve vytopc-ném voze vám poskytne
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menšinou, která by měla prvilegium většinu libovolně
vodit za ruku, kam $s menšině zachce a ještě k tomu
nádavkem namlouvat, že jsou to cesty a cíle nejlepší
demokracie.
Stát 3i politika je příliš vážnou věcí, než aby se s ní
mohla provozovat hra na »slepou bábu«. Stranickým
zneužitím současné situace na Slovensku mohou se dít

Sprcha na horké hlavy
V době vnitropolitického
napětí a různých krisi.
zbytečně
vyvolávaných,
pokládáme za vhodné každému
připomenout
právě nyní některé úseky z prohlášení
ministra
průmyslu
B. Lauimana v plenu ŮNS z 20- m. nu. které denní tisk nepřinesl. Zejména jsou zajímavé skutečnosti,
týkající se Siorenuka- Mnozí, kteří teď právě volají po přísném pořádku na
Slovensku,
měli by alespoň trochu zpytovat své srědomi a
udělat konečně hospodářský pořádek v českých
zemích.
Teprve zavedení stabilisačních
bilancí dá
průmyslovým
podnikům správný kalkulační podklad- Národní podniky folií
zatim provádějí v bilancích odpisy opotřebení
investovaného
kapitálu podle předválečných
cen, což neodpovídá
skutečnosti. Správné by byly as/xtií trojnásobkové
odpisy.
Následkem toho vykazují četné podniky zisk místo ztráty
•Právě teď, kdy si potřebujeme
opatřit nezbytné
suroviny,
roste schodek naší zahraníčně-obchodní
bilance, při čemž se
vyvíjí neuspokojivě
1 celkový objem zahraničního
obchodu."
»Zároveň nutno po pravdě říci, že důsledky sucha budov
velmi tíživě působit no naše hospodářstm
ještě celý příští
rok.«
>V :iívůru všeobecné časti svého výkladu nemohli pro úplnost opominout ani zmínku, o vlivu poválečné
demoralisace
na výrobu. I když se to zdá být paradoxní, jsme po dvou světových válkách i> takové situaci, že problémy mravního života
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pokusy hrát si na »skpou bábu« v Bratislavě, zítra
třebas bude nálada si ji zahrát v Praze. Proto všichni,
kdo mají rád: svobodu a opravdovou demokracii,
nechť stojí všude pevně a odhodlaně na půdě při^nýfh
ústavních řádů a v žádném případě aC.tuto půdu- neopouštějí, Dnes státnictví představuje držet statečně
zásady!
— f j s—
mají velký vliv na problémy
hospodářské. Bývá lomu tak
sice po každé válce, ale po této udice, která byla také dosud
nejstrašnější, dosáhla bšcobecná denwraUsacc rozměrů takřka
neuvěřitelných.
DemoraUsacc se přirozené
také jeví Ve výsledcích jednotlivých
oborů podnikáni. Není to jenom útěk
od těžké práce, není to jenom nepravidelná docházka do
práce, ale také — a v průmyslu to dobře pohnijeme
— ;iedosiatek pocitu odpovědnosti, lehkovážné nazíráni,
liknavost
v plněni přikázaných úkolů. Je to dále nevážuost k vydělaným
penězům, protože za Války f po válce ztratily peníze nedostatkem zboží na hodnotě. Naopak zase bylo možno poměrně,
lehko peníze vydělat. Věřte, že mne bolí, když tu ěi onde .na
základě revise odhalíme v některém řediteli dejraudanta
a
zloděje, ale věřte také, že jsem se otřásl, když v zápise
0 10. schůzi představenstva
Československých
textilních
závodů jsem se dočetl, že re Varnsdorfu shořelo 3000 ki7 bavlny
jen proto, že zaměstnanci
se nepokusili o hašení,
poněvadž
právě skončila pracovní doba•«
*Jsou závodní rady. jimž by měla republika dál nejvyšši
řády za to, co pro ni vykonaly• Naproti lomu však není zajisté účelné, aby na příklad
do Prahy přijížděly
delegace
často až 15 i ZOčlenné a strávily v Praze dva i t f í dny, nejed
nou z důvodů zcela malicherných.
Je to drahé, je to nelwspodárné a je to zbytečné.«
»Proti volání po nových pracovních silách do dolu se často
argumentuje
tak. že počet zaměstnanců na dolech proti předválečným letům stoupl. Přesto se však nepodařilo dosáhnout
předválečné těžby na- hlavu• V roce 1037 bylo zaměstnáno na
kamenouhelných
dolech průměrně
42.232 dělníků,
kdežto
v červenci 1047 již 55-338 dělníků•«
»Těžba a výkon na hlavu a směnu v kamenném uhlí sloupaly. takže v prosinci 1945 dosáhly již 70-5%, prosinci 1040
76.43% a za primí pololetí
roku 1047 103.79% ve srovnáni
v roce 1037•«
»Důležitou
úlohu v počtu pracovních
sil hrají také zameškané směny, a to zejména směny zameškané
nemocí a
t. zv• omluvené a neomluvené směny. Významné je srovnáni
průměrného
procenta zameškaných
směn v roce 1037 se zameškanými
směnami
v jednotlivých
měsících
roku 1047
v ostravském
revíru. Průměrný
počet zameškaných
směn
činil v roce 1937 7.58%. z toho pro nemoc 6.3%. V měsíci
červenci 1047 činit 23-10%. z toho pro nemoc 10-65%."r,
Paní a pánové, nejzávažnější
je ovšem zpráva o hosp<idářských výsledcích
Československých
dolů. Je nutno konstatovat. že se výsledky proti roku 1946 zhoršily•«
»Značné zatíženi způsobují
příplatek na těžbu ve dnech
pracovního klidu a prodloužená dot:olená na zotavenou,
jakož
1 režie s pracovními brigádami. Jak jsem již řekl. také -pracovní morálka není na žádoucí výši. Myslím, že také nadměrný počet úředníků
a velké procento
neproduktivních
mezd má nepříznivý vliv na hospodaření
Československých
dolů.«
•Z uvedeného je zřejmo, že hospodářský výsledek Čs. rlolú
bude letos ještě horSi, nežli byl v roce 1046. K 1. lednu 1047
čir,ť.y finanční dluhy nár. podniků hornických 6.020.313 Kčs,
z kterěto
částky
jsou
odečteny
finanční
pohledávky.
K 30. červnu 1947 stouply dluhy na 7,303-547 Kčs. takže zadlužení se zvýšilo" za půl roku o 1,364-234 Kčs.«
^Nechci před parlamentem
tajit obavu, že náš
strojírenský
průmysl v důsledku přijatých
závazku do ciziny
nedodrží
energetice příslib dodací lhůty, což může vést i ke krisi v zásobování proudem a plynem- Proto netajím ani své obavy
z Jeriše v zásobování proudem nejen pro letoíní zimu.
nýbrž
i pro příští rok, jestliže se nám nepodaří dokončit
výstavby
některých
vélkoelektráren.*
*Z:sk elektráren za I. pololetí činí 184.M1-000 Kč;.
Kdyby
se odpisy t i - á d i l y trojnásobkem,
skončily by elektrárny
své
hospodařeni za I. pololetí ztrátou 54.344-000 Kčs.?
»Soudím, paní a pánové, že -vás bude také zajímat,
jaký
byl pohyb zaměstnanců
v kovoprůmyslu.
Počet dělníků 'a
-učbk stoupl z měsíčního průměru
138445 v roce 1S4$ na
Js.SSS v měsíci červnu 1947. Tu je přírůstek 13-71%. Počfí
-úředníků vzrosti z přůrr.ěru 35.1B1 v roce 1346 na 39465
v koětŤíu 1947 Pró zajtrnavast ýeftě vaáSm,
že porn&r prMv.
odorae&zangcfi hodin na Skrisenskv, je vyíii. nežli
ódpčňtóá
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procentem počtu dělníků. což je důsledkem toho, že na Slovensku připadá na. jednoho dělníka a období 192-4 odpracovaných hodin, kdežto v českých zemích pouze 179.4 hodiny.
Průměrná denní pracovní doba je tudíž na Slovensku
delší,
a to 7-7 hodin, nežli v českých zemích, kde činí 7.2 hodinyTaké počet odpadlých hodin je na Slovensku menší než v zemích českých. V květnu činil 3.2%, kdežto v českých
zemích
5.7%. Přitom průměrná mzda dělníka na Slovensku je o 15%
nižší nežli v českých
zemích.«
>K ilustraci poměrů v chemickém průmyslu ještě
uvádím,
že počet neomluvených
hodin stoupl v českých zemích z 3-68%
na 4.40% celkově odpracovaných
hodin, na Slovensku
naopak klesl z 4-70% na 2-25%.«
->Ačkoliv se zdá, že náš sklářský průmysl má dobrou situaci odbytovou, musím upozornit na okolnosti, které v nejbližších dnech mohou sklářskou výrobu značně ovlivnit.
Loňského roku se ukázalo, že odbyt v luxusním skle začíná kle•

me c že v cenách užitkového
a plochého skla se cíosiorrimo
do ostré soutěže se zahraničním
průmyslem—
Při ťáíeeh
těchto obtížích vykáži v tem to roce národní podniky
sklářské
určitý zisk, který by ani zde ovšem nebyl, kdyby odpisy byli,
počítány z val o ris ováných
hodnot•«
'Obchodními
smlouvami jsou zajištěny našemu
textilnímu
průmyslu
dodávky
pouze ve ¡-¡¡Si asi 10%
plánovaného
exportu--'
K těm to výňatkům
z prohlášeni ministra průmyslu
není
jisté třeba obšírných komentářů.
Čtouce je, vybaví si čte2
náři Obzorů« zajisté přemnohé články a poznámky,
v nichž
jsme již dlouho upozorňovali na to. co ministr Laušman
dnes
sám veřejné přiznává a pranýřuje. Že se nám za totéž dostalo
nadávek, že ">Obzory« byly pranýřovány
jako list reakčni
a že proti nim byly pořádány dokonce i t> národních
podnicích všelijaké resolučnt kampaně — tomu se ovšem nikde
z nás již ani dosr molo nepodiví.

Od deseti k pěti

Jiří

O k t á v

Po půldruhém roce mrtvolného klidu, kdy se také
ve studentstvu o všem rozhodovalo jednohlasně, aklamačně a obyčejně vůbec bez vědomí studentů, po půldruhém roce apatie a samozvaných studentských diktátorů — což všechno byli ochotni někteří horlivci
také vydávat za vymoženosti revoluce — ožila konečně předválečná tradice svobodného studentského rozhodování a svobodných voleb na loňských valných
hromadách. Pravda, mnoho se změnilo proti předválečné době i ve studentstvu. Jinak však — hlavně ve
' věcech vnějších — není mnoho nového. Studentské
volby stále ještě trvají celé noci a mnohdy i déle,
stále ještě jsou — to ovšem týká převážně Prahy —
volbami politickými.
Po revoluci, v narychlo obnovených studentských
institucích, se velmi rozmohla táž idea, která až dosud
ovládá ještě jiné celostátní, tak zv. nadstranické organisace: pod praporem hlučně hlásané jednoty se
velmi účinně vyrábělo při každé příležitosti pohotově
veřejné studentské mínění, jakýsi studentský »hlas
lidu«, jaký se právě hodil mocným tohoto státu. Není
jistě třeba jmenovat onu stranu, pro kterou se takto
exponoval Svaz vysokoškolského studentstva, není
jistě třeba znovu připomínat doby kazímourovské a
zajíčkovské, kdy snad nebylo jediné veřejné — a studentstva často se jen velmi málo týkající otázky —
do níž by samozvané vedení českých vysokoškoláků
nebylo také strčilo svůj narudlý nos patřičně jednostranným způsobem.

krásné řeči o demokracii a pokroku, které na kilogramy servírovali vládcové z Opletalovy ulice veřejnosti, museli si studenti s nemalou námahou vybojovat, aby jejich hlas byl opravdu slyšen. Každý studentský pracovník jistě může potvrdit, jak obtížné to
často bylo: jak předsedové spolků úmyslně protahovali valné hromady do ranních hodin, jen aby co nejvíce lidí omrzele odešlo, zatím co ukáznění a hlídaní
komunisté byli ochotni strávit v zasedacích síních
třeba několik dnů svého života. Jak se obratně manipulovalo se stanovami a jejich výkladem. Jakým způsobem se vedla nervová válka v otázkách zahraničních studentů. A co nejhoršího: jak se zneužívalo
myšlenky jednoty studentstva a jednoty národa a jak
se tato jednota profanovala. stranicko-politíckýmí
čachry.
,
Pravda, třebas obtížně, se prokousala na světlo denní i tentokrát. V minulém výboru SVS ztratili marxisté svou dvouletou absolutní většinu. Od pravých
demokratů by se dalo očekávat, že se podrobí veřej-

Myslím, že studentům slouži a bude vždy sloužiti ke
cti (i když jim to tuze nepřidá na přižni právě u většiny dnešních lido- a ůrovládců), že byli první, a zatím jediní, kteří se tohoto nadstranického pojetí dokázali energicky zbavit. Počátkem konce komunistické
a komunisujíci nadvlády byly loňské fakultní volby
a loňské valné shromáždění Svazu vysokoškolského
studentstva. Bylo to vlastně po prvé, kdy studenti
opravdu aspoň na některých fakultách volili, na rozdíl od pseudovoleb s jednotnými »odborovými < kandidátkami na valných hromadách porevolučních. Samozřejmý požadavek demokracie, kterým svobodné volby, lišící se ovšem od hitlerovského pojetí ;>ja oder
nein-voleb«, nesporně jsou, však přece jen ještě nezavládl všude. Třeba na filosofické fakultě, tam. kde
vždy vládl pokrok a demokracie — jak se až příliš
často vychloubají její donedávní vládcové — se loni
ještě různými ůskoky podařilo zvrátit poměr skutečného studentského mínění, stejně jako na valných
hromadách různých menších fakult, utonulých ve stínu nezájmu posluchačů.

D O B R O Č I N N Á LOTERIE

Ale i přes tyto menší i větší úspěchy komunistické
taktiky se projevila opravdová vůle a přesvědčení
studentstva velmi výrazně. Projevila se loni od skončení války po prvé svobodně: neboť přes všechny
OBZOEÏ

V s em lidem dobré vůle

STÁTNÍ
celým

svým

výtěžkem

podpoří

sociální ústavy a humánní
Je to akce

bratrské

ííkoly
lidskosti

LOS ZA 10 Kčs
v prodejnách třídní loterie, v trafikách a v poštovních
i pouličních

úřadech

stáncích

H L A V N Í V f H R A 120.000 Kčs
T a h 11, p r o s i n c e 1947
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čího vysokoškoláka. Studenti se dnes nerozhodují ve
velké většině podle ničeho jiného než právě podle
stranického přesvědčení, podle téhož přesvědčeni,
s nimž by přistupovali i k urnám při volbách parlamentních. Tak to jednoznačně říká dosavadní zkušenost.
Ohlédnutí po minulosti a po úloze a opravdovém významu studentstva v polit ckém živ3tě národů, hlavně pak národa našeho, dobře ukazuje, že nelze podceňovat mínění studentstva. Jedno je však nad slunce
jasnější: ať už si studentstvo zachová svůj vliv na
Ani mi ovšem nenapadá tvrdit, že by demokratičtí opravdové vedení národa a na jeho mínění, či ať jej
studenti nebyli dělali chyby. Nedělali je však úmysl ně, ztratí - na ča3 - zčásti nebo úplně, přísluší světovému
nedělali je z politické taktiky a stranické nenávisti, názoru, ke kterému se většna vysokoškoláků hlánedělali je na příkaz svých .sekretariátů. A to je přece sí, jedno vítězství, byť i zůstalo zatím jen vítězstvím
jen podstatný rozdíl. Správní rok prvního nekomunis- morálním: že má na své straně studenty, tedy vrstvu
tického poválečného výboru, uběhl v těchto politic- kritickou, vrstvu, která ze všech vrstev národa se
kých šarvátkách, ve vzájemných výčitkách a částeč- nejméně řídí při své politické volbě počtem kalor í,
ně také v práci. Nové fakultní volby se ohlásily stra- který vládnoucí režim právě přiděluje, a která ne. nickou propagací, rekriml nacemi a zvláštními stu- měří své sympatie hledisky hmotnými, ale řídi se nejdentskými vydáními novin. A přišly nové valné hro- více přesvědčením a zásadami.
mady.
Zásadním důvodem nastoupené studentské cesty je
V době, kdy tyto řádky byly napsány, nejsou ještě však nepochybně odpor k celému marxistickému způvšechny skončeny. Už dnes se však neklamně ukazuje sobu myšlení i žití, vyznačujícím co zásadním nepoznačné prohloubení toho, co lorti studentstvo nazna- chopením našeho tradičního chápání svobod íého žiči!o a co lze snad charakterisovat nejstručněji takto: vota a proto tak cizímu svou strojovostí a šablonoodklon od marxismu a všech jeho method, slov i skut- vitostí českému studentu.
ků. Zájem vysokoškoláků o volby letos proti loňsku
Pozornosti, a to pozornosti značné, si zaslouží ještě
ještě stoupl: má na tom svou nespornou zásluhu
jeden
důsledek valných hromad: skutečnost, s jakým
dnešní velmi zajímavá vnitropolitická situace. Větší
porozuměním
se setkává svebodně projevená vůle stupercentuální účast znamená však také přesnější vyjádření vůle vysokoškoláků -— a tak je opravdu mož- dentů u odpovědných a vládnoucích činitelů státu.
no si letes udělat obrázek o skutečném mínění stu- Není snad charakterističtějšího výroku, který by bylo
dentském: ten obrázek, stručně řečeno, vypadá asi možno při této příležitosti opakovat, než věta bývatakto: dvě nekomunistické strany, národní socialsté lého ministra školstvi dr. Zd. Nejedlého. Ten kdysi
a lidovci, representují asi dvě třetiny studentské ve- řekl studentské delegaci, která ho přišla navštívit se
řejnosti, komunisté většinu zbytku a sociální demo- svými požadavky: »Žádáte málo, žádejte více!«
Tehdejší delegace i vedení studentstva bylo ovšem
kraté, zásluhou své dřívější bezpáteřné politiky, kteještě
pod vlivem zcela jednostranným. Časy a okolrou se docela pomalu a velmi opatrně — jen aby si
nosti,
změněné právě loňskými fakult íími volbami,
nikoho nerozlotrli — snaží napravit, pak zbytek toho
přinesly nápadnou změnu v postoji povolaných činizbvtku.
telů vůči studentstvu a jeho požadavkům. Zmizelo
Při interpretaci těchto faktů na veřejný život je všechno nadšeni, se kterými byly přijímány studentmožno vycházeti zásadně s dvojího stanoviska: jsou ské pežadavky, utichly nápadné řeči, které dávaly
lidé, a to i lidé rozumní, kteří tvrdí, že nelze v pod- studenty zá vzor národu, studentstvo zkrátka bylo
statě vyvozovat nic z toho, jak volí studenti, protože odsunuto ze slunce přízně. Řeči a poznámky, které se
prý na studentských valných hromadách se rozhoduje ozývají z t sku i projevů naší nejsilnější strany i tispodle j ných měřítek než ve volbách celostátních. Toto ku nadstranckého, »Mladou frontou« počínajíc a
sta :ovisko — pokud je poctivé a pokud svému tvůrci »Prácu končíc, až příliš často omílají větu, v podstatě
n_xmá být jen a jen útěchou nad neúspěchem — vy- stále stejnou, která má udělat dojem, že studentstvo je
chází z naprosté neznalosti mentality dnešního volí- zpátečnické, že nemá sympatie k pracující vrstvě, že
nemá zájem na rozkvětu státu, že studenty representují lidé, kteří toho nejsou hodni třebaže byli zvoleni,
že tu zkrátka není něco v pořádku. Každé paušální obvinění některého stára tímto způsobem už je samo o
KALENDÁŘ
sobě podezřelé.
Nemůžeme se ubránit dojmu, že nebezpeči pro tento stát i jeho lid nejhorší, nebezpeči že by někdo chtěl
NÁŠ R O K
zvrátit demokratický pr ncip. umožňující každému
je dokonal)" kalendář naJich otfniřů.
projevit svůj názor a zvolit si svého zástupce ze své
Obsahuje víe co dobry kalendář mi
svobodné vůle, hrozí i studentstvu. Není-li něco v pomít, bohatou zábavnou i pontuou
řádku. pak je to jen snaha některých bývalých vládřfct, rady & pokyny. To J nřj čití
ců z Opletalovy uiice, kterým se příliš stýská po býknihu pro celý rok. - Cena K& 36'valých křeslech a kteří nechtějí za žádnou ceiu vzít
na vědomi že studentstvo za nimi nestojí, že studentstvo je nevolí a za své zástupce s: jich nežádá. Tito
G TSBCH
S S I H S O P C C
exkrálové, majíce za sebou mnoho mocných a vlivných. se ovšem nehodlají vzdát jen tak; šiky >nadUNIVERSUM NAKLADATELSTVÍ C.A.i.
stranickýchs redaktoru z listů o nic méně »nadstraPr»h»II,Tiel»TjkánlieeíUlol*
mekýche, byly alarmovány k tomu, aby ukázaly, že
je cosi »shnilého ve státě studentském«. Prostředky
k tomu, někdy až žalostně nekonkrétní, jsou různé:
nému mínění studentů a uvědomí si, že representují
jen menšinu, a že tedy budou spoluprac:vat na řešení
společných studentských problémů, kterých není zrovna málo. Co se zatím dělo ve výboru SVS, nemá však
s ée3tnou spoluprací nic společného: komunisté odcházeli ze schůzí, když bylo na pořadu něco, co se jim
nelíbilo, a svým odchcdem tak znemožňovali další jednání. Komunisté se nechovali kolegiálně ke svým demokratickým partnerům, rušili každé jednám, které
jim nebylo po chuť, a dělali scény na schůzích.
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nejlépe se osvědčuje i j n d e s úspěchem používané
obviňováni z rczbiječství, z nepochopení myšlenky
NF, z nepřátelství k novému řádu. Bojovníci za snovou demokracii« se neštítí ani toho, tahat na světlo
denní r e k r m n a c e z minulých dob, šermovat mečem
osobních výpadů a odstraňovat funkcionáře jiného
názoru způsobem ve studentství docela neobvyklým:
zapisováním jejich — často i soukromých — výroků
a vyhrožováním policií.
To, co se tedy dnes děje ve studentském životě a
v jeho zákulisí, už není jen polemika, už není jen
diskuse. Je to mnohem více, lépe řečeno, mnohem méně: je to boj o moc. Tentýž boj, který má ve svém

hesle slizkou myšlenku jedenapadesátiprocentni větší.iy; tentýž boj v malém! Dnes už není sporu o tom
— a je to jasné i naší nejsilnější straně — že na vysokých školách legální cestou svých 51 procent nikdy
nedosáhne. Spíše naopak: její ztráty se budou ještě
zvětšovat. Je to pochopitelné u toho, kdo hospodařil
se svou hřivnou od deseti k pěti. Bude teď už záležet
jen na studentstvu, do jaké míry se mu podaří uchovat s' své právo na svobodný a nikým neovlivňovaný
studentsko-pclitický život vzdor tomu, jak se vyvine
vnitropolitická situace republiky. Mělo by si být při
tom vědomo, že pevnost jeho postoje nebudou posuzovat ien současníci, ale především generace budoucí.

Německá otázka
V těchto dnech se sejdou zahraniční ministři čtyř
velmocí, aby rozhodoval o Německu. Chceme se proto v tomto článku pokusiti o věcný rozbor německé
otázky a o odhad dalších vývojových možností z. německé otázky vyplývajících. První záležitostí, kterou
nutno vyjas iti, je definitivní úprava německých hranic. Hranice různých německých státních útvarů byly
během historického vývoje mnohokráte posunuty tam
a zpět a Německo také netvoří zeměpisný celek. Nelze
proto určiti ani historické, ani přirozené hranice Německa. Hranice německých státních útvarů se také
nikdy nekryly s eth íickými hranicemi německých
kmenů. Žily skoro vždycky z lačné národnostní skupiny německé mimo německý stát, a německé státy
měly ve svých hranicích často národnostní skupiny
cizí. V tomto velice důležitém ohledu nastala v letech
právě minulých podstatná změna. Středoevropské a
východoevropské státy odsunuly své německé menšiny do čtyř okupačních pásem Německa, takže dnes
neexistuje již prakticky krom německy mluvícího národa rakouského a německy mluvící části národa švýcarského, žádný německy mluvící kmen mimo hranice
čtyř okupačních pásem. Tím, že byly v Postupimi
určeny hranice těchto pásem, a tím, že tři zúčastněné
velmoci pr stoupily na zásadu transferu německých
národnostních, skupin, byla otázka německých hra íie
via facti vyřešena. Definitivní a právně závazná úprava německých hranic je však vyhrazena mírové konferenci, která může theoretieky postupimskou úpravu změniti.
i Nesporná je hranice německého státu s Rakouskem
a se Švýcarskem. Belgie, Hola idsko a Československo
ohlásiv své územní požadavky, které jsou jen místného významu, a podobné je to s úpravou dánskoněmeckých hranic. Francie žádá v podstatě versaiUskou hranici a přičleněni Sárska, což se už za souhlasu
tamějšího obyvatelstva stalo. Francie má ale určité
výhrady ve věci úpravy poměrů na levém břehu Rýna
a v Poruři. Nejzávažnější je otázka polskoněmeckých
hranic, které již bvly v dějiiách posunuty tak často
na východ a na západ. Polsko odstoupilo Sovětskému
svazu skoro polovičku svého předválečného území, a
mělo za to být odškodněno německými východními oblastmi. Sovětský svaz postoupí] proto Polsku část
svého okupačního p á s m a ležícího na východ cd Nisy
a Odry. Německé obyvatelstvo z této oblasti bylo za
souhlasu Britů a Američanů odsunuto, a systematickým osídlováním Poláky stala se tato oblast prakticky součástí polského stára. Důležitost oblastí na východ od Odry je značná. Jedná se o vysoce průmyslovou oblast hornoslezskou a dol ooslezskcu. bohatou na
kamenně uhlí o město Vratislav, které mělo skoro
SOO.OOO obyvatel o rozsáhlé oblasti zemědělské, které
podstatně přispívaly na výživu průmyslového západu
OBZORY

Robert

Reska

Německa, a konečně o dúležtý přístav Štětin na ústí
Odry a o řadu převážně rybářských přístavů.
Odpor Němců proti východní hranici na Odře a Nise je proto značný a nachází i ohlas u západních velmoci, jak dokazuje projev tehdejšího amerického ministra zahraničních věcí Byrnese, pronespný před rokem ve Stuttgarte o tom, že nepovažuje německou
hranici za definitivní. Na západě se domnívají, že odtržení východních zemědělských oblastí a přesun tamějšího obyvatelstva do už předtím přel dněného západního Německa, značně ztížily demokratisaci a pacifikaci německého národa a návrat k mírbvým poměrům. Každému realistickému pozorovateli musí
býti jasno, že Němci se nikdy nesmíří s dnešní úpravou svých východních hranic. Projednání této otázky
bude též nejdůležitějším bodem londýnských jednání
mez' velmccemi a řešení otázky bude míti zlačný vliv
na řešeni všech dalších části německé otázky. Z územních otázek zbývá ještě věc Luž ckých Srfcl Je to záležitost, pro nás bolestná, pro reálněmocensk' a světovou politiku málo významná. Nelze proto počítali
s tím, že by se v Londýně vůbec dostala na přetřes.
Druhými velkým otazníkem pro londýnskou koiferenci jsou reparace. Je nesporně mezinárodním právním řádem uznanou povinností poraženého státu, přispěti na zmírnění škod válkou způsobených. Je proto
nesporné, že Německo reparace platit musí. Zbývá ale
stanovém výše reparačních povinností a způsob placeni. Zkušenosti s reparacemi po první světové válce
ukázaly, že není možno přepínat: výši reparač lích požadavků. a že rozvrženi splátek na dlouhou dobu je
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ilusorní. Dále byly špatné zkušenosti s reparačními
dodávkami z běžné výroby, jednak proto, že by mohly
konkurovati domácim výrobkům, ale hlavně proto,
že po první světové válce došlo se tak daleko, že bývalí nepřátelé financovali modernisaci německého průmyslů, která tvořila později základ Hitlerova zbrojního potenciálu, a to jen proto, aby reparační dodávky mohly býti zvýšeny. Západní spojenci chtěli proto
reparace ve formě jednorázového záboru investičních
statků, což mělo vedle rychlosti provedeni ještě tu
výhodu, že by se tím snížil německý hospodářský potenciál, a Rusové jak na Jaltě, tak v Postupimi na
tuto zásadu přistoupili. Je příkazem lidskosti, ale i
poetického rozumu, aby byla Německu ponechána
minimální životní úroveň. Ačkoliv byla výše reparací
v poměru k válečným škodám velice mírná, ukázalo
se brzy, že by lOOprocentní splnění reparačních požadavku ochromilo i onu minimální životní míru německého národa. Demontáž průmyslových zařízení
byla proto v západních oblastech zpomalena.
Na druhé straně začali Rusové čerpati reparace
z běžné výroby svého pásma. Pro menší hustotu obyvatelstva a větší základnu zemědělskou bylo to možné, aniž by to ohrozilo životní minimum obyvatelstva.
Západní části Německa byly vždy na přebytky z východních oblastí odkázány. Když nyní tyto přebytky
plynuly místo na západ na východ, situace v západním Německu se zhoršila do té míry, že Anglo-Američané byli nuceni zásobovati Němce, a tak platiti za
to, co si Rusové odčerpali. Dále se ukázalo, že hospodářská prosperita západní Evropy je bez německé
účasti vážně ohrožena. To je situace, která není pro
západní spojence déle únosná, a je proto pravděpodobné, že požádají v Londýně o revisi celé záležitosti.
Mírová smlouva, i když je určena vůlí vítězné strany, musí býti ratifikována i stranou poraženou. Londýnská konference bude proto nucena rozřešiti i otázXakladutelství VVSEÍIR AD v Praze. Graham G r e e n c ,
MOC A SLÁVA, nejvýznamnějši Greenův román bude jistě
události na našem knižním trhu, V Anglii vyvolal ohlas,
s nimž se setlcá málokterá kniha. Právem byl označen za
nejsiluějši dílo, které v Anglii v posledním čtvrtstoletí vyšlo.
Jeho děj Greene zasadil do středoamerického státu. S básnickou imaginaci je zde vyjádřen zápas, který se bojuje po
věky a- který byl nedávno bojován celým světem proti totalitnímu utisku a který je bojován všude, kde jsou lidé ochotni
bránit své pojetí svobody proti brutální moci. Přes s v ů j
chmurný rámec je to kniha plná viry v lepší zítřek člověka
a lidstva. Na naše poměry jde o četbu vpravdě revoluční.
Brož S5, váz. 110 Kčs. — František K ř e 1 i n a, MtTJ OTEC
KAPITÁN. Nový mohutný román Křelínuv oživuje v n á s
vzpomínky na strašné udobi války po heydrichiádě. Rozviji
se před námi příběh studentky Vlasty, jejíž otec-kapitán,
se stal oběti Hevdrichova teroru. Křelína v ní ztělesnil češstvi bojující. hlas neporažené armády, k jejimuž odkazu se
i ona hlásí. Jsou v ni oslaveny nikoli poiíze utrpěni, ale především aktivní hrdinské i dobrodružné složky českých válečných osudů. Román je psán s uměleckým posvěcením a nikoli jako chtěné oslaveni domácího odboje. Je io román odvahy. siiy. mládí a opravdovosti. Brož. 112. váz. 137 Kčs. —
J a n Č e p . DĚRAVÝ PLÁŠŤ. Nepatrná historie jednoho člověka. který se na chvíli považoval za střed vesmíru. Děravý
plášť je markantním dokladem, jak osobité Čepovo vidění
života se ustavuje v tvar výraznější a pevnější od knihy ke
knize. Zdá se, že nikdo neumí chodit v zahradách neklidného
lidského sídce bezpečněji než Čep. IV. vydáni, brož. 59. váz.
SI Kčs. — Josef M y s l i v e c . IKONA." Nepochybujeme, že
Myslivcova kniha bude p ř i j a t a radostně. Je s podivem, j a k
málo u nás znalosti dějin, l i t e r a t u r y a hudby východních a
jižních Slovanů odpovídá znalost jejich výtvarného umění.
Zejména starší období výtvarného ua&ni ruského, srbsKŠbo
i se svými prameny, uměním byzantským. Literátu: i o něm
je sporá. Myslivcovu knihu proto uvítají naši historikové uměni. sběratelé, a vůbec přátelé výtvarného uměni ale i v s c h n i .
jimž je křesťanský východ svou kulturou blízký. Dílo velkého
formátu 21X31 cm má 56 stran textu. 7 barevnveh a 45
Černých obrazových příloh. Brož. 153. váz. 210 Kčs
11551
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ku německých státních orgánů, které by byly náležitě
kvalifikovány ratifikovat mírovou smlouvu. Celoněmecké všeobecné volby a z nich vycházející sněm a
vláda, nebo delegace zemských vlád a sněmů, které
již vznikly na základě demokratických voleb, jsou dvě'
možnosti řešení. Německé hranice, reparace a representace Německa jsou nejzávažnějšími otázkami německého dneška, které ale nelze řešiti bez širší koncepce pro německý zítřek. Nesporným cílem musí být
vytvořiti Německo, které by už nikdy neohrožovalo
mír Evropy a světa. Bylo by krajně nerealistické počítati s tím, že je možno udržeti národ o 70 milionech
v trvalé bezmocnosti, nebo mu chtíti předepisovati
směr vnitřního vývoje. Není možno Němcům do všech
důsledků a zcela určití, zda mají své záležitosti říditi
na základě federativním nebo centralistickém. Je ale
možné důslednou a obratnou politikou podporovali
síly, tíhnoucí k federalismu, nebo síly tíhnoucí k centralismu. Není možno násilně vymýtili nacistickou
ideologii a militarismus, ale je možné a nutné učinili
vše, co podporuje rust demokratických sil a odstranit
vše, z čeho by mohl vyrůstat nový totalismus. V tomto smyslu mají okupační mocnosti a strůjci mírových
smluv velkou odpovědnost,

Federalisace nebo "centralisace, co je lepším řešením? Zastánci centralisovaného Německa tvrdí, že
mocnou ústřední vládu lze účinněji kontrolovali. Neztratila by ale německá vláda, příliš povolná k přáním cizích mocností, důvěru německého národa, a
tím i svoji moc? Nebo naopak, nemohla by se centralistická vláda snadněji státi nositelem neonacismu?
Samospráva je škola demokracie, a proto tvrdí zastánci koncepce federal : stické, že by jen federalistické
uspořádání přivedlo Němce ke skutečné demokracii.
Kulturní různorodost a přirozený antagonismus německých kmenů by zajisté podporovaly decentralisaci
státní moci a ubraly tak půdu vždy centralistickému
militarismu.
A co s německým průmyslem? Je velice těžko určit
hranici mezi průmyslem mírovým a průmyslem válečným. Veškerá kontrolní opatření jsou ilusorní.
Nutno proto žádati co nejnižší průmyslovou hladinu.
Bída a nesrovnalosti hospodářské jsou ale nejlepším
pařeništěm totalismu, a proto nutno Němcům umožnit
slušnou životní míru, což si zase vyžádá, zejména
vzhledem k počtu obyvatel na malém prostoru, značnou prumyslovou kapacitu. Jak sloučili tak protichůdné požadavky? Jedni tvrdí, že zestátnění průmyslu usnadní jeho kontrolu, druzí by zase chtěli kontrolovati prostřednictvím kapitálových účastí na německém průmyslu. Ale nemůže zestátněný průmysl
ještě lépe sloužiti státní výbojnosti? A nemohl by i
cizí kapitál těžiti ze zbrojní konjunktury v Německu?
Nejlepší zárukou pro mírový vývoj německého průmyslu je ale jeho úplné začlenění do hospodářského
systému západní a střední Evropy, doprovázené dalekosáhlou specialisací. Toto řešení by zaručilo hospodářskou prosperitu německého národa, ale zabránilo by všem tendencím, směřujícím k soběstačnosti,
které isou vždy prvním krokem k hospodářství válečnému. Německá problematika je sama o sobě velice složitá, a velmocenské zájmy situací ještě ztěžují.
Londýnská konference stojí proto před velice nesnadným úkolem. Její ztroskotání by neznemožnilo jen řešení německé otázky, ale ohrozilo by také vážné světový mír. Německo rozdělené by rozdělilo svět s konečnou platnosti Musíme proto hledaii vše, co je různým stranám společného, a to je především obava
před novou německou agresi Nebyl by proto americký návrh na éOletou obrannou smlouvu možným základem pro dohodu mezi národy?
OBZORY

Kronika z Francie
Zimní

přízrak.

Týž den, kdy Monsieur Philip, ministr národního hospodářství, naznačil v t a k temných b a r v á c h zimni období,
které očekává Francii, byl jsem ve Foix, v provincii Ariěge.
Chtěl jsem zde oživiti vzpomínky na předválečná léta a
etisknoutí ruce těch přátel, kteří tu těžkou dobu překonali.
— Foix, historické městečko, v jehož středu je krásny zachovaný hrad, je posledním důležitým bodem n a železniční
trati a na silnici, vedoucí k e španělským hranicím a vzhledem k okolnímu, hornatému k a r a k t e r u je středem dobytkářským. Tak j a k o dříve, nic zde neschází, pouze ceny se poněkud změnily! — Ptal jsem se známého pěstitele dobytka,
zda poSle své krávy na jatky, až skonči pastva na horách.
Sc smíchem mi odpověděl, že jeho k r á v y m a j í všeho dostatek. Když v Paříži se začali zneklidňovati v důsledku spatných žni a omezeného dovozu obilí, venkovští lidé se už byli
zajistili, aby předešli následkům. Politik přichází vždy pozdě
na vesnici, p r á v ě tehdy, když se snaží sedláka předejiti ve
věcech, které se ho přímo a živelně týkají. A nic mu není
tak drahé, jako o b r a n a toho m a j e t k u , který se neimprovisuje,
jelikož je výsledkem přirozeného r y t m u vývoje. Navíce politika, která se snaží vnutiti zemědělský plán, má za násled e k z a j í m a v é zabarvení solidarity a hesla politických stran
&e tříšti proti tomu, co tvoří všeobecný zájem vesnice. A m ů ř e se vyhrožovat! vězením i pokutou těm, kteří by skrývali
nebo nabádali k e skrývání obilí, výsledek nebude valný.
J e š t ě nedávno se vyhrožovalo trestem smrti. Ale kolik z těch,
kteří hromadili zásoby, bylo guillotinováno? Ani jeden. A
která z politických stran se odváží udati sedláka? Vždyť
každá je spíš ochotna jiti na jeho obranu kvůli získání jeho
příští politické podpory.
Okamžité důsledky špatné úrody a znepokojující k a m p a n ě
vlády jeví se na venkově ve spekulaci s obilím, masem a
všeobecně zakládáním potravinových zásob. Rolnici p r o d á vají pěstitelům dobytka, kteří zároveň nejsou rolníky, veškeré
obilí, které mohou potřebovati pro výživu dobytka. Ze cena
docílená je vyšší, než cena oficiální, to je n a s n a d ě a dobytkáři v důsledku toho zvyšuji ceny dobytka, který prodávají
venkovskému řezníku, který zase přiráží 100 f r a n k ů na kile
masa. A vš'chni bez výjimky, všichni, kteří žijí n a vesnicích
a v, městečkách a nevlastni půdu ani dobytek, ale jsou blízko
venkovskému životu a m a j í n ě j a k é prostředky, s velkým pěehem plní své sklepy, skrýše nebo špižírny, těmi p o t r a v i n a mi, které nepodléhají /.káze. — P r o přespolní není už dnes
na vesnici nic k dostáni. Tak byl skoupen veškerý c u k r a
z a v a ř u j e se ovoce. Brambory také zmizely kouzelným způsobem. Ve všech provinciích Francie lidé se organisují, j a k o
kdyby se chystali na obležení během zimních měsíců. A přitom zvýšení cen je příliš nepostihlo, ve srovnání s tim. co
přijde. — J a k o vždy oběťmi budou obyvatelé velkých měst.
Pracovnici intelektuální a dělníci, kteří nemohou hronvsditi
zásoby před stoupnutím cen. Pro všechny, kteří jsou nuceni
žiti ?. denního nákupu, přišli zima bude velkou zkouškou.

I n g . Č.
Uvidíme, iak to budou
revoluce.

T h i m

naseti Kesignaci by mohla vystřidati
Foix, listopad 1M7.

Politika a národ.
Čtenář si muže p r á v e m myslili, že ve Francii existují
thema zajímavější než otázka potravin a c h m u r n é vyhlídky
na zimu. Ale mluvte o čem chcete, vždy se hovor na to stočí
a mám dojem, že všechny ostatní záležitosti jsou dnes druhu
podřadného a pouze Sv točí okolo téhož problému s tendenci
více a víct gravitační. Politické řečnění ztratilo na elegantních obratech a obohacuje se číslicemi a statistickými daty.
Ministři a poslanci, kteří ještě před rokem pozorně pročítali
a inspirovali se v proslovech velkých mužů Revoluce, dnes
listuji v zemědělských příručkách a snižují se k a g r á r n í m u
nebo průmyslovému sloganu. Úroveň podstatně upadá, jsou
to okolnosti, k t e r é i ty nejvýřečnější politiky nutí k tomu,
aby sestoupili s výšin a nepřezírali ty malé, ale věčné starosti. Stávky n a znamení protestu proti zmenšení přídělu
chleba a jeho špatné jakosti se množí. Četné politické strany
protichůdných hesel a tendenci, tylo projevy nejen neodsuzuji, ale podporuji. Vždyť odpor by byl nepopulární. To j a s n ě
říká, že problém není původu jen politického, ale také hospodářského, i když snad nakonec bude politicky využit —
Není zapotřebí vymýšleli nějakého »podzemního kapelníka
tohoto orchestru k vysvětleni těchto zjevů a jich současnosti. Kapelníkem je hlad. Hlad, k t e r é m u národ se nechce
vzdát, jelikož jeho důvod se nemůže vysvětliti ani obsazením
země nepřítelem, ani oběťmi válečného úsilí. A také se nemůže ospravedlniti n ě j a k ý m úsilím mírovým, k t e r é by současně dávalo n a d ě j e do budoucna. — Z j e v u j e se spíše 'jako
následek dlouhé doby váháni a nerozhodnosti, během které
všechny vlády, které se za sebou střídaly, neměly jiné starosti, než dávati národu dojem normálnosti, která neexistovala. Francouzská politika posledních l3t se podobá nápadníku, který z a h r n u j e dary dívku, na jejíž věno má zálusk a
na kterou čeká překvapeni nezaplacených účtu za tylo pozornost; po n á v r a t u ze svatební cesty. Dnes národ vidi defilé
věřitelů a naslouchá t r p k ý m slovům pravdy. To bylo nevyhnutelné, osudové. Nestabilnost výkonné moci, její podřízeni
měnivému, veřejnému mínění a hlavně její charakteristika
nestálosti, to vše ji nutilo R hledáni rychlých úspěchu, většinou ilusornich. Tak jako kdyby existence národa a trvání
vlády byly slity v nedělitelnou hmotu. — Od ukončení válk,
Francii schází smysl pro pokračování, pro konlintntu, jakož
1 smysl pro děláni rozdílu mezi rychlým tempem jednotlivce
a pomalým r y t m e m kolektiva. Zaměňovala se rckonvalesccnce osobni a národní, zaměnil sc- n á v r a t válečných zajatců
k rodinnému krbu se skutečným mírem. — Davy nemají
jasnou představu o těchto věcech, ale cítí je. A rozčarování
přibývá na horkostí. Bez n ě j a k é naděje, jasně definované,
která by mohla ozářiti temný horizont budoucnosti, francouzský národ začíná platili účty svých starých i nových lásek
Lásek, kterými je zklamán, kterým však zachovává sentimentální věrnost.
St. Gaudens, listopad 1947.

Divadlo týdne
F r á ň a Šrámek, Měsíc nad řekou. Komedie o třech dějstvích.
Režie Jar. Kvapil.. Výprava J. Wenig. Městské Komorní divadlo. — J a n Bartoš, Nezvěstná, H r a o třech jednáních. Režie
J. Honz!. Výprava M. Kouřil. Studium Národního divadla.
- Bedřich Vrbský, Bťn 3 Kristina. Komedie o pěti obrazech.
Režie B. Vrbský. Výprava A. Wenig. Městské Komorní divadlo.
P ř e m í r a premiér i zaneprázdnění Pauperovo zavinily nahroynadčni referentských povinnosti o třech původních hrách.
0 proslulém dile Šrámkové, selankovité h ř e o mládí, s t á r noucím mládí a konečně s t á ř í t Měsíc nad ř e k o u - ) , budiž řečeno ve vší skromnosti, ale přece jen už nahlas, že tato h r a
je přeceňována j a k o literatura i jako dobré divadlo a že
s každým novým scénickým o h ř á t i m řídká kasička její stavby
1 myšlenky ztrácí n a c h u t i Celá t a kdysi poesie zámlk, r á pověáí, rozpaků, vzdechů a letni romantiky se proměňuje
v jakousi rádoby lyrickcu rozbředUnu, páchnoucí naítaiinein
až běda! Budiž mi prominuto, ale n a obnovené inscenaci, pořízené pietně Mistrem Kvapilem. jsem se podivoval, 00 všechno
mohl d r a m a t i k beztrestně dávat do úst hercům před čtvrtstoletím. j a k to tehdy mohlo mit a jistě mělo půvab i posláni
a j a k je to dnes prázdná sláma. Z herců pc-chválen budiž
výborný Ř e p a jako s t a r ý Roškot a paní FiiedJová za lidsky
procítěnou roli Hlubinové. Brožová, dokonale špatně obsazena
v roli Slávky, podala tentokráte podprůměrný v ý k o n při
čemň ji pahotově sekundoval VI. Leraus. stupidně se pochechtávajicí a nepřesvědčujíc! s i běda!

OBZORY

Jméno J a n a Bartoše je známo p a t i n ě jt-n divadelním a literárním zasvěcencům. Kromě toho, že byl Bartoš (zemřel
r. 1946 ve věku 53 l e t j vynikajícím divadelním theoretikem,
byl také neméně schopným, leč neúspěšným dramatikem;
z programové poznámky Honzlovy (který citlivou, ba vpravdě básnickou rukou režíruje ve Studiu jeho hry Nezvěstná 1
se dovídáme, že z osmnácti Bartošových her jen deset jich
bylo inscenováno našimi divadly. Řeknu hned. že -Nezvěstná
je vzácné dílo v českém dramatu, skoro objev. J e to expre-

Nakiadatelské družstvo Máje, P r a h a I Malé nám. 11.
v Bár. spr. Syndikátu českých spisovatelů, upozorňuje čtenáře
n a nedávno vydaný román S á g a , dílo mladého francouzského spisovatele R o b e r t a M o r e l a , k t e r ý nedávno navštívil Československo a byl p ř i j a t panem presidentem dr
E. Benešem. S á g a , nádherný román z prostředí prostých
venkovanů, k t e r ý měl ve Francii velký chlss. líčí citovou výchovu severského člověka, k t e r ý je od mládl o d k á z á i n a
samotu a tim veden k přemýšlení o základních problémech
života. Hrdinou díla, jež se svou prostotou stává dílem klasickým, je prostý Njai, snilek, který vidí účel života ve válečném hrdinství a posléze vystřízliví. Doporučujeme tyto
knihu, prosycenou krásnými myšlenkami a koní-ící a p j t í i e o
sc-u hlubokého lidství, všem čtenářínr. moderní prózy Brož.
63 Kčs. váz, 103 Kčs.
" 8 4 2
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.íiomstické dílo pronikavé hloubky myšlenkové i dravé sily
dramatické, jistě nikoli bez kazil, bez filosofické spekulace,
která ve formě diskusí na jevišti zatěžuje hybnost dramatu,
ale dílo na českého dramatika odvážné, už proto zcela vý-'
jlmečné. V této hře o záhadném zmizeni i bloudění slavné
zpěvačky jde o dramatické vyjádřeni dvojího já . které exis t u j e v člověku, o dobro a zlo v každém z nás a zejména
o zlo, které se snad neprojevilo jinak, než jako blesk myšlenky a přece už tím bylo dokonáno. Je to ve Studiu vzrušující večer v krásné, surrealisticky těžké závěsové výpravě
Kouřllovč a pěkných světlech režisérových. Největším kazem
inscenace jsou herci, kteří ovšem ani při nejlepší vuh nemohou stačit na příkladně nesnadné role. Lida Burešová
v titulní roli je příliš chladná jak v horečnatosti svého stavu,
tak i v konečné čistotě vykoupení, ostatní jsou tak trochu
jako f i g u r y z panoptlka s možnou výjimkou Karla Pecha

trochu násilné zařazeni jazzového soulx>ru do děje. Nedos t a t k e m je i ponecháni šmelinářovy družky (N. Gaierovti),
narálně velmi ubohé, bez potrestáni. Vtipy, vznikající opakováním slovenských slov, by mohly působit na slovenskou
veřejnost nepříjemně, třeba nejsou špatně myšleny. Nápad
kombinace češtiny a slovenštiny je více než chvályhodný
i diváka naprosto neruší, jako nepřiléhavá hudba, J. Šusta
a mizerný zvuk Mánie před sebou nejlepší českou veselohru
od revoluce. Má své nedostatky, ale její celková úroveň je
velmi uspokojivá
V kinu Olympie bylo Vančurovým filmem Před maturitou z r. 1932 zahájeno předvádění hodnotných filmů dnešních i starších, Ideově vedení n\ň Čs. filmový ustav, který pro Olympie razí heslo kino náročného
diváka . Vidět dnes Vančurův film je opravdu zajímavé.
Nemohl za těch 15 let nezestárnout herecky i režijně.

BEN A KRISTINA.

y
J V nakladatelství SFINX vychází tento
STINX
týden první svazek dlouho připravovaného
I
1 překladu starožidovského PÍSMA, který
pořidil významný překladatel nejstarších děl světové poesie
Vladimír Šrámek. Nový překlad PÍSMA, který si- dostává
nyní čtenářům do rukou, je určen 1; tomu, aby byl čten j a k o
kterékoliv vrcholné dílo »větové literatury.
PlSMO je
rozděleno do čtyř svazků: ZÁKON
NEJSTARŠl VfiŠTCl
POZDĚJŠÍ VĚŠTCI
SVITKY. Z technických důvodů vychází jako první svazek N E J S T A R Š l VĚŠTCI. Edice SOL
ZEMĚ, s t r a n 321, cena 115 Kčs, v celoplátěné vaibé 145 Kčs.
Současně vychází ve SFINX klasické dílo významného
českého spisovatele Jaromíra Johna VEČER V NA SLAMNÍKU. Stran 332. cena 125 Kčs. váz. 152 Kčs.
Právě před sto lety zemřel velký český buditel Josef
Jungmann. Nakladatelství SFINX vydá u příležitosti výročí
Ju f f mannovy smrti jeho dílo KRATKA HISTORIE NÁRODU,
OSVÍCENI A JAZYKA, aby tak bylo umežněno každému
čtenáři aspoň něco z Jungmanna si přečíst. Každý čtenář
pozná, že jde o knihu dosud živou, že její četba není nudou
a školní povinností. Dílo vyjde v edici SOL ZFME, k vydání
připravil a opatřil doslovem doc dr. Felix Vodička. Cena
85 Kčs, v celoplátné 115 Kčs.
V řadě hodnotných románů EVROPSKÁ KNIHOVNA vyjde
v krátké době ve SFINX kniha, jež vítězně prošla celým
světem je to dílo wallesského spisovatele Richarda Llewellyna
BYLO JEDNOU ZELENÉ ÚDOLÍ
Di!o bylo zfilmováno,
avšak film nevyjadřuje ani bohatý děj, ani uměleckou hodnotu knihy. Stran -156, cena 110 Kčs, vóz. 1-70 Kčs.
Ve SFINX vyjde v nejbližší době kniha pro děti k vánocům,
ftihův PALEČEK. Je to hodnotné dílo známého pohádkáře
zesnulého unie. prof. dr. V. Tilleho, vyzdobené 38 půvabnými
obrazv malířky Milady Marešové. Cena vázaného výtlaku
je 142 Kčs.
Nakladatelství SFINX připravuje rozsáhlé dílo Otokara
Šimka DĚJINY FRANCOUZSKÉ LITERATURY, které seznámí čtenáře s vývojem a bohatost! francouzské literatury.
První svazek STREDOVÉK vyjde ještě před vánocemi. Cena
knihy velkého formátu o 26-1 stranách s 24 obrazovými přílohami francouzských kultui nich památek je 270 Kč«, váz.
320 Kčs.
Ješté před vánoci vyjde ve SFINX velké dílo unlv. prof.
dr. Jiřího H o r á k a HUMOR, VTIP A SATIRA V ČESKÉ
LIDOVÉ PÍSNI, ilustrované akad. malířem Vlastimilem
Radou. Je to 684 lidových písní, říkadel a popěvků veselého
námětu, které si tropí smích z různých stavů, řemesel, rodinných vztahu, pánů. z lásky a manželství a ostatních trudných
i veselých záležitostí. Doslov napsal univ. prof. dr. Jiří Horák.
Kniha je tak krásná, že příroste na první pohled k vaSemu
srdci." Cena knihy velkého f o r m á t u je 330 Kčs, v celoplátěné
vazbě 385 Kčs.
Urx) z o rr. ujem e čtenáře, že ješté před vánoci vyjde. kniha
Ernie Pylea STATEČNÍ MU2I o amerických vojácích z této
války a o invasí do Itálie a Franci« C knihu je zájem, zamluvte si jí u knihkupců.

Viděl jednou Vrbský Bedřich
cirkus a v něm slona;
co čert nechtěl — slon ten plakal
chyběla mu
ona!
Zamyslel se Vrbský Bedřich
nad tou slzou sloní:
vida, jak i zvíře statně
pro ženskou jl roui
I
o
a
a

lnu napsal Vrbský Bedřich
dnešním světa shonu,
také o Benu a Kristině
ovšem o tom — slonu!

A sám ji Vrbský Bedřich
uvedl v Komorním;
nad řádem s t a r ý m zalkal Ben
a my diváci s nim.
V závěru pak Vrbský Bedřich
před řádem se kloní
v němž brečet nikdo nebude,
ni lidé, ba ni sloni!
Posláni:
O, mistře, prosbu malou,
srdce krvácí:
kéž nemusí těž plakat
v Komorním diváci.

P

Film týdne
Ali Baba u čtyřicet loupežníků (amer. film rež A. Lubina,
v kinu P a s á ž ) .
Nevíte o bytě? (český film rež. B. Zemana,
v kinech Hvězda, Letka a Světozor). — Před maturitou
(obnov. prem. čes. filmu V. Vančury, v kinu Olympíc).
Známá pohádka o Ali Babovi a čtyřiceti loupežnicích
z cyklu pohádek j'Tisice a jedné noci», poskytla námět americkému filmu k barevnému zpracování. Co se konec konců
hodí k zpracováni v barvách podle dosavadního mylného
chápáni barevnosti lépe než pestrý romantismus Blízkého
Východu, tolikrát a stále přikrášleněji líčený tolika spisovateli. Obzvláště jde-li o pohádku, jejíž barvitá fantasie předstihuje mnohokrát představivost filmařů. A tak se znovu
setkáváme s několika hezkými tvářemi, o jejichž hereckém
projevu je zbytečno hovořit, setkáváme se i s mnoha pochybenými aktualisaeemi (Abdulla) a nesmi nás zarazit ani
dámské obleky nejmodernějšího střihu n a zips. J e to tedy
svět zviáStni iluse. dobrá podívaná pro ty. jež myšlení boli
— Docela jiný pohled poskytla tentokrát české produkce.
Veselohra rež. Zemana --Nevíte o bytě? je překvapením a
zásluhou hned DO několika stránkách. Především proto, že
čerpá z aktuální thematiky přítomnosti a přetvar: ji v komedii velmi dobré úrovně. Za druhé proto, že Jej: dialogy
jsou na český film překvapivě plynulé a inteligentní Nikoliv
v poslední řadě proto, že objevila českému filmu radu nových
tváři, jichž tolik potřebuje. Autoři scénáře J. K a d á r a B.
Zeman vyšli z několika problémů, jejichž řešen: je dnešnímu
divákovi otázkou nejbíižši. totiž bytová krise a černý obchodNa těchto základních pilířích je vtinně vyiradovása zaatotka.
z niž by se dalo dokonce vytěžit ještě mnohem vzce. než se
stalo. Zemanova režie udržela film v dobrem tempu a nedopustila se podstatnějších chyb. nejsouc ovšem v ničem nová. J .
P e h r j e . sympatický mladý muž. jehož by st měl náš
častěji všimnout přestože nebo p r á v ě proto, že neodpovídá zrovna
představě milovníka. B. Obrova, neméně sympatická SiOveska.
je překvapivým objevem s projevem trochu amatérským, aie
nadějným. Herecky stoji nejvýše E. D u b s k ý v rolí WaWnáft»
jehož charakteristika je vysoké úrovně. Za" oroyJ $ e * a ž a f e n *
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