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Kterým směrem Němci půjdou? Sami to nevědí, ví to alespoň Velká Čtyřka, která se v těchto
dnech radí o budoucnosti Německa a Evropy?
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1· Princezna Alžběta položila svou svatební ky"c* na hrob Neznámé-

ho vojína v Londýne.
. Kolem hrobu a kytice de
filovalo tisíce Londýňa
nů. 2. V New Yorku byla
uspořádána výstava francouzských gobelínů, na níž lze sledo
vat dějiny francouzského tkalcovství od 14. století. 5. Moskev
ský chrám Vasileje Blaženého s .prvním letošním sněhovým
popraškem. 4. V New Yorku byla premiéra první revue na
ledě letošního roku. 5. Princ Mahmud, nejmladší syn arab
ského krále Ibn Sauda, přiletěl do New Yorku na léčení.
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,1 Ý D E N f K P R o. POL I TI KU A K U L T U R U.
Šéfredaktor dr. Ivo Ducháček. — Odpovědný zástupce listu red. Bedřich Partaj
Ročník lil.
V Praze dne 13. prosince 1947.
Číslo 50.

Právo stávkovat a nestávkovat

t;KdyS umíral Kristus, vypravuji
evangelista, stala se tma po vší zemi a
zatmělo se slunce — zatemní se nitro
člověka, ať už v něm umřel Bůh, anebo
ať ho sám v sobě zabil- A Hegelova le
vice Boha usmrtila a náboženství zru
šila. Dílo Hegelovo dokonal Feuerbachy
Strauss — Marx. I nastala tma a slunce
se zatmělo ■ ·.“
TGM v ,,Otázce sociální“.

Dr Luděk Forman

Již před časem byla u nás tato otázka nadhozena. Je těžko, abychom uvěřili, že nejlepší cestou k blaho
Vracíme se k ní, poněvadž nabývá všeobecné aktuál bytu je složení rukou do klína. Angličané, kteří poslali
nosti se zřetelem na události, které již delší dobu vtis- do dohií sněmovny v posled. volbách, tuším, jen asi 3
kují své škodlivé znamení vnitřnímu francouzskému komunistické poslance, nemají dnes stávkového problé
životu, Rozumně myslícímu člověku, který není ocho mu, který by je vrhal tisíce mil nazpátek, jako Fran
ten přiznávat oprávněnost politické exaltovanosti a cie, kde komunisté zaujímají jedno z nejpřednějších
různým radikalismům, zdá se paradoxní, že země, kte míst. Stá.vky byly rozpoutány ve Francii formálně pro
rá byla tolik poškozena válkou a jež potřebuj^ kaž zvýšení mezd a platů. Tyto požadavky však nebyly
dých pracujících rukou a každého pracovního dne, aby z velké míry postaveny již proti soukromému kapita
se škody a ztráty mohly brzy nahradit právě v zájmu listovi, ale proti státu a proti znárodněnému průmyslu.
širokých lidových vrstev, dovoluje si přepych největ Lid a stát převzal významnou měrou moc i v hospo
šího mrhání práce a času stávkami. Stávka byla tra dářské oblasti a tedy lid a stát je odpověden za to, že
diční dělnickou zbraní, jíž v době kapitalistického výroba prozatím není tak rychlá a obnova tak výraz
uspořádání dělníci vymáhali své oprávněné mzdové a ná, aby mohl být zvýšen standard nejen dělníků, ale
jiné sociální požadavky na zaměstnavateli. Stát i ostatních povolání. Tentokráte tedy lid stávkuje
v prvých dobách vzniku dělnické otázky stál v souboji proti sobě. Chce-li stávkou zlepšit svoje postavení a
práce a kapitálu stranou, jako pouhý pozorovatel. So zvýšit si svoje mzdy a platy, pak volí ten nejpošeti
ciální otázka dělnictva nabývala však pro stát většího lejší prostředek, který nalezl pod nebem. Jestliže stáv
důrazu, když dělnictvo začínalo se hromadně organi- kující dosáhnou zvýšení mezd a platů, nedosáhnou nic
sovat v odborových organisacích. Dělnictvo přistou víc, než že stoupnou v tomže poměru i ceny život
pilo k svému sdružování tehdy, když ničím nevázaná ních potřeb, čímž hospodářská čísla se budou šrou
soutěž vnikala do jeho řad a zeslabovala jeho po bovat stále výš a budou podnětem nových nespokoje
stavení vůči zaměstnavateli. Šlo o to, aby dělnictvo ností a měna bude se blížit na pokraj srázu. Kdo nej
zaujímalo jednotné stanovisko vůči zaměstnavatelům více doplácí na takovou situaci, jsou právě dělníci a
na půdě sjednávání pracovních smluv. Organisované všichni ostatní zaměstnanci, odkázaní na pevné pří
dělnictvo při jednání dosahovalo větších úspěchů; po jmy. Co dokázaly francouzské stávky?
slední zbraní, kterou dělnictvo nasazovalo, byla právě
Bylo ztraceno ohromné množství potravin, před zi
stávka. Tedy v’minulých dobách měly stávky převáž mou
nouze o uhlí se jen zvýšila, vysoké pece počínají
ně ráz sociálně hospodářské zbraně, nyní nabývají uhasínat, celá průmyslová výroba, a právě znárodně
stále většího, ne-li výlučného zabarvení politického a ného průmyslu, byla poškozena, posťženo bylo v prvé
jsou uplatňovány jako politická zbraň i tam, kde řadě dělnictvo, které bylo vehnáno do politických stá
stávka dostává se do přímé kolise se zájmy sociálními vek.
V poslední době však ve Francii nastává kritický
a hospodářskými nejen dělnictva, ale i celé společ psychologický
obrat, který je nepříznivý stávkové
nosti.
horečce. Obyvatelstvo, ať jakéhokoliv povolání, začí
Takovýto výrazný charakter mají také právě vše ná si uvědomovat, že tento stávkový přepych musí
chny stávky poslední doby ve Francii. I u nás jsme zaplatit ze svého, matky začínají dobře chápat, kde
již zažili po revoluci řadu nikoliv hospodářských, ale spočívá vina, že jejich děti nemají mléko, proč a z čí
výlučně politických, ba stranicko-politických stávek. viny hnijí v přístavech náklady potravin ve chvíli,
Stávkovalo se proti »nesympatickým« osobám, i když kdy by se jimi mělo nejvíce šetřit. Vůbec se zdá, že
byly sebelepšími odborníky a jejich odchodem byly ženy začínají první mít více rozumu, nežli muži. Po
způsobovány veliké škody, stejně tak proti rozsudkům ciťují těžce nedostatky ve své domácnosti. Stávkující
soudů, byť třeba nejvyšší instance, před kterou se muž stává se tak přímým původcem nedostatku a bí
musí sklonit i vláda, jako pouhý služebník právního dy své rodiny. Nespokojenost rodiny začíná blahodár
řádu, má-li se mluvit o právním státě.
ně působit i na rozpálené hlavy mužů, začíná se vše
Politické stávky poslední doby dostávají však ke obecně projevovat nechuť proti politické stávce. Poš
škodě všech občanských vrstev a dělnictva zvláště, ťáci, horníci, kovodělníci i úředníci začínají být una
protisociální charakter, poněvadž j mi se nemůže do veni a rozmrzeni. Začíná se volat po odborářské ne
cílit n žádných výhod, ale jen zhoršení hospodářských závislosti. Tato zřetelně projevovaná nechuť dále vést
podmínek země. Nejsme nakloněni věřit slovům Ťho- politické stávky, zatím co by se hospodářský stan
rezovým, když pravil v nedávných dnech k horníkům, dard dále zhoršoval, je historickým momentem v dě
že jedině stávka jim zajistí více chleba a lepší pod jinách stávkového hnutí, jak právě vidíme ve Francii.
Jestliže tedy demokracie je vládou většiny, pak jo
mínky. Každá evropská země, počítajíc v to i ostrovní
Anglii, je dnes příliš chudou, než aby si mohla dovolit třeba, aby názor většiny projevil se také v přísluš
stávkový přepych, který jistě v sobě stravuje nejen ných zákonech. Je třeba, aby zákon zaručil právo sevýsledky práce, ale i samu hospodářskou podstatu. beurčení každého občana, ať v odborech organisovaOBZORY
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ného či nikoliv. Odbory, které původně vznikly jako
obrana dělnických, sociálně hospodářských zájmů,
v nejnovější době tuto svou funkci více začaly nahra
zovat funkcí mocensko-poliťckou, ne-li politicko-stranickou. Tato jejich funkce však se stále více zřetelněji
dostává do kolíše s původním jejich posláním, neodvisle a nestranícky hájit sociální zájmy svých členů.
Sebeurčení jednotlivce, jako základní princip demo
kracie, musí být zákonodárnou a výkonnou mocí ob
hájen proti každému a tedy i proti odborům, pokud
by odsunuly do pozadí svoje původní poslání a vlastně
svou raison d’être. Uznává-li demokracie právo na
stávku, musí stejnou vahou též zaručit právo nestávkovat, ano v pravém slova smyslu zaručit též právo
na práci a právo nebýt v práci nikým rušen. Stávko
vou horečkou z politických pohnutek by byla přivede
na lidovláda i její hospodářství ad absurdum. Demo
kracie stojí a padá se sebeurčením jednotlivce a je
vládou většiny; pak je jen samozřejmé, jestliže fran
couzská vláda žádala na parlamentu zákon, který by
nařídil tajné hlasování o stávkách místo hlasování
zdviženou rukou. Jako demokraté těžko můžeme něco
namítat proti tomuto zákonu. Jsou-li volby do parla
mentu a do ostatních lidových zastupitelstev tajné,
proč by nemohlo být tajným i hlasování zaměstnanců,
zda chtějí stávkovat, nebo zda chtějí pracovat, aby
jejich rodina nehladověla?
Druhý zákon stanoví tresty na svobodě i peněžité
pro ty, kteří stávky zneužívají, anebo zabraňují ostat
ním ve výkonu práce. Jestliže v každé parlamentní
demokracii jsou zaručena občanská práva, ale též
tresty na jejich porušování a zneužívání, proč by ne
mohl být též stanoven trest na zneužití stávkového
práva? Konečně ve státech s komunistickou většinou

jsou stanoveny na stávky tak přísné tresty, že ani ni
koho nenapadne, aby se odváži stávkovat proti ko
munistickému režimu. Komunistický režim neuznává
práva, aby mohlo být stávkováno jak z pohnutek sociálně-hospodářských, tím spíše ještě z příčin politic
kých. Tedy první, kteří by neměli co namítat proti no
vým zákonným opatřením francouzské vlády, by měli
být sami komunisté.
Připomínáme francouzskou stávkovou krisi proto,
že se v ní objevují zásadní a zcela nové momenty. Tot.ž, že politická stávka odborů může ohrožovat sociál
ní a hospodářské zájmy svých členů, které na prvém
místě odbory mají střežit a za druhé, že stát za
těchto okolností bere v ochranu členy odborů, aby
zajistil právo sebeurčení jednotlivce proti odborům, a
za třetí, členové sami projevují nespokojenost s po
litickou funkcí odborů, poněvadž tato funkce se kříží
s vlastním odborovým posláním. Není dobrým zname
ním, jestliže státní autorita je rozdvojena, nebo existuje-li »stát« ve státě. Taková situace nakonec poško
zuje v prvé řadě zájmy těch, které právě odbory mají
hájit.
Připomínáme tyto věci z toho důvodu, že i naše
ROH i ÚRO má občas přání sehrát úlohu prvořadého
politického činitele, který by stál nad zákonodárným
sborem, nad vládou i mocí soudcovskou. Komu by se
tím prospělo? Zaměstnancům všech kategorií jistě že
ne. Jak Francie, tak i my potřebujeme v prvé řadě
právní řád, ztělesňující se v třech tradičních ústav
ních mocích, potřebujeme klid a mír, abychom mohli
co nejvíce rozvinout svou výrobu. K tomu přispějí i
naše odbory, jestliže nebudou zaměňovat ke škodě
svého členstva a všeho občanstva svou odborovou
funkci za politickou.

CO SE DĚJE VE SVĚTE
Úroveň a výstraha
Za pár měsíců budeme mít jubilejní
oslavy. Budeme vzpomínat 6001etého vý
ročí založeni Karlovy university, 1001etého výročí prvního slovanského sjezdu
v Praze, lOOletého výročí prvního vstu
pu české moderní politiky opět na jeviš
tě a konečně třicátého výročí znovudo
bytí státnosti. U počátků moderní české
politiky stáli mezi jinými na vůdčím mí
stě padesátiletý Palacký, třicátník Rleger a dvacetisedmiletý Havlíček. Od to
hoto trojhvězdí, které nepřestávalo oza
řovat naše následující politické děje, ve*
de křivka údobím tří generací až...
k Jedné z velmi dynamických osob naší
současné politiky a k představiteli velmi
důležitého ministerstva, k ministru Vác
lavu Kopeckému. Nechť čtenář sám usoudf, zda křivka, představující míru
našich vedoucích politických postav, má
tendenci vzestupnou, či sestupnou.
Nezabývali bychom se panem minis
trem Informací, kdyby on sám nedal
podnět. Při Jubilejních oslavách příští
ho roku, bude-U existovat Ještě minis
terstvo Informací v čele s ministrem
Kopeckým, bude si pan ministr jistě
přát, aby také hrál svoji úlohu, úměr
nou významu své osobnosti a svého re
sortu. Bude mít svou zvláštní příchuť,
zúčastní-li se také příprav i oslav ju
bilea založení university ministr, který
dnes tvrdí, že universita nedá takové
vzdělání, jako získá ten, kdo je čtená
řem tiskovin strany páně ministrovy, se
stejnou příchutí bude nasloucháno pří
padným oslavným řečem o Havlíčkovi,
když dnes pan ministr vyhrožuje Pan
kráci studentům, kteří nepřijmou ma-
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terialisticko-dialektlcký názor páně mi
nistrův, bude každý mnoho srovnávat,
bude-li 1 ministr informací oslavovat a
vzpomínat našeho zápasu o konstituci
před sto lety, jestliže právě nyní před
studenty dal najevo neskrývanou nechuť
ke všem konstitučním řádům svou drs
nou větou: »Být proti komunistické
straně, to je vlastně velezrada. Smějte
se, ale já říkám, že na to dojde!« Po
dle toho se asi vývody páně ministrovy
setkaly se smíchem českých studentů.
Ovšem není k smíchu to, že Je vážně
pronáší člen vlády a významný funk
cionář největší naší strany. Právě na
tomto místě jsme 15. listopadu napsali,
mluvíce o krisích v Národní frontě, že
rozpor může zítra nastat třeba o to,
mají-11 sl universitní profesoři chodit pro
»přísně vědecké rady« do komunistické
ho sekretariátu. Za sedmnáct dnů poté
člen vlády s vážnou tváří mluví o tom,
že záleží na tom, aby duch dialektické
ho materialismu zaujal na vysokých
školách přední a vůdčí místo!
Za tři neděle vstoupíme do jubilejní
ho roku. Od roku 1848 celých sedmde
sát let naše úsilí politické, kulturní a
hospodářské bylo zaměřeno k jedinému
cíli, k znovudobytí státního p.ráva a
k ústavnímu uspořádání vnitřních věcí.
Třicet let republiky bylo vyplněno šesti
lety úporného boje znovu o tyto hod
noty. A nyní přichází to nejsmutnější,
že vlastní ruka se pozvedá proti vnitřní
svobodě a proti všemu, co s ní Je spo
jeno. Je nerozhodné, kdo svobodu ohro
žuje, ať Je to princip absolutního monarchlsmu, ať Je to fašismus, ať Je to
princip t. zv. »vyššího stupně svobody«.
Rozhodné je jen, že svoboda Je ohrože·

na a že za takových okolnosti musí být
vždy obhajována. Nenašlo-li by se do
statek odhodlaných obhájců naší ústav
nosti, mohlo by se dobře stát, Že by
chom vstoupili do jubilejní doby vzpo
mínek na první náš moderní zápas o
konstituci ve znamení jejího potření a
plnících se žalářů pro ty, kteří by ne
uznávali heslo, že být, proti komunis
tické straně je vlastně velezrada. Ještě
dobře, že pan ministr informací tak upřímně, bez ohledu na úroveň svého
projevu, tentokráte pohotově informoval
naši veřejnost.
L. F.

Povážlivý kulturní zjev
Vykořisťováni práce, které učinil
Marx základem své hospodářské theorie
o nezbytnosti třídního boje a které vy.
hlásil za specifickou tragiku dělnického
stavu, sotva kdy dos‘oupilo takového
stupně tvrdosti a bezcitnosti, v jakém
kořistí dnešní doba z práce duševní.
Úřednictvo, učitelé, profesoři, svobodná
povolání — většina těchto dnešnch pro
letářů, tak často /kaceřovaných jako
»buržoové« — živoří dnes životem, ja
kým by se nespokojil ani šestnáctiletý
učeň. Společnost se přitom nezajímá
příliš o jejich osud. Jejich ruce nejsou
pokryty mozoly, které by se mohly vy.
stavovatl, které by vyčítaly. Jejich za
městnání jim ukládá, aby ukryli svou
bídu pod slušným kabátem, jejich du
chovní hlad je nutká, aby sl koupili do
konce i knihu místo vuřta a kořalky,
nebo šli dokonce do divadla, jejich pak
hlad neduchovní má svůj podivný, hlu
boký stud, který málo kdy křičí, běduje
a domáhá se soucitu ulice.
Dělnictvo, dokud bylo hospodářsky a
sociálně utlačováno, vidělo alespoň své
ho nepřítele — kapitalistickou sousta
va — a mohlo se proti .němu bránit!
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stávkami a organisaci — tehdy ovšem
ještě bez povolení ÚRO. Kde však je ne.
přítel dělníků ducha a jak se mají proti
němu brániti? Jsou dnes vykořisťováni
stejně státem, jako samosprávou, sou
kromými podniky i většinou společnosti.
Jejich nepřítelem není pouze určitá tří
da lidí, jejich nepřítelem je sama vlast
ní současná doba, která přestává po
stupně cenit vše, co nelze hmotně zužit
kovat, co nelze ohmatati a zvážiti. Fy
sická práce byla dlouho podceňována,
Hledělo se na ni svrchu. Dnešek jde do
druhé krajnosti, fysická práce je nadce.
ňována. Když už symbol práce, tož jen
kladivo a srp. A podle tcho také vypadá
hodnoceni práce. Číslice, které obdržíme
srovnáním dnešních platů dělníků ru
kou a dělníků ducha, jsou víc než zje
vem sociálním, jsou povážlivým zjevem
kulturním, neboť dosvědčují, že všechen
současný život se zvrhá v materialismus,
který nežádá a také neceni nic, než ho
lou a drsnou hmotu. Víme_li, že práce i
zboží stoupá v ceně podle poptávky a
nepostradatelnosti, co máme souditi ze
skutečnosti, že téměř žádní pracovníci
ducha nedosahují platu dneš. dělníků?
Neodpovídá nám v nich naše doba velmi
srozumitelně, že potřebuje dělníků, hor
níků, řemeslníků, zemědělců, že však ne
jsou jí nezbytní ani úředníci a učitelé,
ani umělci a vědečtí pracovníci? Národ
je hrdý na svou kulturu, na své umění,
na své školství. Duševním rozvojem, si
lou ducha, vyspělostí kultury měří ná
rody sílu a výšku svého růstu. My se
dokonce honosíme tím, že jsme vždy ví
tězili spíše silou svého ducha než zbraní.
Jak tedy je možno, že společnost nechá,
vá své učitele, úředníky vědce a uměl
ce živořiti jen proto, že nemají zbraní,
jimiž by ji donutili k spravedlnosti?
Způsob, jakým je dnes znehodnocována
duševní práce, není pouhou náhodou po
ruchou sociální rovnováhy. Jeho vý
znam je hlubší, neboť obsahuje i sklon
a směrnice současné doby a její poměr
k životním hodnotám. Proletariát, v nějž
pod tlakem dnešních poměrů se zvolna
proměňují všechny vrstvy lidí, pracují
cích a tvořících duchem, je výstrahou
před vážným nebezpečím, které ohrožuje
kulturní rozvoj lidské společnosti: vý
strahou před zhmotněním a zmechanisováním života.
Nejpalčivějši otázkou, která se tu. na
skýtá, je odstraniti nepoměr mezi podí
lem, připadajícím na práci duševní, a
podílem, přiznávaným práci hmotné. Je
to jedna z nejožehavějších otázek, a to
nejen proto, že se tu hřeší na stavech,
které potřebují k dosažení své kvalifika
ce dlohé doby a nákladné přípravy, ale
1 proto, že odměňuj e.li se tak špatně
duševní práce, odpykávají to nejen její
pracovníci, ale nakonec nejvíc společ
nost, která bez jejich součinnosti nemů
že existovati. Inteligent nikterak nezá
vidí dělníku, že se mu dnes dobře daří,
že si pomohl z válečné bídy. Proč však
má, dejme tomu, míti školník v gymna
siu 4000 Kčs měsíč. platu vedle natu
rálního bytu se světlem a otopem (je
ho manželka, jako uklizečka vydělává
2 000 Kčs měsíčně), kdežto profesor ve
třetím stupni dos'ává pouze 3.900 Kčs
bez naturálního bytu? Jak je možné,
aby dřevorubec pod Pradědem vydělával
měsíčně až 30 tisíc Kčs (s propočítáním
práce v těžkém terénu, boje proti mnišce,
atd.), zatím co inženýr v továrně nevy
dělá ani za měsíc tolik, co dřevorubec
v pětidenním pracovním týdnu?
Opakuji, inteligence nezávidí dělníku,
je tu však jedna vážná a zásadní věc,.
Celý národní důchod není veličina neko
nečná a neomezená. Dostane-li se na
jedny více, je samozřejmé, že se na dru.
hé dostane méně, a to nepoměrně méně;
najde-U se téměř 7 miliard Kčs na země

OBZORY

dělce, kde se najdou miliardy na zlepše
ní platů státnězaměstnaneckých ? Pra
xe socialismu není taková, aby uměla
sjednat spravedlivou nápravu!
V. S-

Blahobyt plánujících a bída
plánovaných
Žádný stát velikosti našeho nevydrž uje tak nesmírné davy úřednictva pláno
váním blahobytu. Kdyby se dal blaho
byt naplánovat, byli bychom na tom
nepochybně nejlíp ze všech národů. Ale
blahobyt se neřídí theoriemi, jež se vy
líhly ve zpolitisovaných mozcích těch,
kterým nevoněla produktivní práce, ale
prostě rodí se jen a jen z intensivní a
promyšlené práce! Proto je také ta plá
novací práce elity naší úřednické armá
dy, která se zabydlila v honosných pa
lácích po obou březích Vltavy, praktic
ky pro kočku. Vlastně, abychom byli
přesní: zajišťuje jim do té doby, než
se prohlédne klam s plánovaným hos
podářstvím, blahobytný život, jak se
jeví v pohodlném bydle včetně erárních
automobilů a rozmanitých výhod, jako
jsou studijní výlety, služební cesty, in
spekce, kontroly atd. Proti blahobytu
plánujících máme bídu plánovaných.
Náš zplánovaný znárodněný textil vy
rábí málo, a to ještě jakostně špatného
zboží, jak o tom svědčí za % miliardy
Kčs neprodejného vývozního zboží. Při
tom je toto zboží vyrobeno z jakostněj
šího materiálu než je brak, předhazova
ný domácímu spotřebiteli s 25 procenty
nejpodřadnější vlny na světě, a to za

ceny, jež jsou světovým rekordem! Stála-li před válkou vlněná ponožka 6 Kčs,
dnes stoji bavlněný hadr šestkrát tolik
při jepicí trvanlivosti. Proto (se zase
venkované vracejí k onucím, k tomuto
nejnižšímu' standardu obouvání nohou,
jež vyznačuje jen ožebračené národy a
který před válkoď u nás již nebyl vů
bec znám. Ale na tom není dosti: stačí
vidět nejnovějši výplod znárodněného
textilu a konfekce, tepláky z pytlovité
hadroviny, jež jsou důstojným pokračo
váním plánovaných onucí. Jak bude vy
padat naše oblékání na konci dvouletky, když již dnes říkají cizinci, jak
špatně,se Češi oblékají, lze jen tušit!
Standard oblečení venkovského člověka
je dnes horší než před 50 lety. To je
následek naprosto nedostatečné výroby
textilní a špatné jakosti výrobků, kde
se kromě brakových šatovek vyrábějí
i brakové přípravy. Podšívky se dodá
vají na příklad v užších šířkách než
dříve, takže je daleko větší procento
bezcenného odpadu z nich. Proč tomu
tak je, je nasnadě, neboť látka o ně
jaký centimetr užší znamená »zašetření« hezkých pár tisíc, ne-li desetitisíc
metrů do roka, jež se dají pak výhodně
na černo prodat. Dodnes se naše pláno
vané hospodářství v textilu nevzmohlo
na dodržení metráže látek ze zpracova
né suroviny, což svědčí o naprosté bez
mocnosti proti machinacím, jež jsou
hlavní zásobárnou šmeliny! Naopak bí
da plánovaných, kterými je celý národ
s výjimkou plánovačů a jejich satelitů,
má byti řešena obviněním obchodu a
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■aukcemi proti němu. Jsme jen zvěda
vi, zda po odstranění části velkoobcho
du bude zjednána v textilu náprava,
když se nejde na hlavní příčiny zla!
Situaci ostatně dokresluje fakt, že nejvyšší činitel, za znárodněný průmysl
odpovědný, viděl jediné východisko v
odchodu, což svědčí nesporně jak o je
ho důvtipu, jak se vyhnout odpovědno
sti, tak i co do volby methody udělat
to nejméně nápadným způsobem. Ale
v očích lidu tím nelze zastřít jeden fakt,
a to naprostý krach plánování textilu,
jenž je jen předzvěstí podobného vývo
je v ostatních sektorech znárodněné
výroby!
'

Stroje, ale z čeho?
Dvouletka, jejíž průběh jasně charakterisuje nedostatek skoro všech
předmětů denní potřeby v měřítku, ja
ký nebyl ani za války, má býti vystří
dána pětiletkou s ještě fantastičtějším
programem. V ní se totiž má náš nej
větší vývozní průmysl odbourat a na
hradit jiným, který hrál dosud podruž
nou roli. Konkrétně: textilní a keramic
ký průmysl mají býti omezeny, jejich
zahraniční odbytiště vyklizena ve pro
spěch konkurence a za to dobývána no
vá, kde soutěží průmyslově nejzdatnějŠí národy světa, totiž světový trh stro
jů! Špatně, protože neodborně a ne dost
svědomitě spravovaný textilní průmysl,
kde byl dopuštěn takový pokles výkon
nosti, že v mnoha oborech nelze dobře
soutěžit! s irským lnářstvím, anglickým
vinařstvím a bavlnářstvím a francouz
ským hedvábnictvím, má býti dál zre
dukován, třeba již dnes nestačí, aby
oblékl uspokojivě národ! Sklářský a
porcelánový průmysl, který zpeněžoval
nejvíc lidské práce a nejlépe zhodnoco
val domácí písky a hlíny jakož i pod
řadné ulili, má se omeziti na technické
sklo a porcelán. Patrně nepotřebujeme
oněch miliard, kterými zachraňují oba
tyto obory náš vývoz do ciziny a opat
řují nám devisy na potraviny a surovi
ny ! Těchto tradičních, zaběhaných a ve
světě zavedených průmyslů se máme
vzdáti právě v době, kdy Němci nasa
zují všechny páky, aby se v těchto
oborech vypracovali k významným pro
ducentům! Kdo to u nás chce pracovat
Němcům do rukou? Místo toho, co má
me jisté a kde lze nevelkými investi
cemi a lepším výběrem vedoucích pod
statně zvýšit náš vývoz a tím i zlepšit
naše postavení hospodářské, máme se
Věnovat budování průmyslu investiční
mu, což vyžaduje obrovských investic
nejen do modernisace a vybavení stro
jíren, ale 1 do dolů a huti, protože již
dnes tyto nestačí dodat potřebné suro
viny strojírnám. Jejich potřeba na příš
tí rok je o 200.000 t vyšší než lze vy
robit. O jaké sumy zde jde, je patrno
z toho, že pořízení moderního velkodolu
stojí 1 miliardu a kontinuitní válcovny
plechů dokonce několik miliard Kčs! K
tomu se nám již nyní nedostává barev
ných kovů, což silně ztěžuje kovoprů
myslovou výrobu, jež dnes ani nepracu
je s plnou výkonností. Kdepak vezmeme
barevné kovy a přísady k oceli, které
lze nakoupit jen za nejhodnotnější mě
ny, je otázkou, na kterou autoři pěti
letého plánu hospodářského nedali ještě
odpověď, právě tak jako na otázku, co
si počneme, když potřeba investic ča
sem ochabne a národ bude chtít jíst a
bude potřebovat oděv?
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Recidiva »Kulturní politiky«
Při oslavách 17. listopadu těšili se po
zorovatelé a těšili se i pozůstalí popra
vených, že konečně nastal mír kolem
hrobů, že celý národ skládal kytice
vděčných vzpomínek na místa skropená
krví. Tato útěcha byla marná- „Kul
turní politika“, která kdysi nejvýznač
něji vytyčila rozdíl mezi padlými, ne
styděla se ani letos své projevy opako
vat. K tomu podotýkáme dvě věci.
Za prvé: Představte si, že by nějaký
žurnalista byl psal takhle: ,,Inu, zastře
lili Opletala, tak ho zastřelili; je to jistě
pro něho osobní tragedie. Ä jistěže se
jeho jméno hodí, aby představovalo ná
rodní odpor vlasteneckých Cechů proti
odvěkému nepříteli. Ale nezapomínej
me, že Opletal byl komunista, tedy in
ternacionál; že tedy ho ani nenapadlo
myslet na národní boj proti NěmcůmStala se mu tedy tragická nehoda, ale
ovšem že ho nemůžete zařadit mezi bo
jovníky české národní myšlenky. Mů
žeme ho nanejvýš politovat, že věřil
v mezinárodní solidaritu, a pak ho Něm
ci odstřelili, ačkoli proti nim nic ne
měl-“ Kdyby byl tohle napsal nekomu
nistický žurnalista, byli by komunisté
■právem zpeskovali redakci dotyčného
časopisu; ale ještě dříve by byl pisatel
takového článku všemi slušnými náro
dovci co nejrozhodněji odmítnut. Mezi
námi se takové sprostoty netrpí.
Za druhé: My známe, jaký význam
komunistická spolupráce měla pro ná
rodní odboj a má i dnes pro Národní
frontu. Jsme ochotni tuto komunistic
kou spolupráci odměňovat všemožnými
ústupky- Mají-li tedy komunisté více
zástupců v nejvyšších úřadech, mají-li
zejména více povereníků, nežli jim podle
číselného poměru voličstva patří, ma
jí-li více tisku k disposici, více pardonovaných Heydrichových rekreantů ve
svých řadách, více národních správců
atd. než jiné strany, mají-li také° více
propagandy a více válečných křížů, než
by kdo poměrně čekal — jsou to ústup
ky, které se činí, jen aby komunisté zů
stali tentokrát věrni myšlence samo
statného národního státu českosloven
ského- A je-li třeba, rádi zaplatíme milionářské dávky i dnešní ceny znárod
něné obuvi, jen aby nám komunisté 'ne
vyvolali tu anarchii jako ve Francii.
Ale jedno místo je, kde nehodláme
ustoupit zpět, kde neustoupíme ani
krok, kde každý ústupek je vyloučenTo místo je hrob našich padlých.
Jestliže Češi, nacionalisté a komu
nisté. si byli rovni před německou po
pravčí četou, a tato rozdílů nedělala,
pak si vyprosíme, aby dělal někdo roz
díl nad hroby- Tady přestává všechna
trpělivost, a to ať vezme „Kulturní po
litika“ (v uvozovkách) na vědomí. A. FRyba smrdí od hlavy
Podkladem našeho hospodářství je,
jaík známo, řízené čili plánovité hospo
dářství. Alespoň by mělo být. Jak to
ale ve skutečností dopadá, je vidět nej
lépe na bramborách, ceněných v prů
myslu a jako krmivo a přehlížených
potravinně, jimž letos přijde náš lid ná
sledkem stálého »zvedání životní úrovně< jak náleží na chuť. .. Základem
plánování jsou dále přesné statistiky a
odhady sklizně. Ty ale u brambor ne
existují, kde dokonce i řízení cen je
prováděno
vyloženými neodborníky.
Proč není dost brambor, není příčinou
jen sucho, protože v celé řadě krajů se
brambory letos urodily, pokud ovšem
byly nasázeny. Vlastní příčinou nedo
statku brambor je celá serie osudných
chyb s hlediska řádného zásobování, Tak

se na příklad stalo, že hodnotný Erst
ling byl všechen vyvezen a sázena sta
rá nevýnosná sadba. Prvním následkem
toho byl celé léto nedostatek raných
brambor, ač ušly suchu. Přitom nadří
zený resort ani nepřipomínal výměnu
sadby, s hlediska maximálního výnosu
tak důležitou okolnost, ale ani mu ne
napadlo ji forsirovat, naopak ji spíá
brzdil, čímž se stalo, že následkem na
prosto diletantských zásahů osev satbových brambor klesl u nás na polovici
a nekryje ani vlastní spotřebu, při čemž
se má ještě vyvážet pod záminkou udr
žení našich odbytišť! Nejosudnější zá
sah do pěstováni brambor však před
stavuje přímo hloupé kopírování oku
pantů při stanovení cen, a tak cena
průmyslových brambor byla vyšší než
brambor určených pro konsum, ač po
slední vyžadují ručního přebírání a vy
kazují asi 20 procent odpadu. Není pro
to divut že pěstitel od nevýnosné kultu
ry utíká a že se přiklání k pěstováni
buď jiné odrůdy nebo jiné kultury, která
poskytne víc. Je tomu tak zvláště pro
to, že z minulého velkého vývozu neměl
pěstitel brambor patřičný užitek, nýbrž
stát se jako exportér zachoval tak bez
ohledně k pěstitelům, jak by nedokázal
ani nejnesolidnější velkoobchodník, tak
že mu zůstalo víc zisku než pěstiteli
poskytla tržba za celou jeho námahu a
risiko. Proto, nebude-li letos dost bram
bor k výživě, tak vina nespočívá jen
na suchu, jak se bude do omrzení tvr
dit, ale na těch, kdož se zmocnili říze
ného hospodaření s touto plodinou, aniž
by měli nejmenší kvalifikaci k tomu,
aspoň takovou, jakou má horský chalupník nebo poklasný statku. Tarnopolské obchodní methody k tomu nestačí.
Bohužel!

Dvouletka ve sklenici
Ze šedých, na prvý pohled nudných a
nezáživných statistických čísel se lze
čas od času dozvěděli opravdu velmi
zajímavé věci o všech zákoutích našeho,
často i dosti soukromého života. Tak
máme na př. možnost se tímto způso
bem přesně a podrobně poučiti o jednom
z nejtíživějších a nejbolestnějších pro
blémů dnešní doby — o nadměrně roz
rostlém a stále ještě více se vzmáhají
cím alkoholismu. Rozsah a rozvoj toho
to národního zlozvyku nám dosti přes
ně nastiňují následující smutná čísla:
Celková suma naší spotřeby činila v mi
nulém roce asi 128 miliard korun; pro
letošní rok se odhaduje na 152 miliard.
Rychlejší však než vzestup spotřeby vů
bec je vzestup konsumu alkoholických
nápojů: V roce 1946 bylo prolito hrdly
za 13,8 miliard korun tekutin, v roce
1947 to už pak bude — detailně rozlo
ženo — za 6,65 miliard piva, za 3,02
miliardy vína a za 8,46 miliard likérů.
Celkem tedy v r. 1947 za něco více než
18 miliard korun. Tak vypadají abso
lutní čísla. Relativní čísla jsou stejně
smutná, ne-Ii smutnější: Vydání za al
koholické nápoje činí v minulém roce
téměř 11%, v letošním roce 12,3% úhrn
né národní spotřeby. »Výkon« tedy ra
pidně stoupá a dvouletý plán, 1 kdyby
nikde jinde, bude splněn v oboru konsumování kořalek zcela určitě více než
stoprocentně.
Jinou stránkou jsou důsledky, které
z těchto skutečností vyplývají. Zde už
nepotřebujeme statistiku. Vidíme je
1 prostým okem na stoupajícím množ
ství pouličních nehod, zaviněných pod
napilými i opilými řidiči i chodci, na
stoupajícím množství obětí těchto ne
hod, na větším počtu rozvedených a roz-
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vrácených manželství, na úpadku mo
rálky a mravního uvědomění mladých
i starých, na stále nedostačující výši
pracovního výkonu a 1 na čemkoliv ji
ném, co nám právě padne do oka. A i
když pak sice ještě zdaleka nedržíme
světové prvenství v Intensitě alkoholic
ké spotřeby, přece jen se musíme ptátl
po koncích, ke kterým nás tato zvrá
cená národní životospráva zavede! Nehledí-li již celé vrstvy obyvatelstva na
škody, které páchají samy na sobě, je
třeba, aby hleděly alespoň na zkázu,
kterou páchají na svém potomstvu! A
možnost takovéto škody není pak jen
jejich soukromou záležitostí, ale fakto
rem, který ohrožuje samu budoucnost
celého národa. S tohoto hlediska by se
ovšem měly na věc dívat 1 orgány stát
ní správy a vhodnými protiopatřeními
učinit! přítrž tomuto rozlezlému kořalečnímu moru.
-v

Nebezpečí nové koncepce
průmyslové
Poučeni nedostatky horkou jehlou se
šitého dvouletého plánu, kde bylo vyne
cháno tolik důležitých věcí, že to až
zaráží, konají se již dnes přípravy k
budoucímu pětiletému plánu, jenž má
převážně spotřební ráz našeho vývoz
ního průmyslu nahradit investičním.
Zkrátka ČSR se má stát jakousi díl
nou jihovýchodní oblasti a omezit svůj
obchod se Západem pronikavější orien
tací na Východ. Zatím se ale ukazuje,
že úpadek vývozu investičních statků od
nás na Východ je mnohem vyšší než
spotřebních, čili ve skutečnost! se jeví
vývoj opačný než předpokládá theorie
a Východ se zase o průmyslovou vý
zbroj zajímá více v Americe než u nás.
Kromě toho je výroba Investičních stat
ků mnohem více konjunkturní než spo
třebních. Ve spotřebních výrobcích jsme
až na textil dovedli dosud soutěžit nej
větším průmyslovým zemím, kdežto v
Investičních se dnes uplatňujeme jen
hlavně proto, že je vyřazeno Německo
a že ostatní nrůmvslové země nestač!
dosud spotřebě. Obnovou německého
průmyslu mohla bv nak snadno vznik
nout situace, že bvchom se vzdali vrab
ce v hrsti pro whlfdku holuba na stře
še, čili ke ztrátě západních trhů by se
mohla připojit i ztráta východních. Ne
smíme zapomínat, že kapacita obnove
ného německého průmyslu bude deseti
násobná našeho!

Nevychovamst nebo zlý úmysl?
Naše filmové týdeníky jsou jíž pro
slulé svým jednostranným zaměřením
— ostatně jako všechno, co jakýmkoliv
způsobem souvisí s naším neblahým mi
nisterstvem informací. Mnohdy Jsou
však komentáře těchto týdeníků tako
vého rázu, že to opravdu působí na ob
jektivního diváka až odpudivě.
Tak v týdeníku, předvádějícím svat
bu britské princezny, ujela jednomu ko
mentátoru našeho filmu pusa tímto már
!o vtipným způsobem: »... přišly tisí
ce lidí, kteří se rádi dívají na přepych
a rádi se mačkají...«
Pochybujeme, že by na tom bylo ně
co vtipného. Rozhodně však je to dů
kladná nevychovanost, kterou by asi ne
božtík TGM nazval hulvátstvím. Chá
peme, že páni od našeho filmového tý
deníku nevědí, co znamená pro britský
národ britská královská rodina a jaký
význam má svatba budoucí královny.
Presto však soudíme, že by sl mohli
uvědomovatl alespoň základní pravidla
mezinárodní slušnosti, nemluvě o tom,
že bychom měli býti vděčni všem našim
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spojencům — tedy 1 západním — a ne
je uráželi. Sami bychom asi velmi těž
ko nesli, kdyby se v Britannii vyjadřo
vali podobným způsobem na př. o uví
tání presidenta republiky nebo o naší
oslavě velké říjnové revoluce. Páni ko
mentátoři by si měli již jednou uvědo
mit!, že každá hůl má dva konce a že
urážkami sl oblibu rozhodné nezíská
me.
J. O. B

Domy kultury a kultura domů
K oslavé našeho národního svátku se
konala v Lihni na hřišti za kostelem
slavnost položení základního kamene
pro stavbu domu kultury, prvního domu
kultury v Praze, jak zvláště zdůrazňo
vali všichni slavnostní řečníci, mezi ni
miž byl i primátor dr. Vacek.
První dům kultury v Praze! Co vše
tam má býti: biograf, divadlo, spole
čenské sály, klubovny, čítárna, přednáš
kový sál, snad i lázně — jaký to skvělý
dar socialistického zřízeni chudému děl
nickému předměstí. První dům kultury
na periferii — .jaký to důvod k jásotu,
k slavnostním řečem, k velebení nového
režimu, k velebení socialismu, který ne
se kulturu nejširším vrstvám lidu. Jak
je to krásné — na první pohled!
Ale podívejme se na věc 1 s druhé
strany. Kultura lidu — jaká to krásná
myšlenka! Ale co je to kultura? Je
kulturou stavění honosných domů kul
tury ve čtvrtích, kde stovky a tisíce
lidí bydlí v bytech, pro které .je jediným
výstižným označením slovo doupě? Je
kulturním činem takováto stavba ve
čtvrti, kde desítky domů byly zničeny
nebo těžce poškozeny náletem, kde ško
ly jsou zastaralé a nedostatečně vyba
vené a kde v jediné místní střední škole
se musí vyučovati pro nedostatek místa
na dvě směny — dopoledne i odpoledne?
Soudíme, že nikoliv. Pro nás není kul
turou honosná fasáda, ukazovaná cizin
cům, v jejímž stínu se krčí bída — pro
nás je kulturou vše to, s čím se setká
váme v denním životním shonu. Domní
váme se, že daleko významnějším kul
turním činem by bylo, postarat! se nej
prve o to, aby obyvatelstvo bydlelo v
příbytcích, důstojných Člověka. Aby děti
této čtvrti mohly navštěvovat! moderní,
řádně vybavené školy, ab.v měly dosta
tek hřišť ke svým hrám, aby měly řád
ná koupaliště a nemusely se brouzdat
ve smrdnté vodě Rokytky nebo hnijí
cích vodách mrtvého vltavského rame
ne. Aby matky mohly dáti své nejmenší do pěkných jeslí a mateřských školek
a aby otcové těchto rodin se mohli po
hodlně dostati do svého zaměstnání. Za
tím vidíme, že tyto nejprimltlvnější po
žadavky lidské kultury nejsou splněny:
Libeň nemá ani dostatek řádných bytů,
an! dostatek moderních škol, nemá do
statek Jeslí, hřišť, nemá koupaliště, má
nemožné spojení s vnitřní Prahou, nři
kterém občané musí dvakráte přejíždět
Vltavu... zato bude mít Lll>eň první
dům kultury ...
Ne, opravdu nevidíme v tomto vnějš
kovém, náhražkovém budování ani kul
turu, ani socialismus. Domníváme se,
že domy kultury by měly ustoupit stej
ně jako náměstí Budovatelů a podobné
potěmldnovské projekty budování po
řádných bytů, škol, dopravy. Měli by
chom zkrátka dbáti více kultury domů
než domů kultury!
J. O. B.

Arlieit macht frei!
V minulých dnech proběhla novinami
úřední zpráva o zatčení šesti italských
dělníků, kteří, jak se ve zprávě, vydané

ministerstvem zahraničních věcí, praví,
odpírali po několik dní nástup do prá
ce. Demokratický zákon však si nalezl
prostředek. Jednoduše dělníky zavřel.
Před nějakým časem existoval stát,
který v důsledku nedostatku pracovních
sil byl zásoben pracovními silami ze
všech možných zemí v Evropě. Také
tam, když dělník nepřišel do práce, byl
zatčen. Mnohdy byl opět propuštěn, ale
většinou si jej nechali na několik týdnů
v pracovním táboře. Tyto manýry od
koukaly také protektorátní pracovní ti
rády a policie zřídila pro nekalé živly
trestní tábory. Cvšem nikdy se nikdo
neptal, proč dělník do práce nepřišel.
Nezáleželo na tom, zda byl nemocen ne
bo zda mu v podniku někdo ukřivdil.
Ti, kteří způsobili zatčení cizích dělní
ků u nás, měli by sl jít tak před pěti
roky poslechnout hlasy »dobrovolných«
dělníků v pracovních táborech Wuhlheide a Grossbeeren. Dobře by jim ne
bylo, jako dnes není dobře nám, když
u cizího dělníka trestáme malý pokle
sek, ale typické flákače z akcí před
komunistickým ústředím necháváme
volně běhat a lít do hlav lidí demago
gii nejvyššího stupně. Doufáme, že šest
italských dělníků nebylo odvedeno k vy
šetřování závodní milici za asistence lagerführera. V Německu — v onom stá
tě — to obstarával Werkschutz. Opět
nový příspěvek k otázce, zda nejsme
policejním státem?
-jr-

Hádanka pro ministerstivo vnitra
Cech má s Němkou, která neb.yla od
sunuta a zůstala zde jako naše občanka,
sedmiměsíční nemanželské dítě. Tito
dva, Cech a neodsunutá Němka chtějí
uzavřít sňatek. Ovšem jsou zde předpi
sy ministerstva vnitra pro podobné pří
pady eventuálních smíšených —manžel
ství, které vyžadují pro schválení žá
dosti o uzavření manželství tyto pod
mínky: buď dvě nemanželské děti, nebo
deset let spolužití ve společné domác
nosti. Na základě těchto skutečnosti stár
vá zde problém, který je hodný k roz
luštění pro byrokraty ministerstva
vnitra, jak skutečný život uvést do sou
ladu s byrokratickými předpisy, nebo
podřídit skutečnému životu- Ptáme se
min. vnitra, co mají nyní ti dva občané
republiky dělat za těchto okolností,
chtějí-li uzavřít mezi sebou právoplat
né manželství?
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řABIÁNSKÍ
SOCIALISMUS
Ca to kniha je historii vzniku, defi
nicí a nárysem programu fabiánského demokratického socialismu.
Zaujme socialisty bez rozdílu poli
tického odstínění Autor je předse
dou Fabiánské společnosti a líčí vý
stižně anglické odborové hnutí, vý
voj správy podniků, program prů
myslů a uzavírá výhledem o so.
ciallstické budoucností. Stran 160.
Brož. 70 Kčs. váz. 90 Kčs.
U KNIHKUPCŮ.
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Bratrské pozdravy mezi
německými a sovětskými
železničáři
Předseda ústředního výboru odbo
rové organisace sovětských železničářů,
Karjagin, poslal konferenci ústředních
delegátů německých železničářských
odborových organisací, která se konala
v Berlině, tento telegram:
i,Jménem železničářů sovětského sva
zu zdravíme Váš sjezd a přejeme Vám
úspěch v boji o celoněmeckou jednotu
německého odborového hnutí.“
Konference delegátů odpověděla od
borové organisací sovětských železni
čářů telegramem tohoto znění:
„Delegáti železničářských odborových
organisací sovětského okupačního pás
ma, shromážděni na svém druhém sjez
du, děkují co nejsrdečněji za srdečné
pozdravy a přání- V úplné shodě s Vámi
usnesli jsme se jednomyslně nasadit
všechny své síly pro jednotu německého
odborového hnutí, pro spolupráci s Vá
mi ve světovém odborářském svazu,
pro německý ústřední stát a pro světový
mír- Doufáme, že přijde den, kdy želez
ničářští odboráři budou Vám moci podati v Moskvě bratrskou ruku“
Tägliche Rundschau,
Berlín, 21. XI. 1947

Poučení z Belgie
P. W. Zeeland, známý státník spřá
telené Belgie, v článku v revui »Société
Belge ďÉtudes & ďExpansion« pouká
zal k několika i pro nás zajímavým po
učením pro poválečnou hospodářskou
rekonstrukci.
Všeobecně velmi hodnotí výsledky do
mácího pasivního odporu ve všech obo
rech hospodářských. Poukazuje k pří
padům, kdy belgickým průmyslníkům se
podařilo snížit! výrobu až na polovinu
nebo třetinu normálu. Uzavírá z toho,
že Německo z celkového belgického
hospodářství vyzískalo pro své válečné
úsilí jen prospěch omezený — tak ome
zený, že se můžeme ptáti, zda součet
nákladu, vynaloženého na Belgii, je ak
tivní nebo pasivní. Jako doklad pro to
to uvádí zvláště velký počet dělníků
z Belgie, nasazených v říši. Zdá se mu
samozřejmým, že všechny články v bel
gické výrobě prováděly obratnou a od
vážnou politiku, která způsobila, že bel
gické hospodářství s hlediska válečných
zájmů okupanty zklamalo. To ovšem
bylo opřeno o skutečnost, že správa
většiny továren zůstala v rukách Bel
gičanů. Současně s tím konstatuje, že
belgický průmysl na konci poslední vál
ky je méně zničený než po válce z ro
ku 1914—1918.
Proti těmto kladům poukazuje ovšgm
k nepříznivým důsledkům. Prvý vidí v
tom, že přesto, že výrobní aparát byl
uchráněn od zkázy v širokém měřítku,
jeho jakost se jeví neobyčejně zhorše
nou. V četných odvětvích průmyslu je
zařízení buď zastaralé nebo opotřebova
né a nedostatečně udržované.
Tim došlo k rozdílnému vývoji v ze
mích okupovaných a v zemích svobod
ných: zatím co v zemích okupovaných
průmysl co do kvality i velikosti pro
duktivity klesal, v zemích svobodných
národů v rámci obrovského válečného
úsilí neobyčejně vzrostla technicko
hospodářská produktivita ve všech smě
rech. Znásobily se nejen vědecké objevy
největší důležitosti. Průmyslová výroba
nabyla většího rozsahu a zdokonalila se
v četných zemích globu a obzvláště ve
všech zemích, s nimiž se belgická sou
těž stýká. A tak malá země, odvisící
od úspěchu svého mezinárodního obcho
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du, stýká se se soutěží nekonečně lépe
vyzbrojenou pro hospodářský boj.
Nadto autor poukazuje, že Angličané,
Američané a Kanaďané chtějí v příš
tích letech zvýšit ještě svůj vývoz. An
gličané proto, že se jejich postavení ob
rátilo: z národa věřitelů se stali náro
dem dlužníků. Chtějí-li se uchránit hos
podářského úpadku a zachovat životní
úroveň svého obyvatelstva, musí vyvá
žet ještě více.
Pokud jde o Američany, autor očeká
vá jejich zájem na zvýšení dovozu.
Avšak nedělejme sl iluse: Američané
vrhnou všechnu svou sílu do služeb hos
podářské politiky, která bude veleti je
jich všeobecným zájmům.
Dále přehlíží Zeeland bývalé konku
renty i zákazníky. Zjišťuje u nich hlu
bokou a trvalou změnu. Celá řada zemí,
v kterých před válkou převládalo ze
mědělství, udělala obrovský krok na
cestě industrialisace. Považuje to za při
rozený vývoj vzestupu každé země.
Z toho vyvozuje nezbytnost, aby Bel
gie rozvinula úsilí pro přizpůsobení se
novým poměrům. Jistě po určitou dobu
bude možno prodávat 1 výrobky druho
řadé, vyrobené za špatných podmínek.
Avšak normalisace, která přijde po
každé reorganisacl, vyžaduje přizpůso
bení se všech článků k pokrokům celku.’
Je proto nutno provést od základu reorganisaci hospodářského života země.
Hospodářská politika musí soustředit
všechny síly země. Jako nejdůležitější
pro Belgii vytyčuje dva principy: roz
šíření výroby a rozmach obchodu. Zee
land požaduje iniciativu vlády v celko
vém usměrňování hosnodářství, jež má
zabezpečit pevné podklady pro podnět
nou iniciativu podniků. Dovolává se
prací speciální komise v Londýně, slo
žené z emigrantů-Belgičanů za války,
kteří podrobně zhodnotili předpoklady
1 formulaci konkrétní směrnice hosno
dářství a sociální obnow země. Poža
duje přezkoumání výsledků jich práce,
jasnou a obezřelou politiku vládv v tvo
ření přednokladů pro zemi nejvhodněj
ších a podnětnou Iniciativu všech tvůr
čích složek, od nichž odvisí velikost a
jakost národního produktu. Z. Tužilová.

O britskou zahraniční politiku
V revui N e w Statesman a n d
Na ti on píše soc. poslanec R. H. S.
Crossman o britské zahraniční politice.
Dovozuje, že skupina soc. poslanců, zná
má pod jménem »Keep left« (Držte se
levice) už po měsíce žádala, aby Britannie společně s Francií zanechala ideo
logické války a zahájila politiku smě
řující k neodvislé a spojené Evropě.
Autor zdůvodňuje, že západní Evropa
sice bude po několik let odkázána na
hospodářskou pomoc USA a že podříze
ní se britské politiky poiitlce ruské je
nesnesitelné, ale že Britannie ve svém
vlastním zájmu se nesmí podřídit ani
politice americké v jejím tažení proti
SSSR. Politika zadržování ruské expan
se by mohla zaplést Britannii do války
a mohlo by se státí, že západní Evropa
by se při tom octla v situaci, do jaké
se dostali Češi v r. 1938. Vědomí, že zá
padní mocnosti nebyly ochotny splnit
své závazky vůči Čechům, povzbudilo
Hitlera k válce a Češi si z toho vzali
ponaučení. Britové by z této zkušenosti
měli těžit.
Ruskou politiku lze snadno předvídat,
obchodovat s Rusy je už nesnadnější.
O USA platí opak. Není žádné záruky
kontinuity americké zahraniční politiky,
kromě za doby války pod silným presi
dentem.
V druhém článku píše posl. Cross-

man, že současný vývin v západní a
východní Evropě ukazuje smrtící účin
ky akce a reakce komunistického a pro
tikomunistického křižáckého tažení. V
každé zemi se politika polarisuje buď
k americké pravici nebo k ruské levici.
Demokratické strany, přirození to britští
spojenci, jsou vytlačovány a naděje na
rozumné řešeni německého problému
mizí.
Hospodářské důsledky jsou stejně
škodlivé. Rozvoj zahraničního obchodu
mezi západní a východní Evropou je
brzděn ideologickými a strategickými
vlivy. Ačkoli Evropa má zoufalou potře
bu uhlí, odmítají Spojené státy těžební
stroje Polsku, poněvadž by posílily ko
munisty; na druhé straně Moskva ni
kterak nespěchá s uzavřením obchodní
smlouvy s Britannii, poněvadž britské
atomlcké výzkumy jsou známy výlučně
Američanům. Obchod se státy »za že
leznou oponou« je omezován »strategie^
kými ohledy«.
Autor dovozuje, že také britský ob
chod je ohrožován Ideologickou válkou.
Neshoda o Německu způsobuje, že Bri
tové musí polovinu dolarů, získaných
vývozem, dávat na výživu svého oku
pačního pásma a přerušení obchodního
jednáni s Ruskem vyrvalo jim cennou
výhodu při vyjednávání s USA.
V dalším poukazuje autor, že Anglie
po staletí byla tak silná a její výhodná
zeměpisná poloha jí umožnila udržovat
zvenčí rovnováhu sil v Evropě a být
vždy na vítězné straně, když už k vál
ce došlo. Dnes se musí smířit se skuteč
ností, že východní Evropa bude ovládá
na Ruskem aspoň po dobu, kdy SSSR
bude očekávat neodvratnou srážku se
Západem. Autor dovozuje, že v takové
situaci musí se Anglie rozhodnout pro
Spojené státy evropské a přiznat! si re
voluční změny ve svém ostrovním posta
vení. Možná, že z počátku jen některé
malé státy se k ní připojí, ale to ji ne
smí odradit. Brzká a úplná federace ne
přichází v úvahu, jednání o celní unií
byla by stejně marná. Ale je možné
sjednocení v politických otázkách, totiž
v soustředění se na politiku zahraniční,
obranu a politiku koloniální, konkrétně
v soustředění atomického bádání, v re
gionální bezpečnosti podle zásad OSN,
ve společném koloniálním rozvoji, ve
společném plánování těžkého průmyslu
a v rozdělování americké pomoci. I kdy
by jen tři nebo čtyři státy se dohodly
na sjednocení podle těchto směrnic, nak
účinek na ostatní Evropu, Rusko a Spo
jené státy byl by značný. Už skuteč
nost, že Anglie přijala evropská osud,
by mohla vést k ukončení smrtícího pro
cesu evronské polarisace, jež ve vřehodní Evroně vede k únlnému totallsmu a
v západní k politickému tříštění. Brit
ská neodvislost dnes nejenže je nemožná
bez neodvis’osti Evropy, ale je také ne
možná v odloučenosti od Evropy.

Situace ve Francii
VLePopulaire se ptá Robert
Verdier v úvodníku, kdy a jak skončí
komunistický pokus o rozklad v zemi
a o zničení režimu. Veřejné mínění po
zoruje 8 úzkostí všechny manévry, smě
řující k zevšeobecnění stávek zastrašo
váním, násilím, ba i sabotáží. Konsta
tuje, že stále větší počet dělníků proje
vuje vůli zahájit znovu práci a že je
jim v tom často bráněno. Obyvatelstvo ’
se obává při příchodu zimy neblahých
důsledků tohoto ochromení veškeré ho
spodářské činnosti.
Dále píše Verdier o návrhu zákona,
předloženém Parlamentu, kterým se
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má dostat vládě prostředků, aby mohla
čelit situaci. Všichni se prý shodují, že
výjimečná opatřeni jsou nezbytná, . jed
nak k zajištění výživy ve velkých mě
stech, jednak k potlačení násilností a
sabotáži. iTato výjimečná opatření však
musí, odpovídat svému účelu a musí zů
stat vpiatnosti, jen pokud toho potřeba
vyžaduje. Jde o vítězství demokratic
kých zásad a method v odborovém ži-votě i.pa pracovištích a nikoli o potla
čení odborových svobod a práva stávky.
Musí se také bdítl, aby do zákona se
nedostalo nic, co by se mohlo obrátit
proti. svobodě slova a názoru, Projeví-11
vláda energii v bojí proti nepořádku a
násilnostem, projeví-li, vůli ukončit agi
taci komunistické strany, bude podporo
vána veřejným míněním. Učiní-li nutná
opatření, aby práce byla brzy znovuzahájena, dostane se jí souhlasu děl
nické třídy. V žádném případě však ne
smí dopustit, aby se vznášela hrozba
nad svobodami, které jsou základem de
mokratického režimu. Musí dát pozor,
aby při obraně republiky nedala sama
zbraně do rukou svých odpůrců.
ĽO r d r e přináší úvodník Emila Buré, který praví, že stávkové hnutí v tom
stadiu, v jakém nyní je, nemůže mít
jiný cíl, než zničení franku a tudíž zhor
šení všech dělnických běd za takových
podmínek, že budou dlouho nevyléčitel
ný. Argumenty, které komunističtí řeč
níci postavili proti argumentům před
sedy vláčky, jsou podle názoru pisatelova
tragicky kejklířské. Kdysi mu byla vy
čítána sympatie ke komunistům, ale on
si přál jen z vlastenectví, aby spolupra
covali s ostatními k povznesení Francie,
pro něž mohli mnoho učiniti. Komunisté
nemohou popříti, že všechny vlády
čtvrté republiky byly inspirovány so
cialisticky a že neměly-li úspěch v pro
vádění svého programu, příznivého pra
cujícím, nebylo to pro nedostatek dob
ré vůle. Chtěly, ale nemohly, jednak
pod tlakem okolností, jednak z nezku
šenosti. Ostatně komunisté byli dosti
dlouho ve vládě a schválili mnoho opat
ření, proti kterým dnes vystupují.
Minist. předseda Schuman není sice
socialistou, ale mluví a jedná jako so
cialista. Je ochoten podepsati požadav
ky pracujících v co nejširší míře, pokud
ho nedonúti k devalvaci franku, která
by tentokrát byla katastrofální. Je
ochoten vyjednávat po ukončení stá
vek, žkázonosných pro všechny třídy
národa, s dělnickou i zaměstnavatelskou
třídou, aby byla obnovena hospodářská
rovnováha. Co se může od něho více
chtít ?
Léon Jouhaux chápe Schumana, po
něvadž ví, co stála dělnickou třídu re
voluční gymnastika. Je proto zuřivě na
padán Benoitem Frauchonem, na jehož
adresu praví Buré, že se neřídí ve své
akci komunismem, ale trockismem. Na
konec vzpomíná pisatel Clemenceaua,
který by byl dnes smutný a rozpačitý
ve svém humanismu, tíhnoucím k so
cialismu, přes všechnu nedůvěru ke kolekHvismu a komunismu. Clemenceau
však tušil nynější události a dával dob
ré rady, jak jim zabránit!, aby se ne
vyvinuly k horšímu.

Směrnice papeže Pia XII.
polském« l<!eni
Vzhledem k stanovisku polského mi
nisterského předsedy Cyrankiewicze ke
katolické církvi po publikování pastýř
ského listu polských biskupů z 28. října
1947, kdy Cyrankiewicz biskupům vy
čítal, že se vměšují »do otázek čistě po
litických a znemožňují tak stabilisaci
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nové demokracie v Polsku«, publikoval
polský katolický tisk dopis Pia XII.,
který poslal polským biskupům 23, pro
since 1946. Papež, v něm schvaluje po
stup polských biskupů v minulém roce
a dává jim směrnice, podle kterých ma
jí zařizovat svůj postup k věcem veřej
ného života. Papež Pius XII, ve svém
listě napsal:
»V posledním roce, když jste obhajo
vali posvátné svazky manželství, když
jste udržovali učení základů viry a sta
rali se o katolické školy všech stupňů
a hlavně o lublínskou universitu, a když
jste při politických volbách dávali vě
řícím vysvětlení, jehož vyžadovala do
ba, oživoval vás duch lásky ke katolic
ké víře a nejoprávněnější zájmy pasto
rační. Věnujte tedy těmto věcem, které
jsou pro katolicismus tak důležité, i dále
stálou pozornost.
S nemenší péčí jste pracovali na křesťanské obrodě mravnosti, když jste ně
kolikrát žádali, aby se veřejný život
shodoval s vírou a právem, které jsou
nenahraditelnými zásadami pořádku a
jistoty. A nezapomněli jste ani na po
vinnost bránit práva Církve a věřících.
Rozvážnými zásahy jste odstranili těž
kosti, které ohrožovaly náboženský ži
vot. Dožadovali jste se práva pomáhat
vězňům a osobám, nacházejícím se v
pracovních táborech. V zájmu zajištění
potřeb křesťanské společnosti usilovali
jste dosáhnout toho, aby věřící měli
právo vydávat knihy a časopisy a pro
jevovat své mínění. Bohužel, na tomto
poli nebylo vaše úsilí korunováno oče
kávaným výsledkem a v některých pří
padech byly censurovány i odstavce va
šich pastýřských listů.
Protože vlivem bídy hmotné i duše
hynou, vykonáte velmi záslužnou práci,
budete-lí podle svých sil i. dále zmirňo
vat bídu, ve které následkem válečného
pustošení žije velké množství věřících.«
Dále papež zdůrazňuje nutnost roz
hodné a trvalé jednoty mezi polskými
biskupy a kněžstvem a končí:
»Nechť váš pastýřský charakter, do
konalý zásluhou Milosti Boží, září v
těchto bouřlivých a historických časech
tak, aby i nepřátele Církve nutil k ob
divu. Nechť vaše skutky září silněji a
jasněji než vaše slova. Bojujte proti ne
všímavosti vůči slovu Božímu. Bojujte
proti mravnímu úpadku horlivým, ne
kompromisním a svědomitým plněním
svých pastoračních povinností. Vaši pro
tivníci, dotknuti Boží milostí, budou pak
snad i milovat to, co dnes nenávidí.
A i když někteří z nich nechtějí se kát
ze svých chyb, přece jen jejich synové
budou přinášet náhradu za útoky, které
proti oltáři ve svém nerozumu spáchali
jejich otcové, protože příští století patří
Bohu. Neomylná pravda v tomto věku
zvítězí.«

Ko-minfonm — bělehradská
internacionála
Nezávislý římský raník II Tempo při
náší zajímavou informaci o.d G. Granzotty o kominformě. V článku se píše:
»Bělehradská kancelář kominformy
oficiálně zahájila svou činnost počát
kem listopadu. Má toho času k dispo
sici štáb 400 činovníků; počtem mezi ni
mi nepřevládaií sovětští občané. Ze stá
tů v ruské záimové sféře má největší
zastoupení Polsko a Jugoslávie, zejména
v řízení agendy. Jde většinou o lidi z
mezinárodních komunistických organisací, kteří se již po léta zabývají otáz
kami, pro něž nyní byla zřízena kominforma. Organisačním jádrem, které do
dalo kominformě její hlavní kádr, je

»Úřad mezinárodní pomocí bojujícím
demokraciím«, který měl již sídlo v Bělehradě a před pěti měsíci začal tajně
organisovat a připravovat posice pro
noyé mezinárodní brigády.
.
Nedůležitějším odborem nynější
kominformy je právě' vojenský se
kret a r i á t, který je odpověden za
vytvoření ozbrojených útvarů komunis
tické strany italské a francouzské a za
přímé spojeni s vojenskými úřady ostat
ních států v ruské zájmové sféře, za
stoupených v kominformě. Ruští, polští
a jugoslávští důstojnic! mají za úkol
dbát! o to, aby v každé balkánské a
podunajské zemi za »železnou oponou«
byla branná moc ve službách komunis
mu a aby se v západních státech proni
kání komunistů do armády šířilo poža
dovanou ■ rychlostí.
Zvláštní důležitost má v nynějším
stadiu politické války mezi oběma blo
ky propagační sekretariát,·
který pracuje k sjednocení motivů ko
munistické propagandy ve světě a k je
jímu zintensivnění.
Nezávisle na vojenském sekretariátu
zajišťují spojovací orgány rázu . čistě
politického spojení mezi bělehradskou
ústřednou a jednotlivými komunistický
mi stranami. Mezi těmi, kdo mají v
tomto úseku největší odpovědnost, je
major Kaprzak, který byl náčelníkem
pracovních praporů v Polsku, a pověst
ný Zoltán Heltál z generálního sekreta
riátu maďarské komunistické strany.
Z italských komunistů mají Giuliano
Pajetta a Giovanni Pesce významné
funkce v sekretariátu mládeže, kde se
setkáváme s jmény generálního tajem
níka ruského komsomoju Antona Saljápina a všech nejzkušenějších organi
sátorů front komunistické mládeže v
různých evropských zemích.
Protikolonlální sekretariát,
jehož jakousi prodlouženou rukou je
Protikoloniální liga, vzniklá nedávno v
Berlíně a disponující dvěma vysílačka
mi v Berlíně a v Lublani, se stará hlav
ně o vnitřní situaci v Holandské Indii,
v Indočíně a v obou nových nezávis
lých státech, Hindustanu a Pakistanu.
Počet komunistických členů v Indii
vzrostl za rok z 53.000 na 120.000. Ne
únavná Žofie Melmanová, ředitelka Ko
munistické university pro orientální
pracovníky a zkušená agentka bývalé
kominterny v otázkách indického ná
rodního hospodářství, koná v tomto obo
ru velkou práci, i když tato čísla proti
stamilionům obyvatel tohoto rozsáhlého
území jsou pouhými kapkami do moře.
Avšak komunistická propaganda v Asii
je teprve v začátcích. Starý komunis
tický aparát pro Asii byl rozhodně po
sílen jak kádrem pracovníků, tak pro
středky, jichž se mu dostalo. Akce v In
dii připomíná přesně to, co se děje v
Číně, kde kominterna vytvořila základ
ny útočné akce velkého rozsahu: vytvo-,
ření místních komunistických oddílů,
zřízení vojenských škol, zvláštní misse,
vše to k tomu cíli, aby se vyvolalo i v
Indii podobné endemické ohnisko nekli
du, jaké stále ještě je v Číně.
Toto mohutné hnutí s úmyslem proni
kat — tu útočné, tu obranné — vyvolala
nová bělehradská Internacionála a jeho
rozsah a rychlost nenechává pochyb o
dlouhé přípravě, která předcházela hluč
nou událost, jakou byla schůzka »deví
ti« v Polsku.
(Přeložil B. P.)
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Obavy o vysoké školy
Volby do fakultních spolků, které přinesly našim
komunistům tak velké porážky, způsobují jim zřejmě
mnoho starostí. Je to konečně pochopitelné — i komu
nisté si uvědomují, že nálada ve studentstvu je jen
odrazem a předobrazem nálady v široké veřejnosti a
obává se, že stejný pokles hlasů by mohli zaznamenati i ve volbách důležitějších — parlamentních. A tak
není divu, že na kolbiště vyharcoval i sám min str
Václav Kopecký, aby mobilisoval všechny proti...
slyšte! zneužívání 17. listopadu! Titíž komunisté, kte
ří se po dva roky snažili umlčeti památku obětí 17.
listopadu, titíž komunisté, kteří ještě nedávno se ne
šetrně dotkli osoby jednoho z devíti hrdinů 17. listo
padu a zneuctili pojem 17. listopadu názvem své kan
didátky, titíž komunisté chtějí nyní mobilisovat vše
chny k hájení odkazu 17. listopadu! Je to groteska,
ale u našich komunistů účel světí prostředky a vše
chno je dovoleno ad majorem KSC glóriám. V Rudém
právu pak vytáhl do boje pan Vladimír Kaigl a v člán
ku »Výroba a vysoké školy« zlomil nad naš mi vyso
kými školami, jejich studenty a profesory hůl docela.
Zjišťuje, že vysoké školy naprosto neplní svůj úkol,
že profesoři vědomě hlásají »krajně reakční« názory,
že pokrokové profesory možno spočítat na prstech,
úroveň absolventů vysokých škol je nízká a nevyho
vující a dochází k závěru, že bez zavedení jednotné
školy a bez důkladné moderní reformy vysokých škol
se nedá čekat žádná náprava. V jakém duchu ovšem
se má nésti tato důkladná moderní reforma, je zřejmé
nejen z lítosti nad nepatrným počtem »pokrokových«
profesorů, ale i z dalších úvah zmíněného článku, kte
ré uvádíme v doslovném znění:
»Jak mají studenti dojiti ke kladnému poměru k li
dově demokratickému řádu a jeho revolučním vymo
ženostem, když na fakultách slyší od mnoha svých
profesorů poťouchlé poznámky a znevažování všech
vymožeností národní a demokratické revoluce, i lidové
demokracie samé? A když dokonce někteří profesoři
Vědomě hlásají názory, které se naprosto příčí obec
nému přesvědčení vetš'ny národa a které je možno
charakterisovat — mírně řečeno — za krajně re
akční?« Snaha, označit za reakcionáře profesory, kte
ří nehodlají věřit a učit do posledního puntíku to, co
jim ústřední výbor vládnoucí strany k věření a učení
předkládá, není přirozeně ničím novým. To už nebož
tík Goebbels hlásal, že věda nemusí ani tak sloužit
pravdě, jako státu a straně a našim malým goebbelsčíkům by také stačila k vědecké kvalifikaci nějaká ta
brožurka o duchu nové doby, vydaná Svobodou. Ideá
lem našich komunistů je zde taková »lidová« demo
kracie, ve které každá úchylka od oficiálně hlásaných
»pravd« může býti potrestána umlčením nebo odstra
něním nepohodlných. Většina národa má však dosud

Jako v roce 1937...
Že se máme jako v roce 1937, to už se stalo okřídlenou frázi:
každému něco pro zasmání. Jsou lidé, kteří se takřka hnidopišsky po celý čais zabývají tím, že zjišťují; v čem všem; t. j·
V kterých výrobních oborech našeho hospodářství jsme už
,{dosáhli předválečného stavu"; ba co víc, v čem všem jsme
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na tuto věc názor jiný a vzpomíná na zásady naší
ústavy, hlásající svobodu vědeckého bádání a zveřej
ňování jeho výsledků.
V další části článku nemůže přirozeně chyběti ani
pokus stavětí proti sobě Revoluční odborové hnutí a
studentstvo, resp. přímo studenty a dělníky. Pan Kaigl
píše: »Co mají soudit dělníci, kteří s nadšeným vypě
tím sil pracují na zakázkách pro slovanské státy, jimiž
pomohou jejich národům ke zvýšení životní úrovně a
zabezpečení národní a státní nezávislosti, když se do
vědí, že nár. soc. a lidovečtí studenti, používajíce
osvědčených method národně sjednocených a vlajkařských bojůvkářů, na některých fakultách vylučují ze
spolkového života slovanské studenty a po vzoru na
cistů je cejchují na »méněcenné«? Co mají soudit
o tom, že tito studenti nechtějí být s nimi společně
organisováni v Revolučním odborovém hnutí? Jejicn
svorný úsudek zní, že s takovými lidmi nikdy nemo
hou a nebudou spolupracovat.« Ani toto není ničím
novým. Nebožtík Goebbels stejně tak štval dělnictvo
proti nepohodlné inteligenci, která byla přirozeně nej
větší překážkou na cestě hitlerismu k úplné totalitě.
A jeho zdejší učedníci stavěli dělnictvo při známých
brněnských demonstracích proti studentstvu voláním
»Zavřete vysoké školy!« Ty vysoké školy, které
byly po šesti letech sotva otevřeny osvobozenou re
publikou...!
Kam směřuje celý článek, je ovšem nejlépe zřejmo
ze závěrečné části: »A proto se dnes už ozývají ve
výrobě vážné hlasy, vyjadřující přesvědčení, že nové
vedoucí kádry bude nutno obsazovat — kromě pocti
vých demokratických a socialistických vysokoškoláků
— školenými dělníky. A zabývají se myšlenkou zřídit
kursy pro tyto nejlepší, uvědomělé dělníky, které by
jim daly potřebné vzdělání, jež mnohdy ani vysoké
školy neposkytují svým studentům.« Tady je jádro
pudla! Ještě nejsou všechna místa ve znárodněném
i ostatním průmyslu obsazena poslušnými služebníky
KSC, ježto jsou na mnohých místech vedle stranic
kých diletantů i nestraničtí odborníci. To je to, co je
KSC trnem v oku. Ještě není její moc v průmyslu ab
solutní, ještě existují lidé s pevnou páteří a lidé, kteří
rozumějí něčemu více, než obsahu ag tačních brožu
rek. To přece musí přestat! Proto ty obavy o odkaz
17. listopadu, proto obavy o studentstvo a jeho ducha,
proto obavy a vysoké školy a útoky na jejich profe
sory. Pryč s vysokými školami a svobodou ducha a
vědy! Ať žijí přeškolovací kursy pro uvědomělé! Ne
boť jenom ty zaručí našim komunistům poslušné hou
fy místo přemýšlivých jedinců, jenom ty mohou jim
zaručiti moc a vládu »z lidu, pro lid«, ale hlavně nad
lidem!
Jan Kolár
Jej dokonce ,,předčili“. Všímáte si zaljisté těch uvozovek —
a chápete tedy jistě; jak je to míněno. Domnívám se, že fakt,
že se naši lidé vzájemně obveselují srovnáváním poměrů
dnešních s poměry předválečnými, spadá výlučně na vrub
oficiální propagandy — neboť stálým zdůrazňováním nadstoprocentního plnění hospodářského plánu se veškerá pozor
nost veřejnosti upjala právě jen na naše hospodářství; nikdo
by zajisté nepřipadl na myšlenku, kritisovat jeho stav porov
náváním s léty předválečnými, kdyby si o to oficiální propagandisté nežebrali. Neboť: vůbec není měřítkem schopnosti
našeho režimu a naší vlády to; jestli za dva a půl roku byl
dosažen standard z roku 1937; ale jest takovým měřítkem,
jestli se stav našeho hospodářství liší. Jestliže ovšem se prv
ního měřítka chce používat na místech odpovědných (což je
v zásadě nesmysl, protože se nebere v úvahu vztah dosaže
ných výsledků k možnostem začátků — tehdy a dnes), nelze
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se pak zlobit nad smíchem občanů; oni si to srovnávání ne
vymyslili!
Bylo by mnohem spíše na místě, kdyby bývalo bylo řečeno:
,;Děláme, co můžeme — suďte, lidé, sami!“ Odvažujeme se
tvrdit, že by tím úplně výmizela výsměšná kritika, kterou je
dnes slyšet takřka- ze všech obchodů a oficín; zbyla by jen
kritika t. zv. konstruktivní, a nadto by se objevily i početné
hlasy; pochvalně hodnotící dobrou snahu· Že se tak nestalo,
že se tato skvělá příležitost k podchycení sympatií nejširších
vrstev lidových propásla, že se zcela zbytečně píchá do vosího
hnízda — to padá na vrub profesionálních politbyrokratů.
A — jak praví přísloví — i mistr tesař se někdy utne. Tohle
utnutí se“ mistrů propagandistů může se ukázat o volbách
asi velmi drahým ·..
A právě to; že se u nás mluví nepravda o věcech jasných a
nesporných úplně zbytečně — to budiž pojítkem k vlastnímu
jádru naší úvahy. Neboť, shledávajíce bez námahy množství
rozdílů mezi naší dnešní hospodářskou situací a lety před
válečnými, nevěnujeme dosti pozornosti rozdílům, které zá
leží v hodnotách nehmotných — abych tak řekl; rozdílům ve
všeobecných životních poměrech; v celkovém ovzduší na
šeho života. Tyto rozdíly jsou totiž tím nejspolehlivějším mě
řítkem hodnoty obou režimů.
A zde je možno hned říci, že úpadek těchto životních po
měrů, jaký prožíváme dnes a který se jeví v nekultúrností a
necivilisovanosti vztahů mezi lidmi i mezi nimi a společnosti
— neměl snad v našich dějinách obdoby. Rádi si namlouváme,
že jsme jedním z nejrealističtějších a nejkulturnějších národů;
na nějž hned tak něco neplatí; nuže; zdá se, že to na nás platí
a že náš názor o sobě samých je podložen jen naším známým
velikášstvím: vždyť jak jinak by bylo možno si vysvětlit, že
se naše veřejnost svým tichým opatmictvím tak ohebně při
způsobuje novým mravům ,;Jejího Veličenstva Moci“? Je to
po prvé v dějinách, co náš národ propadl bezhlavému respektu
k Moci; řekl-lí kdysi husiský chorál: ,;na množství nehleďte“
— vytryskl tento výrok z povahy národní duše; tato duše byla
však; zdá se, umrtvena Mnichovem. Tehdy bylo právo nuceno
kapitulovat před mnohonásobnou přesilou; byla to tehdy ka
pitulace věru úskočná, neboť národ v čele s presidentem dobře
věděli, že naše hodina teprve přijde; šlo o manévr — o nic víc
— a manévr měl úspěch· Nepočítali jsme však; zdá se, s jeho
účinky: národ přestal věřit v sílu práva a zákona; kterého se
tehdy marně dovolával, a naprosto, proti svým tradicím a
proti odkazu svých velkých synů; se přiznal v úzkoprsém
úsudku k prospěchářskému názoru, že právo je vždy na straně
silnějšího. Ukázaly se možnosti lepšího profitu — a tradice
byla zrazena za mísu čočovice... Ovoce této změny národního
charakteru sklízíme dnes, na každém kroku: mamě se občan
dovolává práva proti moci — ať státní hydry, ať stranickopolitického vlivu a hlavně zájmu. A s druhé strany: marně
dnes volá právo po zločincích; kteří se dovedou zajistiti u po
litické moci · ·.
Je-li vůbec nějaký činitel; který je ústřední příčinou všeho
dnešního marasmu, pak je to přebujelé politické stranictví·
Nejen, že rozvrátilo úplně státní aparát; nejen, že podlomilo
úplně hierarchii odpovědnosti; nejen, že během několika
týdnů zcela a definitivně knock-outovalo naši tvůrčí kulturu;
nejen; že rozbilo stará přátelství i rodinný klid; nejen, že
vneslo do našeho národního života zcela cizí element Špehounství — ať ideového, ať majetkového, nebo policejního; nejen,
že škrtí hospodářský chod diletantismem politických ^odbor
níků“; nejen; že umocnilo třídní diferenciaci a nenávist stu
pidním vyvyšováním jedněch a pohrdáním druhými — ale
dokonce narušilo, ba v mnohých případech přímo udusilo zá
kladní předpoklady soužití mezi lidmi. A mezi tyto předpo
klady počítáme: právní řád, svobodu nezávislého projevu,
důvěru v lidi a v právo, slušnost; úctu člověka k člověku,
mravnost; mužnost, demokratičnost jednání a nepřípustnost
lhaní o nesporných faktech.
Platnost (a důraznost platnosti) právního řádu se neměří
jen jeho každodenní aplikací v bezvýznamných záležitostech,
ale naopak v případech zásadních a výjimečných; a tu ne
třeba se příliš šířit o tom; jak stačí zadupání ulice, aby soudy
i ústavní činitelé se ohnuli k zemi. — Svoboda projevu se
neměří tím, že lze svobodně nadávat na nové adresy, ale tím,
že lze kdykoliv a kdekoliv projevit kritiku státu — nebot
i tím je možno jej posílit. A tu netřeba se šířit o tom, že svo
boda projevu je u nás usměrněna do stranických a kryptostranických škatulek; u nás dnes nelze být nezávislým jinak,
než na márách — kdo chce jíst, musí prodat svou soudnost.
Hodnota a důvěryhodnost člověka se u nás dnes měří jen dvo
jím loktem: jeden platí pro straníky; druhý pro nestraníky.
Jak ponižující pro demokraty, ozývá-li se z front před obcho
dy či na úřadech názor, že je třeba se zařídit podle odznaku
pána za pultem; lidé už; zdá se, zapomněli; že pod odznakem
pumpuje srdce do žil touž českou krev. Měřítkem vyspělosti
režimu i lidu je, v jakém kursu je slušnost a úcta člověka
k člověku. Dostali bychom asi od TGM pětku z těchto před
mětů, protože: lze-li urážet už i v parlamentě nebo na akade
mické půdě, lze-li si spílat naprosto bez ostychu a obav s řečnišť a v tisku, lze-li tak pohrá livě mluvit o čelných předsta
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vitelích státu, jak se dnes i na ulici mnohde děje — pak
nevím·, nehodí-li se na nás Masarykův Hulvátov? —A mrav
nost: jak je možno žádat od lidu povznesení mravnosti, je-li
mu státem organisována příležitost k jejímu opaku: viz bri
gády mládeže, ochrana alkoholismu, nezakročování proti gestapismu, nebo popírání mravních kategorických imperativů
odpovědnými představiteli, kteří volání po mravnosti ve ve
řejném životě nazývají „skuhráním a knoxtráním“ a pro něž
úklady o život ústavních činitelů jsou ^nafouknutou sensací“:
vždyť přece „život člověka nestojí za krabičku ekrasitu“, jak
jsme se kdesi dočetli. ■.! Úsilí a směr, jímž se mnozí ženou,
je nesen výlučně principem ovládnuti a znásilnění — ethická
stráhka činů a jejich následků je jim zcela lhostejná. Stručně:
kult moci má vždycky za následek úpadek
morálky. Jelikož mnozí naši lidé shledali výhodnějším,
postavit se na stromu moci jen proto, že z toho mohou tučně
těžit, a jelikož ostatní v bázni před mocí nemají smělost bo
jovat za právo a zákon — vymřela u nás mužnost; pře
stává být u nás živou individuální odvaha; není odvahy, po
stavit se proti proudu a snažit se uzavřít stavidla rozpouta
ných pudů — je jen odvaha kopat do bezbranných a poní
žených ·.. A nebude u nás mužů, dokud si budeme libovat
v korytech; nebude u nás mužů, dokud „bezhlavost svou
okem nezměříme“, což je podle Kipplinga také jednou z vlast
ností mužů, která nám dnes nejvíce chybí. — Pokud jde o de
mokracii, není úmyslem této úvahy, věnovat se analyse její
současné tvářnosti; spokojme se jen souhlasem s dr. Meissnerem, který na brněnském sjezdu soc. dem· řekl, že dnes se
u nás sice o demokracii mluví na každém kroku, ale před
válkou opravdu byla na každém krokxi· A pokud nebudou
národní výbory voleny lidem, pokud bude parlament přehlí
žen a pokud budou do vedení státu stále hustěji zasahovat
neústavní samozvanci — do té doby, žel; nezbude, než hod
notit předválečnou demokracii „buržoasního“ typu mnohem
výše; než současnou ,;socialisující“. — Mezi základní předpo
klady soužití mezi lidmi patří ovšem už zmíněná nepřípust
nost lhaní o nesporných věcech. Lžeme si i potud, že už ani
lhaní nenazýváme pravým jménem; dnes se jen ,;nemluví
pravda“ — což vždycky nevystihuje situaci. Nevím, proč se
o mnohých událostech minulosti tvrdí něco jiného; než prav
da — ale je tomu tak; nevím, proč se lže i o přítomnosti —
ale je tomu tak — a tenhle fakt třeba hodnotit. Pravda,
je to zbytečné a nemá to smyslu, ale zvykli jsme si na to tak,
že se neostýcháme veřejně zapírat i nos mezi očima — a bez
trestně; odpovědní činitelé říkají i na půdě parlamentní
opak skutečnosti a nikdo je za to nevolá k odpovědnosti;

prášek do perníku, práleft I l*v»řav|n^
tofenl balené < celofánu, mleté I CállA

lumld prllky. velejemné keltefe

Me JikoiWt

tnaCky .

353

falšuje se historie a ještě se tomu tleská; jasné pojmy jsou . se přizpůsobil, kdo se zpronevěřil sám sobě: vina je na
naplňovány lživými obsahy a nikdo neprotestuje; pravda. — lidech, že přestali být lidští.·.
Jestliže však Se křičí do všech koutů světa, že se nejen
svoboda — demokracie — pokrok: kdo z těch; kdož se těmito
pojmy nejvíce ohánějí,, má k torny vůbec právo?
máme lépe, ale že jsme i lepší, :než kdy dříve — a křičí-li..se
Hle, relief naší doby! Hle, příznaky, které propukly až po tak jen proto, .aby se nelogicky zkrášlil režim, který má tak
1 'válce! Bylo by zásadním omylem a chybou, vidět v této naší obrovské úkoly k překonání — pak je třeba.proti tomu[pro
charakterové národní chorobě vliv režimu; nikoliv — chyba testovat: proto, poněvadž zakrývat chyby znamená v nich
nikdy není v institucích, je pouze v HddCh; národy mají setrvávat, poněvadž nalhávat si bezúhonnost znamená být
vždy jen takový režim, jaký si zaslouží! A zase: nelze svalo lhářem a zároveň i slepcem (a slepý se nikdy nemůže skrýt
vat vinu na válku nebo na dobu, že to jsou ony i které takto — ani před odpovědností)i a poněvadž by to. byla nejsnáze
pokřivily náš národní charakter. Nikoliv — vina padá jen přístupná vstupenka na smetiště. Nebot: kdo miluje svůj ná
na toho, kdo si vnějšími okolnostmi páteř pokřivit dal. kdo rod·. musí k němu být přísný — padni, komu padni!

Socialismus a půda

Dr Jiří Pavel

Z’jeme v době, kdy téměř na všech stranách se jeví
snaha zasahovati zákonodárnými opatřeními do práv
ních vztahů člověka k půdě. Ježto tato doba spadá
časově do údobí, kdy je zřejmo, že socialistické strany
nastoupily cestu k uskutečnění socialismu, bude pro
spěšné podrobiti úvaze Otázku poměru socialisače
průmyslu ke druhému hlavnímu činiteli národního
hospodářství — k půdě. Ujasnění tohoto problému je
aktuální, neboť pojem »socialismus« vyvolává nutně
předstávu, že soďalismus předpokládá celkové řešení
a že se jako takový nemíní omeziti jen na průmysl
a že v příhodné době zasáhne další dva důležité či
nitele > půdu a obchod, spolu se živnostmi. Krise země
dělské výroby však mnohým ukázala, že celkové ře
šení socialismu nebude asi možné a že spadá do říše
utopií. Můžeme již konstatovati, že ze socialistického
tábora se ozývá hlas, který prohlašuje, že se nesmí
učínti nic, co by podlomilo zdravé jádro našeho selství.
Věc není zdaleka tak jednoduchá. Socialismus a
zdravé selství jsou přece dva zřejmé protiklady, a
proto požadavek existence selství může mí ti důvody
jen vysloveně praktické. Život na půdě podléhá totiž
zcela jiným zákonům, než život v průmyslovém pod
nikání. Půda je současně láskou člověka, ale též jeho
pánem proto, že musí býti za každých okolností obdě
lána, aby se život na zemi vůbec udržel. Láskou proto,
že č ní život svou svobodou životem hodným člověka.
Vzpomeňme jen: »Nihil mellius, nihil hornině libero
dignius quam agricultura,« — »nic lepšího, nic hod
nějšího svobodného člověka, než zemědělství,« říkali
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bohatý výběr literárně hodnotných románů

Richard Aldington: SAMA MEZI VŠEMI. Moderní sociální
román mladé ženy od populárního autora knihy Všichni lidé
jsou nepřátelé. - Stran 384. Brožovaná Kčs 99.—. vázaná
Kčs 124.—, v celopl. Kčs 110.— ·
Johan Fabricius: OSTROV DÉMONŮ. Román z Indones kých ostrovů od známého autora slavné ita'ské trilogie*
Stran 254. Brožovaná Kčs 75.—. váz. 100,— v celopl. Kčs 110.—
Jan Weiss: METEOR STRÝCE ŽULIJÄNA. Příběh o pádu
meteoru a podivných lidských osudech, rázovitých figurek.
Stran 144.—. Brožovaná Kčs 58.—. váz. Kčs 78.—
R!C?.yd Aldington: ZEMŔEI. HRDINA. Román ze světové
války. Kniha tragická hluboká i napínavá. Dosud nejúspěšnéjší práce světového autora. - Stran 408. Brožovaná 124 —,
vázaná 154.—, v celoplátně Kčs 164.—
K. Goransson - L j u n K m a n: MOŘE SE TOLIK LESKNE.
Román, který ve Švédsku zvítězil v soutěži o nejlepší man
želský román. Kniha druhé světové války. _ Stran 254. Bro
žovaná Kčs 89—, vázaná v celopl. vaz. Kčs 124.—
Václav Menger: LIDSKÝ PROFIL JAROSLAVA HAŠKA.
Román ze života prostého člověka z lidu. -Stran 304. Brožo
vaná Kčs 95,— · vázaná Kčs 120—
Erwin Weill: AMERIKA UTRHLA TROPICKOU KVĚTINU.
Pozoruhodný román z exotických ostrovů Havaie. - Stran 224.
Brožovaná Kčs 79.—. v celopl. Kčs 109,—
Žádejte u svého knihkupce neb v
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již staří Římané. Tyto veliké výhody však musí každý
zemědělec zaplatit. Půda platí za těžkou práci nízkou
mzdu, nezná 8 hodin pracovních, volné soboty a dovo
lené na zotavenou. Zná jen práci a neustálé risiko pod
nikání. A přes tuto nepřízeň lnou k ní její majitelé
láskou, která jim dává zapomenouti na všechny vý
hody pracujících v průmyslu a obchodu a která nedo
pustí, aby půda byla opuštěna, jsou-li splněny tyto
předpoklady: rodová tradice a svoboda.
Rodina, která miluje svou rodovou půdu, je hrda
pa práci svých předků a která se cítí naprosto svo
bodna ve svém počínání,. tvoří pravé české selství.
Toto selství to také bylo, které umožnilo vznik a růst
našeho průmyslu, které pracovalo za nízké mzdy,
které dodávalo městům laciné potraviny a též i laciné
pracovní síly. Nebýti tohoto selství, které na svou
svobodu doplácelo, nemohl by nikdy průmysl dorůsti
té síly a veľkosti jako dnes. A právě tato výše a ve
likost našeho průmyslu se může státi osudnou jeho
svobodě, nerozpozná-li se včas, že nesvobodná půda
znamená konec demokracie a současně konec toho ži
votního standardu, jaký dosud města znala.
Představme si, že půda svobodných rolníků bude
znárodněna či združstevněna a že jim bude vzato to
nejcennější: láska k půdě, rodová tradice a svoboda
podnikání. Zájem rolníka, který dosud směřuje vý
hradně k držbě půdy, se změní a na jeho místo na
stoupí naprosto rozdílné pojetí práce. Začne mysliti
na délku pracovní doby, na volné soboty, na dovolené
na zotavenou, rekreační zájezdy, sportovní hřiště a
konečně nikoliv v neposlední řadě na odměnu za prá
ci, kterou koná. Jeho zařazení do družstva ho zbaví
dosavadní roztříštěnosti a spojí ho okamžitě v neroz
bornou jednotu dělníků na půdě. Státu vyvstane tu
odborově organisovaná složka, jejíž požadavky nelze
odmítnouti, ježto od jejich splnění záleží výživa celého
národa. Sjednocení dělníci na půdě přijdou s požadav
ky na mzdové vyrovnání s dělnictvem průmyslovým.
Vyhoví-li se jim, následuje okamžitě stoupnutí cenové
hladiny potravin, která při ponechaných mzdách prů
myslových dělníků znamená jejich proletar saci. Bude-li míti toto stoupnutí mezd vzápětí zvýšení mezd
průmyslového dělnictva, pak se tu začíná nekonečný
řetěz stoupání cen, vedoucí k inflaci a k hospodářské
mu rozvratu. Nevyhoví-li se požadavkům zemědělské
ho dělnictva, pak přijde jeho nespokojenost, s ní oka
mžitý pokles výroby, dále neschopnost družstevních .
jednotek k životu, jejich předlužení a rozvrat.
Jediné východisko vyústí nakonec v nesvobodu děl
nictva na půdě, která se musí stupňovati úměrně se
vzrůstem společného uvědomění pracovníků na půdě.
iNení tedy jiné cesty než nucená práce na půdě, což
znamená konec svobody a demokracie. Proti této úva
ze bylo by možno namítnouti, že zesocialisovaná půda
bude moci pomocí strojů snížiti výrobní náklady na
tolik, že bude moci vyhověti požadavkům zemědělské-1
lho dělnictva. Theoreticky by to bylo možné. Praxe
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však dostatečně ukázala, že k práci na půdě patří pře
devším láska k půdě a té kolektivní pracovník nikdy
nemůže míti tolik, aby se vyrovnal rolníku, pracují
címu na své svobodné půdě. Tato láska k půdě obsa
huje v sobě tvůrčí elán soukromé iniciativy, která je
vlastní pouze jedinci, jako svobodnému individuu.
V kolektivu nemůže dosáhnouti té síly, která je pro
práci na půdě nutná a potřebná. Tato skutečnost byla
uznána prohlášením požadavku na uchování zdravého
jádra českého selství. Je proto nyní nutno nalézti
vhodnou synthesu znárodněného průmyslu se svobod
nou půdou, svobodným obchodem a se zbytkem sou
kromého průmyslového podnikání. Ta bude dána, budou-li všechny sektory, jako zdatní odběratelé, v rov
nováze a budou-li mezi sebou vyměňovati své statky

...a přesto odhlasovali!
Nejde nám o ministerstvo informací, ale o jeho odbor,
film. Ten je od vydání dekretu podroben kritice a činnost
vedení pozorně sledována. Hovoří se ovšem o kritice konst
ruktivní. Kritika je věc logická. Má ale dvě stránky. Buď se
pronáší šeptem anebo veřejně. V každé řádné demokracii má
být dána přednost druhému. Veřejná kritika nemůže být ni
kdy destruktivní, stojí-li za ní lidé slušní, čestní a lidé od
povědní. Do nedávná, kdy se věci filmové probíraly v tisku,
mohl vzniknout dojem, jako by pramenila v zaujatosti, zá
visti a dokonce i ve zlé vůli. To si mohl myslit kažký, kdo
zprávy o nezdravých poměrech ve filmovém vedení četl a ne
byl seznámen s filmovou problematikou u nás. Tentokráte
však do V. odboru ministerstva informací zasáhli i poslanci
na parlamentní půdě. Myslíme, že nemáme důvodu někoho
z nich vinit z nečestnosti nebo neslušnosti. Jsou zástupci lidu,
lidem zvoleni a mají hájit zájmy lidu. A to i tehdy, když
to není příjemné a vítané. Především předložili sněmovně ná
vrh na zákonnou úpravu věcí v oblasti filmu, a za druhé se
postavili kriticky k rozpočtu ministerstva informací pro rok
1948, zejména, pokud se týká filmového odboru. A proč?
Jak známo, došlo v srpnu roku 1945 k vyhlášení dekretu
o znárodnění. President republiky tehdy dekret podepsal a se
znárodněním plně souhlasil. Ovšem k dekretu mělo vyjít pro
váděcí nařízení s příslušnými zákonnými pokyny, jak prová.
dět znárodnění v praxi. Toto prováděcí nařízení však někde
zamrzlo, filmová i národní veřejnost na ně čeká netrpělivě
dodnes, a organisace i příslušné změny se vyvíjejí samovolně.
Člověk má dojem, že film vlastně znárodněn nebyl, ale zministerstvován. Uzavřely se mezinárodní smlouvy, zřídily nové
úřady, jmenovali noví lidé a nastal neklid. I výroba nových
filmů vázla a řeči nepomáhaly. Vstupujeme do třetího roku
a cifra dobrých průměrných celovečerních snímků obnáší pou
ze několik názvů: Muži bez křídel, Nezbedný bakalář, Ulou
pená hranice, Mrtvý mezi živými, Nevíte o bytě a dobrá po.
vést předchází novou práci rež. Vávry »Krakatit«. To je cel·
kem vše, samozřejmě se »Sirénou«, která benátským vyzna
menáním zaujímá prvořadé místo a umělecky stojí nejvýše.
Ke cti zúrodněného filmu nutno přičíst radostný rozmach
kresleného a loutkového filmu a jeho logický ohlas za hrani
cemi. Ovšem méně přispívá k rozvoji našeho filmovnictvi po.
litický boj o posice, charakterisovaný drtivou komunistickou
převahou na vedoucích a nejvyšších místech.
Konec konců debata o tom se rozpředla v posledních dnech
na parlamentní půdě a ministr Informací pronesl připravova
né exposé. Vyznačovalo se jedním zajímavým rysem. Komu
nisté jej nazvali »optimismem« a ostatní poslanci »sebechvá
lou anebo oficiálním optimismem«. Bohužel, ministerstvo in
formací už má neblahý úkol dělat věci hořké sladšími a není
divu, podlehl-li tomuto pokušení i jeho nejvyššf šéf. Ale před
krátkým časem přišed do sněmovny ministr průmyslu. Přišel
na žádost poslanců a řekl přímo a otevřeně, co si o práci
svého resortu myslí a jakých výsledků dosáhl. Nemluvil v su
perlativech, kde superlativů nebylo, a mluvil o stínech, kde
skutečně jsou. To imponovalo a žádný sebezaujatější odpůrce
by jej proto nemohl napadnout anebo vinit. Ale ministr infor
mací hovořil jenom v kladech, přesto, že se všeobecně ví, jak
situace v našem filmu vypadá a kde náš film nejvíce pokul
hává. A hned po jeho projevu přineslo Filmové zpravodajství
poznámku, že neodpovědné a. skreslené pověsti, rozšiřované
o poměrech ve znárodněném filmu, byly úsudkem parlamentní
úsporné a kontrolní komise vyvráceny a vedení znárodněného
filmu se tak dostalo (!) plného zadostiučinění. Poslanci pak
prý samozřejmě pronášeli jenom obvyklé výtky na adresu
znárodněného filmu.«
Nevíme, co řekla o filmu úsporná parlamentní komise, když
se její úsudky nezveřejňují a nevíme, co o něm mohla říci,
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takovou měrou, že docílený obrat umožní všem sluš
ný život.
Náš průmysl se musí postarati o to, aby zeměděl
ské výrobě poskytl hojnost laciných a dokonalých
strojů, které by umožnily snížiti výrobní náklady na
tolik, aby zemědělci nemuseli na svou svobodu doplá
cet! délkou pracovní doby a nerentabilitou svého pod
nikání, zemědělství pak musí produkovali tolik potra
vin, aby se dostalo dostatek na všechny a obchod si
musí položití za povinnost výměnu těchto statků tak,
aby si zasloužil důvěru všech. Na této společné základ
ně a ve vzájemné soutěživosti se musí znárodněný
průmysl sejiti se soukromým podnikáním, chce-li si
udržeti standard, jaký znal a jaký jeho předchůdce
vydobyl.
František Chudárek
byla-li zainteresována pouze na škrtech připravovaného roz.
počtu na rok 1948. Rozhodující však je, že poslanci všech ne
komunistických stran podrobili znárodněný film přísné kri
tice a fakty dokázali, jaká je skutečnost. To nelze přehlížet
a nebylo by ani státnické, kritiku nepřijmout a obviňovat ze
stranické zaujatosti. Konečně, problém stranické politiky ve
filmu byl precisně vyhraněn dvěma stranami, a nedá se také
omlouvat otázkou zásadního poměru ke znárodněnému filmu.
Kdo byl jednou filmařem, filmařem zůstane. A pokud jde,
nebo může jiti o t. zv. zásadní nesouhlas, je to řešeno dekre
tem, na jehož půdě stojí nekompromisně i předložený návrh
zákona. Pochyby o tom anebo podezíravost bývá obvykle sle
dována snahou o umlčení kritiky a potlačení jiného názoru.
Nebo jak jinak si máme vysvět liti, bylo-li nakonec zjištěno, že
ku př. jenom mezi zplnomocněnci a jejich zástupci je pouze
jeden nekomunista a ostatní jsou příslušníky komunistické
strany. A co teprve ústřední ředitelství, umělecké skupiny,
FIUS, aprobační komise,. V. odbor ministerstva informací,
správní sbor pro hospodářské a finanční věci filmového pod
nikání a pod.
Sociálně demokratický poslanec Hatina proto sám upozor
nil, že by bylo účelnější, kdyby ministrovo exposé bylo struč
nější, a co do obsahu podrobnější a pokud jde o věcnou strán
ku, také objektivnější a někdy i pravdivější. K ministrovu
přání, aby přestala kritika, kterou je zahrnován jeho resort (!)
poznamenal, že se nikdo nemůže uzavírat před kritikou, a
tázal se, co ministr tímto přáním sleduje. Nelze se ubránit
kritice, která usiluje o zlepšeni dosavadních poměrů, o pořá
dek, šetrnost a jejímž cílem je především prospět! národu a
státu. Národně socialistický poslanec Lesák se rovněž posta
vil proti nedotknutelnosti znárodněného filmu. Mnozí jednot
livci by velmi rádi použili filmu jako nástroje na výrobu ve
řejného mínění. Nutno doufat, že se film z této tendence do
stane, stejně jako se z ní dostávalo divadlo, a jako se z nj snad
dostane také čs. rozhlas. Film, hospodářství zasluhuje vůbec
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pozornosti. Rozpočtové náklady na filmy se překračují o ce
lou řadu milionů, ano, i někdy dělají dvojnásobek. Rovnováhy
se dosáhne tím, že se na př. za rok vyrobí místo 25 filmů jen
20. Máme máj plodný umělecký sbor, šest uměleckých šéfů,
kulturní diktát v námětedli brzdí výrobu a způsobuje nedosta
tek filmových námětů. Záchrana zdola, od odborníků, přijít
nemůže, je tedy na parlamentu, aby vyřkl osvobozující slovo
k prospěchu našeho filmu, 1 jeho národního, 1 mezinárodního
pcslání. Lidový poslanec Cyril Charvát poznamenal, že zná.
rodnéní filmu nebylo pojalo do programu košické vlády, pro
tože tehdy vláda věděla, že by se nedařil» tvůrčí činnosti
umělecké v nějakém monopolu. Proto došlo k vydání dekretu
podle kterého organisace a správa filmového odboru má být
upravena Vládním nařízením. Vláda chtěla tím vyloučit zmonopolisování, zbyrokratisování a snad 1 zpolitisování tohoto
odbc.u. Bohužel, dodnes vládní nařízení vydáno nebylo a mi
nisterstvo informací přesto provádí organisaci a správu na
prosto samovolně. Proto je třeba vPat, že parlamentu byl
předložen iniciativní návrh, který má postaviti na pevný práv,
ní podklad celý obor a tím dát předpoklady pro jeho řádnou
funkci, s hlediska kulturně politického, uměleckého 1 hospo
dářského. Poslanec Charvát, v rozpravě jediný, vytkl chyby
censuře filmů pro mládež a všiml si očisty ve filmovém oboru,
která, podle jeho prohlášení, byla dělána dvojím loktem; ji
ným loktem se měřilo Talichovi a jiným osobám komDromitováným a neočištěným, které přesto dnes pracují ve filmu,

patrné proto, že slouží režimu. Opět sociálně demokratický
poslanec Sedlák odůvodnil kritiku tím, že kritika dřívější
nedosáhla výsledku. Žádá pro filmový obor určitý klid, aby
se pak k jeho hospodářství mohlo zaujmout definitivní sta
novisko. Je nutno řešit otázku hospodářského 1 finančního
sloučení všech našich podniků. Tu by bylo uvažovat o tor.
mách, na jakých jsou organisovány jiné národní podniky. Je
otázka, zda by neměl být film podřízen přímo presidiu mi
nisterské rady. Demokratický poslanec Hušek žádal, aby mi
nisterstvo informací vždycky správně Informovalo.
S kritikou poslanců nebyl ministr informací spokojen, pro
tože v závěru prohlásil: »Na filmu se vám nelibí nic. Kdyby
se vám alespoň něco líbilo, znamenalo by to, že se rozcházíme
v detailech. Takto je však vidět, že každý stojíme na jiné zá
kladná Máte plno slov uznání, když hledíte dozadu.« A přece
by poslancům křivdil, kdyby se chtěl domnívat, že vyhrabá
vali jen stinné stránky.
Komunistický poslanec Sosnar vyslovil při své závěrečné
řeči přesvědčení, že příští rok bude skutečně méně debat při
projednávání kapitoly ministerstva informací. Charakteristic
ké pro KSČ, která by nejraději kritiku vůbec vyloučila! Bude
to prý proto, že podobných kritiků bude méně, a že zvítězí
zdravý optimismus. Abychom pravdu řekli, nevěříme také
v oficiální optimismus Neboť jedině realistický optimismus
6 kritikou nám může odstranit závady a stíny, o něž klopý
táme.

Rozdělení Palestiny a Arabská liga
Když valné shromážděni Spojených národů v po
slední schůzi schválilo hlasy 33 států proti 13 (10
států se hlasování zdrželo a siamský delegát nebyl
schůzi přítomen) sovětsko-americký návrh na rozdě
lení Palestiny, přijali židé zprávu s nadšením, zatím
co se rozlila celým moslemským světem vlna rozhoř
čení. Nejprudčeji se objevila v oněch arabských ze
mích, které s Palestinou sousedí: v Sýrii byla vyhlá
šena generální stávka, syrské listy vyšly ve smuteč
ním rámci a v Bejrutu byly prudké pouliční nepokoje.
V Egyptě zahájili studenti stávku a vyzývají k boj
kotu států, které pro rozdělení Palestiny hlasovaly;
jména těchto států jsou uváděna na »černých listi
nách«, vydaných ve formě nesčetných letáků s titu
lem buď »Zločinci«, nebo »Naši nepřátelé«. Českoslo
venskému konsulátu v Jerusalemě byla kamením vy
tlučena okna a židovský výbor pro Palestinu vyhlás í
mobilisaci všech mužů od 17 do 25 let. Palestinští
Arabové zachovali z počátku klid; jejich výkonný vý
bor vyznal arabské obyvatelstvo k třídenní generální
stávce, odmítl jakékoliv dělení země a vyhlásiv 29.
listopad za den arabského národního smutku, požádal
okolní arabské země, aby podporovaly boj palestin
ských Arabů. Jerusalemský velký mufti, Hádži Amin
al Hussejni byl přijat pres dentem syrské republiky;
na velkém muftim nejvíce záleží, jak se budou události
nejen v Palestině, ale i v celém arabském, ba moslimském světě vyvíjet dále. Perspektivy příliš nadějiné
nejsou: generální tajemník Arabské ligy, Azzam paša,

V AMERICE Jí ZVYKEM L
dátl příbuzným a známým jako štědrovečerní
nebo novoroční dárek stvrzenku na předplaťné pro oblíbený list. Pošlete svým přátelům
potvrzenku, že jste pro ně předplatili jediný
český katolický deník
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prohlásil, že rozdělení Palestiny vyvolá požár na celém
Blízkém Východě, libanonský ministerský předseda,
jenž byl právě v Bagdadu, řekl, že státy Arabské ligy
se rozhodly brán t Palestinu a zabránit jakémukoliv
dělení; syrská a libanonská armáda jsou prý již při
praveny k akci. A irácký ministerský předseda Sali
Džabur míní, že rozdělení Palestiny povede »k ne
uvěřitelnému masakru«.
Je tedy jistě málo naděje, že by palestinská otázka
mohla být vyřízena smírně a zdá se, že proti improvisované židovské armádě, tvořené z největší části
jednotkami polotajné organisace Hagannah, stanou
co nejdříve vojska států Arabské ligy. Arabská liga
vyvinula se koncem druhé světové války z dosavadní,
více méně jen citové spolupráce arabských zemí, až
ve federaci, ovšem zvláštního druhu. 22. března 1945
dohodlo se sedm arabských zemí na sjednocení typu
spolku států. Byly to republika syrská, republika liba
nonská a království Egypt, Irák, Saudská Arábie,
Zajordánsko a Jemen. Již dnes znamená Arabská liga,
jež má asi 45 milionů lidí na území větším než zá
padní Evropa, v mezinárodní pol tice významnou moc.
Na jejím území křižují se cesty, které spojují Evropu
s Asií, Asii s Afrikou; jsou zde veliké, částečně dosud
ani netěžené zásoby nafty: tyto strategické a hospo
dářské skutečnosti jistě stačí, aby se země stala před
mětem politických i hospodářských sporů mezi velmocemi.
Na druhé straně mezi arabskými státy není v mno
hých otázkách, a zejména i pokud se týše Palestiny,
potřebné jednoty, jsou zde mnohé se křížící mocenské
aspirace, které asi budou velmocenskou hrou využity,
aby arabský odpor mohl být pokud možno paralysován. Přes dílčí rozpory podařilo se přec arabským
státům dospět k dohodě, podle které mají spojit své
síly, aby si vzájemně pomáhaly hájit svou svobodu,
nezávislost a územní celistvost, i aby podporovaly a
šířily jednotu arabského národa, i rozvoj jeho kultury
a hospodářského blahobytu využ tkováním všech pří
rodou a polohou arabských zemí daných možností.
K dosažení těchto cílů byly ustaveny jednak »Rada
Arabské ligy«, jako nej vyšší společná instance pro
všechny problémy, jež se v životě spolku arabských
států naskytnou, jednak generální sekretariát ligy,
který vede egyptský učenec a politik, Abdull-Rahman
Azzam paša, který je duší všearabského hnutí.
Vzájemný poměr členů Ligy má dosud ještě za zá
OBZORY

klad jejich suverenitu. Zavázaly se, že budou vzájem
ně respektovat svá vládní zřízení. 5. článek paktu jim
zapovídá užívat zbraní k rozhodnutí sporů, které by
mezi nimi vznikly. V takových případech má být roz
hodčím »Rada Ligy«, která rozhoduje o sporech, jež
jí byly předloženy, prostou většinou hlasů; sporné
strany nehlasují a rozhodnutí Rady lgy je konečné
a závazné. Mravní autoritu, kterou Rada potřebuje,
.aby mohla svůj smírčí a rozhodčí úkol plnit, čerpá
především z živé víry členských států v nutnost arab
ského společenství, což má tím větší význam, že až do
bé doby dál se jejich vývoj tak, že spory mezi nimi
byly nevyhnutelné a dosti časté'. Vzpomeňme jen soupeřství dynastií, které dnes vládnou v Saudské Arábii
a v Zajordánsku, někdejších nároků Saudské Ara
bie na přístav Akabu na Rudém moři, který byl brit
ským vlivem přiřčen Zajordánsku, nebo na plány
»Velké Syrie«, tôt ž sjednocení Syrie, Libanonu, Zajordánska i Palestiny pod žezlem zajordánského krále
Abdullaha — důvodů ke sporům tedy jistě víc, než
dost. S právního stanoviska lze říci, že smluvnímu
spojení arabských států podle 9. článku paktu nestojí
v cestě nic, ale v ohledu politickém bude další vývoj
bezpochyby znamenat určitá omezení Egypta i Saud
ské Arabie, což by mohlo mít vliv ovšem i na zahra
niční politiku Arabské l gy.
Praktičtějšího a bezprostředního významu jsou po
vinnosti, které pakt ukládá členům Ligy na poli hos
podářském, finančním, sociálním, kulturním a zdra
votnickém, jejichž plnění budou řídit spolkové komi
se ; spolková komise kulturní byla již ustavena a stará
se o spolupráci členských států ve všech oborech du
chovní činnosti, o výměnu studentů i profesorů, o
vzájemné uznávání diplomů, i o ochranu práva původského. Obtíže úkolů, před kterými zde Liga stojí, ač
nejde o úkoly politické, ukáží se plně tehdy, když si
uvědomíme, jak rozdílné jednotlivé členské státy Ligy
ještě dnes jsou: zde parlamentní konštituční monar
chie, zde zase parlamentní republika, tu absolutní
monarchie, ba i patriárchálně despotický režim; zde
technika a přepych dvacátého století, tam zase sedlák
obdělává svou půdu jako v dobách biblických; městBký proletariát na jedné a kočovní Beduínové na dru
hé straně. Dokonce ani náboženství není tu jednotné
a přívrženci islamu na území Ligy štěpí se na sunnity,
vahábity, zaidity, šiity a v Libanonu je k tomu ještě
dosti obyvatelstva křesťanského.
Těžiště Ligy je však nesporné v poměru arabských
států vůči cizím mocnostem. Zde má Rada ligy tako
vou pravomoc, jako jde-li o úpravu poměrů mezi státy
členskými. Hrozí-li členu Ligy útok cizí mocnosti,
inebQ, když takový útok již nastal, schází se ihned
Rada a činí nutná opatření k odražení útoku; přitom
může disponovat vojsky členských států, jež dnes
mají celkový stav asi 200.000 evropsky vyzbrojených
a vycvičených mužů, nepočítajíc kmenové milice a
\)mobrany.
Význam, který má Arabská liga v mezinárodni po
litice, projevil se již dvakrát velmi zřetelně: v čer
venci 1946 postavila se Rada ligy na konferenci v Bludanu jednomyslně za egyptský požadavek, aby brit
ská vojska opustila Egypt, což se stalo; rovněž i za
druhý požadavek Egypta, aby totiž Sudan byl připo
jen k egyptskému státu, se postavily všechny státy
Arabské ligy.
K zahraničně-politickému programu Arabské ligy
patří i podpora osvobozovacího boje těch Arabů, kte
ří jsou dosud pod cizím panstvím. V tom ohledu staví
se Liga plně za Araby palestinské a za jej ch program
Palestiny jako nezávislého, demokratického státu
s arabskou většinou. Ohlásila již též právo libyjských
OBZORY

Arabů na vlastní stát a arabské hnutí, které Liga
ípodporuje a chrání, rozšířilo se již i na Araby a pří
buzné kmeny v Alžíru, v Tunisu i Maroku. Toto všearabské hnutí má středisko v Káhiře. Tytéž cíle sle
dují tak zv. Arab Offices v Jerusalemě, v Londýně a
ve Wash ngtonu, se zvláštním ohledem na arabské
zájmy v Palesťně. V Palestině hájí arabské zájmy
»Nejvyšší arabský výbor«, v Libyi je »Národní rada
pro osvobození Libye« a v Alžíru, Tunisu i v Maroku
jsou organisace obdobné.
Celkový obraz” politických vztahů arabských států
ke státům jiným je dosud dosti ovlivněn minulostí.
Poměr k Turecku se zlepšil přes rozladění, které ještě
dnes je pozorovatelné zejména v Sýrii, kde těžce zapo
mínají odtržení Alexandretského sandžaku v r. 1939:
Turecko se totiž dnes uchází o přátelství arabských
států, aby mělo kryto bok v případě konfľktu s SSSR.
Velká Britannie má dosud spojenecké smlouvy s Irá
kem a se Zajordánskem a přítomnost britských vojsk
je dnes daleko tíživěji pociťována v silně nacionalis
tickém Iráku, než v Zajordánsku, jehož král Abdulláh
si s Angličany rozumí velmi dobře. V Saudské Arábii
si silně konkurují vlivy br.tské s americkými od té
doby, co USA začaly jevit zájem o tamější naftová
zřídla. Sovětský svaz vystoupil na arabském jevišti
teprve později: teprve nyní, když se ve Spojených
národech jednalo o řešení palestinské otázky. Prohlá
sil se pro návrh na rozdělení Palestiny na státy židov
ský a arabský, jde o prvý případ dokonalé shody mezi
£šSSR a USA. Že v Sovětském svazu, i když je jim
jistě zřejmo, že už vzhledem k sociálnímu rozvrstvení
Blízkého Východu, nemají tu valných šancí politic
kých, nejsou lhostejni k náladě Arabské ligy a odezvě,
kterou tu rozdělení Palestiny způsobilo a ještě způso
bí, je zřejmo z toho, že už 19. listopadu, tedy deset dní
před přijetím návrhu na rozdělení Spojenými národy,
ohradil se L. Sědin v listě »Novoje Vremja« obsáhlým
pojednáním proti předhůzkám, že by byl Sovětský
svaz navrhoval rozdělení Palestiny snad z nepřátelství
k arabskému národu.
Palestinská otázka, postaví-li se Arabská liga — a
jak se zatím zdá, hodlá tak učinit — celou svou vahou
proti dělení Palestiny, stane se totiž ne věcí jen 45
milionů Arabů, kteří členské státy Ligy obývají, ale
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věcí všech 400 milionů moslemů. Je pochopitelno, že
žádnému ze států, které mezi své obyvatele počítají
moslemy více méně početné, či které aspoň mají poli
tické zájmy v moslemských zemích, nemůže být lho
stejno, jaké stanovisko k němu moslemové budou mít.
A SSSR nejenom že má ve svých hranicích moslemů
několik milionů, ale má i důležité politické i hospodář
ské zájmy v moslemských zemích, na příklad v sever
ním Iránu, v Afganistanu, i jinde. S tohoto hlediska
je jistě zajímavé dnešní stanovisko Velké Britannie:
ačkoliv má dosud Palestinu v mandátní správě, stojí
tentokráte stranou, zřejmě přejíc ostatním velmocem,

aby nyní ony užívaly problematických radostí Svaté
země.
A tak přes to, že Spojené národy rozdělení Palestiny
odhlasovaly, přes to, že britská vojska mají Palestinu
vyklidit do 1. srpna příštího roku, ba i přes to, že do
Palestinské komise, která má rozhodnutí SN prová
dět, bylo zvoleno Československo, neodvažujeme se
tvrdit, že toto památné hlasování palestinskou otázku
opravdu rozřešilo. Obáváme se daleko spíše, že 29.
listopad je naopak prvou stránkou nové knihy dějin
Svaté země a že jak tato stránka, tak ještě mnohé a
mnohé další budou popsány písmem^ krvavým.

Z dopisů redakci

Moje rádio a můj psací stroj mí nebyly, vzdor mým urgen
tům, dosud vráceny, na rádio bylo MNV ve Stolíně klidně
hráno a na psací stroj jest psáno dodnes. Přes to, že ONV
v Náchodě používání mých zabavených věcí MNV ve Stolíně
dne 21. VIII. pod č. jedn. 20300/47 výslovně zakázal.
Byla jsem předvolána na MNV ve Stolíně, abych předložila
doklady o vlastnictví zabavených věcí, což jsem ihned učinila,
můj manžel rovněž, jsa slyšen, se vyjádřil, že věci jsou vý
hradně moje, ale vše jest marno a MNV věci nevydá a na
stroji píše dále. Rádio jest asi již k nepotřebě, ač bylo
zcela nové.
Moje vlastnictví polností dokazují zápisy knihovní u soudu
v České Skalici a sice vl. čd. 284/43, vl. 57 Stolín, vl. čd. 251
č. 1 Stolín a vl. čd. 369/42 vl. Stolín. Vlastnictví radia a psa
cího stroje prokazují účty obchodníků, kde jsem věci ty kou
pila a sama zaplatila.
O tom, jak nelidská štvanice proti mně byla uspořádána
a trvá vlastně dodnes, svědčí tato příhoda a mnoho desítek
jiných, na vlas stejných, ve svoji inscenaci:
Když byla moje dcera v Trutnově přijata do odborné školy,
ihned potom MNV ve Stolíně úředně se dotazoval, jak bylo
možné, že ústav moje nevinné dítě do školy vůbec přijal.
Byl a jest mi znemožňován a ztrpčován život na každém
kroku neuvěřitelným zaujetím a naprosto nemohu vypsatl
to celé peklo a duševní martyrium, které bylo a jest mi
snášeti pro nic a za nic, snad jen pro zcela osobní a sou
kromé zaujetí.
Protože se nemohu dovolati práva, obracím se touto cestou
na spravedlivou českou veřejnost s prosbou, co vlastně mám
počíti, aby již jednou zvítězila pravda a spravedlnost a aby
mi byl můj neprávem mi konfiskovaný majetek navrácen,
a to alespoň v tom stavu, v jakém se nyní asi nachází. Dě
kuji všem poctivým Čechům za radu předem.
Marie Vítová, majitelka hospodářství,
Stolín č. 1, p. Červený Kostelec.

Obzory, Vývoj a sovětská pšenice.
Vážení pánové,
očekával jsem — a stejné jako já jisté 1 mnoho jiných —
se zvědavostí nové číslo Vývoje a Obzorů, neboť jsem se chtěl
přesvědčiti, jak budete psát! o velkomyslné pomocí, které se
nám dostalo od SSSR, který nám dá, nejen dříve slíbených
20.000 vagonů obilí chlebového a 20.000 vagonů obilí krmné
ho, ale nyní i dalších 20.000 vagonů chlebového obilí, které
zabezpečí naši výživu. Vaše časopisy, které se mohly upsat
oslavnými články na UNRRU, která nám poslala trochu
zbytků vojenských zásob, tentokráte o velkomyslné a nezišt
né pomoci SSSR mlčí. Vy, kteří tak horujete pro vše, co
přichází ze Západu a co musíme krvavě zaplatiti, jste tento
kráte ztratili řeč. Proč nepíšete o tom, jak stále více a více
stoupá náš vývoz do slovanských států, proč neinformujete
pravdivě o tom, že tyto země jsou a budou našimi největšími
odběrateli ? Odpověď je jasná, netroufáte si říci svým čte
nářům pravdu. Nuže, pánové, mluvte nyní — ale jen pravdu.
F. B., Praha III.
(Odpověď redakce v příštím čísle.)

Doklad doby.
Vážený pane redaktore!
Dne 12. V. 1945 byl zajištěn můj manžel MNV ve Stolíně.
Trestní řízení, které bylo proti němu zavedeno krajským
soudem v Hradci Králové dne 17. V. 1946, skončilo jeho plným
osvobozením. Potom však byl bez jakéhokoliv předvolání za
svojí nepřítomnosti trestní nal. komisí při ONV v Náchodě
odsouzen pro proviněni proti národní cti. Podal odvolání
k ZNV do Prahy, které jest dodnes nevyřízeno.
Ihned po zajištění mého manžela byla uvalena národní
správa na můj majetek, malé polní hospodářství. Zabaven
dále můj psací stroj a můj radioaparát, přes to, že jsem ihned
a na místě jasně prokázala knihovními zápisy okres, soudu
v České Kamenici a pravoplatnými účty svoje nepopiratelné
vlastnictví jak nemovitostí, tak i zabavovaných věcí. Na to
byla mi v dražbě prodána největší část úrody, mně nepone
cháno ani nejnutnější krmivo pro dobytek a zabavená úroda
prodána pod cenou za pakatel. Obnos, který byl stržen za
úrodu, byl uložen na zabavenou vkladní knížku kampeličky
ve Stolíně. Já byla bez peněz a bez úrody a musila jsem se
vypůjčit peníze a kupovat! seno, slámu, jakož i živobytí pro
svoje děti po celý rok. Národní správa obhospodařovala po
zemky tak, že ponechala na př. pole, osazené brambory, zcela
bez jediného orání až do sklizně, takže pole bylo zcela zapleveleno.
Dne 9. VII. 1945 podala jsem svým advokátem řádnou
stížnost do uvalení národní správy, ale dodnes nebyla tato
žádost vyřízena. Proti mně nebylo nikdy vedeno žádné řízení
pro kolaboraci, také jsem řádně volila v květnu 1946 do
ÚNS a dostala jsem i osvědčeni o státní a národní spolehli
vosti od MNV ve Stolíně pod č. jedn. 246/47. .

Kniha

Pražské gotické kostely
od význačného historika mnění
PhDr DOBROSLAVA LÍBALA
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358

Kniha týdne
O duchu zákonů.
Nemohlo být skutečně vhodnějšího díla, kterým by byla
zahájena »Knihovna právní praxe«, než je právě základní
dílo moderního pojetí právního řádu »O duchu zákonů«
od francouzského právníka a filosofa Charlesa Montesq u i e u. Neboť i dnešní doba, a zvláště ta dnešní, má za
potřebí uvědomiti si, jak vážně a odpovědně nutno hleděti na
společenské uspořádáni, jemuž by byl dán pevný řád, jenž
by na jedné straně zabraňoval zlovůli, na druhé však zaru
čoval všecko to, čemu jsme si od Velké francouzské revoluce
zvykli říkat svoboda. Jak uvádí překladatel tohoto význam
ného díla, jež teprve nyní bylo v plném rozsahu přetlumoče
no do češtiny, vznikl překlad »během fašistické okupace a
války, kdy všechny občanské ctnosti a ideály lidské, které
pokládá Montesquieu za základ společenského řádu, byly
zdupány a úmyslně zlehčovány. Některé kapitoly připadly
v oné kruté době jako líčení nedostižné utopie, jiné jako věr
ný popis hrůzovlády, kterou jsme prožívali«. Nuže, citovaná
slova překladatele mluví i dnes pro ty, kdož se dovedou zamysliti nad některými úkazy doby, která se vydává za nej
vzácnější projev skutečné lidovlády, se stejnou naléhavostí
a se stejným zdůvodněním vydatí tuto klasickou knihu, která
může stále sloužit! za učebnici občanské výchovy demokra
tického občana.
Když tak listujeme v knize nebo pročítáme některé z kra
tičkých kapitolek, do kterých se celé dílo po způsobu doby
svého vzniku rozpadá, neubráníme se často skutečnému údi
vu nad tím, jak autor dovedl hluboko viděti do lidského nitra,
jak zachytil všechny možné lidské vlastnosti, dobré i zlé,
jejichž působením v lidské společnosti vzniká určité pojetí
lidských vztahů. A ještě něco: nepřipadne tu čtenáři, i tomu
málo práv znalému, jak věčné zásady o rovnosti a spravedl
nosti tu byly proneseny, zásady, jež došly právě svého oce
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nění tehdy, když byly určitým národem, jenž zahodil Ideály
všelidství, porušovány a prohlašovány za bludné ušení de
kadence ?
Jak bylo již poznamenáno, rozpadá se celé dílo do velkého
ppčtu kapitolek, které jsou shrnuty celkem do devatenácti
knih, jednajících vždy o určité speciální látce. Sluší podotknouti, že pečlivý překladatel nechal dílu všecku tu strohou
a právnickou dikci, jež by snad byla prostému čtenáři příliš
suchou, kdyby jej byla uplynulá léta německého útlaku ne
naučila více přemýšlet a více si vážit každé zdánlivé malič
kosti. V Montesquieuově díle záleží, tak jako ostatně u kaž
dé normativní práce, na každém jednotlivém slově i na sou
vislosti, v jaké bylo proneseno, a proto pravý užitek bude
míti z knihy ten, kdo se bude chtít zamyslit nad jednotlivými
myšlenkami díla a prováděti srovnání se současnými poměry
doma i za hranicemi 1 s historickým vývojem lidské společ
nosti a utváření státní moci od Velké revoluce.
Myšlenková náplň Montesquieuova díla je založena na jeho
základní zásadě, že vláda nad lidskou společností může býti
vykonávána jenom trojím způsobem, jak to ostatně hlásali
již myslitelé antičtí: vládou demokratickou, kterou má v ru
kou, všechen lid, monarchickou, kde vládne jednotlivec po
dle určitých stanovených zákonů, a konečně vládou despo
tickou, kterou vykonává jednotlivec podle své vůle a svých
vrtochů, využívaje především strachu svých poddaných. Zá
sady jednotlivých těchto druhů vlád i jejich přechodných fo
rem rozebírá pak autor v podrobných a všestranných výkla
dech, dokládaje své tvrzení i praktickými příklady ze sou
časnosti nebo z dějin nejrozličnějších národů. Je až ku podi
vu, jak možno bez jakýchkoli doplňků nebo změn použiti
myšlenek autorových i pro současné poměry, 1 když snad
vývojem doby se stalo, že leckterý pojem nabyl zatím jiného
přeneseného smyslu. Svědčí to jak o pronikavém rozhledu
myslitele, tak i o tom, jak utváření lidské společnosti přes
všechny řeči o pokroku se ve své podstatě ani průběhem po
sledních dvou století, v nichž lidstyo prožilo zdánlivě netuše
ný převrat kulturní i politický, příliš nezměnilo.
Probrav zásady tří druhů vlád, zabývá se autor potom zá
kony o výchově občanů, o vlivu vládní formy na vývoj záko
nodárství, o formách, jimiž jednotlivé druhy vlád provádějí
výkon práva soukromého a trestního. Velmi zajímavé jsou
výklady o případech porušování vůdčích zásad jednotlivých
druhů vlád, o zákonech ve vztahu k síle obranné i k moci
útočné, ve kterých autor bohatým výběrem příkladů z dějin
osvětluje názorně své tvrzení. Podstatnou částí knihy jsou
též ta místa, kde se promlouvá o základech politické svoboprávě tak jako úvahy o vzájemném vlivů přírody, podňebí a půdy na vývoj zákonů, i když sem zařazené kapitolky
o otroctví patří spíše do oblasti záznamů historických. V
těchto místech ostatně poskytuje kniha bohatý pohled do
exotického světa divochů, jak se jevil tehdejším vzdělancům.
Silnou složku duchovního poznání nutno také přičísti závě
rečné (19.) knize díla, kde zaujmou zvláště výklady o duchu
národa, jejž tvoří podnebí, náboženství, způsob vlády, minu
lost, mravy a zvyky, 1 o tom, jak je nebezpečno měnit ducha
národa, to jest dávatl mu zákony a vštěpovatl zásady, jež
Jsou jeho duchu cizí.
Bylo by možno dlouho vykládat! o bystře vyjádřených myš
lenkách, jimiž je kniha nabita a jež pro myslícího Člověka
nepřestávají býti časovými. Proto patří dík překladateli i vy
davatelům za toto obohacení české kulturní j politické oblastí,
neboť hodnota knihy je větší než jenom pro oblast právní.
F. J.
NOVÉ DÍLO
Bedřicha Golombka

VYSAZENÁ OKNA
právě vyšla
Mnoha lidem bude mluvit z duše, ale
také mnoha lidem do svědomí.
Je to dramaticky a výrazně, v prudkém
dialogickém spádu napsaný moderní psy
chologický román z doby osvobozovacích
bojů až po naše časy. Vznikl po náleži
tém odstupu doby a má svou filosofii.
Jeho vzrušující a detektivní děj, sahající
až do současné doby, ve které se ode
hrálo tolik krásných, ale 1 nepěkných věci,
dává nahlédnout! do duši lidi, kteří, ač
sami prožili kruté chvíle, obratem zapo
mínají na to, co jiní činili jim a mění se
sami v tyrany, když je vlna politické
konjunktury vynesla na povrch. Obálku
navrhl akad. malíř O. Mrkvička. Brož.
110 Kčs, váz. 135 Kčs.

Na skladě u všech knihkupců.
Nakladatelství PRAMEN

Jaroslav Štefánek, Brno 16.
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Divadlo týdne
Leonid Leonov, Vpád. Hra o pěti obrazech. Přeložil J, Täu
fer. Režie J. Průcha. Výprava V, Gottlieb. Národní divadlo. —
Beaumarchais, Figarova svatba. Veselohra o pěti dějstvích.
Přeložil J. Hořejší. Režie K. Palouš. Výprava J. Sládek. Reá-'
listické divadlo. — S. Gribojedov, Hoře z rozumu. Přeložili
M. Marčanová, B. Mathesius, Z. Niliusová. Režie J. Frejka.
Výprava F. Tröster. Městské divadlo na Vinohradech.
Opožděně vracím se k představení v Národním divadle, kte
ré se režijně i herecky a do jisté míry i jako drama řadí mezi
hodnotná představení státní scény. Tato uvedla Leonovovu
válečnou hru »Vpád«, na oslaví 30. výročí říjnové revoluce
a dlužno říci, že to byla oslava z nejdůstojnějších. Leonov
není velký dramatik; ale má dar dramatického vidění,· má
smysl pro syrovou realitu, která nadrůstá do nadreálna, do
vede postavit osoby i dialog. »Vpád« je hrou o ruské vesnici
kdesi před Moskvou, obsazenou na nějakou dobu Němci. Za
takové situace se lidé objeví jako hrdinové a jako zrádci, ja
ko příživníci a zbabělci nebo jako bojovníci a tipitelé. A Leo.
nova hra má oproti jiným hrám sovětských dramatiků tu
přednost, že (s výjimkou pátého, jaksi přilepeného a hrůzně
plochého dějství) nepathetisuje a ponechává svým hrdinům
lidské rozměry. Tak jeden z nich, Fjodor, syn místního lékaře,
je oblomovská postava, rozvrácená, v nic nevěřící; dovede se
však nakonec obětovat a ve své oběti nalezne i své vnitřní
uzdravení. Také partyzán Kolesnikov, sovětsky přímý a bez
problémů, je vykreslen v lidských tazích a má tudíž sympa
tie diváků. Průchova režie hře nepochybně posloužila pečli
vostí a smyslem pro čistotu projevu i řeči. Dobrých herec
kých výkonů ve velmi pěkné, síťovinou rámované výpravě
Gottliebově, je tu hodně. Budiž jmenována Národním divadlem
příliš opomíjená Míla Pačová, kreslící novými způsoby ruskou
matku, která dovede i zapřít svého syna, poněvadž toho vlast
žádá. Miloš Nedbal podává výborný výkon jako Fajunin,
»fantom minulosti«, a jemu sekunduje Záhorský, jako sketakariérista a zbabělý podlízavec, typ přesvědčivě vykreslený
dramatikem i hercem. Gruss jako rozkolísaný Fjodor podává
dopodrobna propracovanou studii vnitřně nahlodaného člově
ka — výkon, který zaslouží obdivu i pochvaly. Dokonce
1 Machník překvapil pěkným podáním role vesnického lékaře
a Zdenka Baldová svým hluboce lidským uměním ukázala,
jaký je nepostižitelný a přece velký rozdíl mezi hereckým
výkonem a hereckým uměním.
V Realistickém udělali dobrou volbu »Figurovou svatbou«.
Mladý soubor v Realistickém chopil se nového úkolu s nadše
ním, což ovšem ještě nestačí na dobré provedení hry, která
had jiné si žádá přímo rafinované dokonalosti herecké, fran
couzský šumné lehkosti a ovšem svižnosti a elegance v po
hybu i dialogu, které žádný režisér herce naučiti nemůže. To
je hlavní výtka, která platí tomuto, jinak veskrze dobrému
představení, jež. právem bude plnit po mnoho týdnů hlediště
Realistického. Režisér Karel Palouš dovede rozhýbat jeviště,
zpomalit nebo zase dovádivě zrychlit tempo hry, ale jeho
práci s herci beim tentokráte v pochybnost. Neboť ochotni
čení, šaržírování a nevkusnost, jaké si dovolil především Máj
jako lékař Bartholio a Miška v pěkné roli hraběte Almavivi,
jsou nedůstojné smíchovských. Zato Ema Skálová jako ko
morná Zuzanka znovu prokazuje své živelné herecké nadání
a výborná Myšková jako Francheta znovu potvrzuje, že z ní
jednou bude herečka. Smejkalová nemá ani potřebné lad
nosti, ani jemnosti a vřelosti pro svou hraběnku, zatím co
Hráská pěkně šaržíruje Marcelinu. Zmiňme se ještě o jako
vždy dobrém a řemeslně bezvadném Pravdovi v roli Basilia
a Prokešovi jako zámeckém zahradníku. Horákův Figaro je
dobrý průměr, ale postrádá ten výkon skutečného intelektu
a beaumarchaisovské jiskřivosti. Vůbec celé představení není
ani španělské, ani francouzské, ale jaksi nadnárodní s čes
kým kolo litem; s výjimkou ovšem účelné a při tom velmi
krásné výpravy Jana Sládka.
Pauper.
Z »Hoře z rozumu«, inscenovaného na Vinohradech, si od
nášíte především mocný a soustředěný dojem několika úloh,
reálnost a visuální virtuosnost výpravy, umné vystižení
ovzduší ve scénách šíleného reje ruské šlechtické společnosti
z první poloviny minulého století a hrůzu z názorů a z pomě
ru Čackého k lidem jeho doby. Je to jaksi málo. Zdá še, že
v dojmu chybí právě onen účin zápasu mladého a chá
pajícího člověka o duši, mrav a mravnost všeobecně lidskou
a že se z dramatu vpravdě generačního takto stalo nezávislé
drama charakterů. Režie, která si věděla rady v detailech
povahokresebných a v samostatném propracovávání postav,
jako by měla malé porozumění právě pro onu obecnou a nej
důležitější část smyslu hry, jak to bylo patrno nakonec v od
děleně působícím účinku rolí. Prohřešením proti gribojedovskému komplexu hrůzy a nudy bylo zanedbání milostného
pathosu ústřední postavy, která byla ochuzena o důležitý char
rakterotvorný prvek. To neznamená ovšem, že by jinak po-
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hybové umění a dikce VI. Šmerala v roli Čackého nebyly na
výši. Smeralova totiž je zásluha o nejppravdovější tóny hoř
kosti v sebeničivých scénách rozčarování z marného návratu.
Famusov J. Plachého byl svým řádem a svými věcmi zaujat,
jak se sluší a patří, nepřemluvitelný i bodrý, jeho dcera Sofja
Štěpničkové, jemná, ale tím hůře
nenapravitelně náleže
jící k těm druhým, horším, ukázala slabě znatelnou nerovno
váhu stáří role a představitelky, tajemník Molčalin Otomara
Krejčí, soustředný charakter zla a nenávisti Čackého, byl
nejpúsobivější ve scénách úlisných přetvářek. A ovšem ostat
ní, jichž bylo moc, přispěli, jak mohli: J. Adamová, V. Vydra,
M. Rosůlková, G. Nezval atd.
J. K.

Nakladatelská hlídka

ální svazky: J. A, Komenský, Didaktika analytická 40 Kčs,
I. Μ. Sečenov, Elementy myšlení 48 Kčs, Le Bon, Psycholo
gie davu 48 Kčs, J. Dewey, O pramenech vychovatelské vědy
40 Kčs.
876
Co nového v ELKu. Kniha Géralde Kershe »Výcviková četa«,
která právě vyšla v ELKu, jest jedním z pozoruhodných děl an
glické· literární dílny poslední doby. Každý z nás, kdo si touží
zodpovědět! otázky dnešních 1 nedávno minulých světových
událostí, kdo se snaží dopíditi mentality a smýšlení anglic
kého člověka a kdo chce poznati jeho život 1 postoj k udá
lostem doby, nalezne odpověď v této knize. S tradičním již
anglickým civilismem jsou zde líčeny drobné události všed
ního života malé vojenské jednotky, která se připravuje na
svůj válečný úkol. Tuto jednotku tvoří kádr Angličanů všech
vrstev, povolání i zálib, kteří přicházejí na vojnu s různými,
mnohdy i protichůdnými názory a zájmy. V jejich prostých
rozhovorech a osobních odpovědích na světové události na
cházíme právě to jádro, pro nás, cizince, nejcennější — pro
stou životní filosofii Angličana, jeho mentalitu, způsob myšle
ní. Není prostředku vhodnějšího k jejímu bezprostřednímu
literárnímu přepisu, nežli prostý a nevyumělkovaný způsob,
který byl zvolen autorem této knížky. Román vyšel v pře
kladu Zd. Václavíka a Š. Lauera a je pro členy ELKu vá
zaný za 70 Kčs.
877

(Knihy zde uvedené obdržíte u všech knihkupců.)
STRUČNÉ ČS. DÉJINl V SLOVĚ I OBRAZECH, které
zpracovali: prof. Novák, F. Bulín a K. Vítek. Doporučujeme
našim čtenářům, aby při doplňování svých knihoven neza
pomněli na tuto velmi krásnou knihu, která je vhodným vá
nočním dárkem pro naši mládež i dospělé. Kniha je psána tak
srozumitelnou formou a tak zajímavě, že dospělí i mládež
jsou poučeni v souborných kapitolách o vývojových tenden
cích dob minulých i o době přítomné. Padesát barevných ob
rázků, řada skizz, fotografií a plánků na křídovém papíře
dělá z tohoto dějepisného přehledu oblíbenou rodinnou kroni
Tak se píše ...
ku. Čtenáři po přečteni, pomoci obrázků, skizz a celého pře
ve »Svobodném slově« (18. listopadu 1947): »Ve zmat
hledu panovnických rodů s letopočty panování, zůstane v pa
ku, který vznikl, když od dávky ze samopalu se vzní
měti celkový chod našich dějin, což u jiných vydání pro svou
tilo seno na půdě, třetí banderovec uprchl, načež se za
obsáhlost není. Kniha je kvartového formátu a stojí' 290 Kčs,
ním vytratil i zraněný, dosud v bezvědomí.« —
což je vzhledem"k barevným obrázkům cena přiměřená. Do
Zaslala V. M.
stane se u všech knihkupců nebo přímotu p. Frant. Bulína,
v »Orlu« (31. října 1947): »A naše česká kopaná
Praha XVIII, Bělohorská 1421.
16389
utrpěla v zápase s Rakouskem další vítězství.«
Nakladatelské družstvo Máje si dovoluje upozornit čtenáře
— Zaslal J. J.
na knihy, které vydalo během posledních dvou měsíců. Al
v »Kulturní politice« (14. listopadu 1947): »Kdyby Roo
berto Moravia: Maškaráda. Napínavý italský román, lí
sevelt žil, musel by se obrátit ve svém hrobě.« — Za
čící přípravy k fingovanému atentátu na velkého diktátora
slal S. R., Praha.
a odhalující všechno podlé a nízké, soustředěné kolem jeho
v »Rovnosti« (9. listopadu 1947): »Číslo je jako ob
osoby. Brož. 78 Kčs, váz. 115 Kčs. — Vsevolod Ivanov: N a
vykle doplněno básněmi, z nichž zaujme Koneč
borodinském poli. Obrázky ze života drobných sovět
ný knižními recensemi.« — Zaslal J. O., Dolní
ských lidí, příběhy z historie, války i míru, načrtnuté s pro
Lištná 13.
cítěním a pochopením ruské národní povahy i psychologie.
v »Květnu« (8. listopadu 1947): »Chcete-li dělat z hu
Brož. 93 Kčs, váz. 123 Kčs. — Pro mládež jsme vydali: Inka
sích jater paštiku, přikupte k drůbkům 10 dkg jiker
Cílková: Pohádky. Nevšední pohádky ze života dětí. Ilu
telecích.« — ’Zaslal F. S., Praha.
stroval B. Kraus, váz. 155 Kčs. — H. Halířová-Mazáčová:
Jak se Honzíček polepšil. Příběhy pětiletého nezbe
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
dy, proměněného za trest v broučka. Roztomilé ilustrace Zd.
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
<■
l
Zeisové. Váz. 150 Kčs. — B. Vernerová: O hošíčkovl
Čem kolíčkov i. Veselé i smutné příhody dětí. Ilustro
váno. Váz. 128 Kčs.
869
Nakladatelství B. Stýblo v Praze II, Václavské nám. 30,
připravilo mládeži pod stromeček: Slavný anglický romano
pisec Charles Dickens vytvořil ve svém románu Oliver
Twist skvělým stylem postavičku dítěte, sirotka Olivera,
tajemného původu, štvaného zločinci podsvětí Londýna z dob
před sto lety. Toto dílo vysokých mravních hodnot, ve kte
rém dává autor zvitěziti nevinnému dětství nad úklady jeho
nepřátel, je přímo předurčeno mládeži a proto se jeho pře
ložení a zpracování pro mládež ujal známý spisovatel knih
pro mládež Jaroslav Janouch. V jeho vzorném přetlumočení
které neubralo knize nic z působivosti originálu, dostává se
mládeži k letošním vánocům jedinečné knihy jak pro poba
vení, pro dobrodružnou náplň a napínavost děje, tak knihy
vysoce výchovné. Obálku a 32 kreseb pečlivě provedl prof.
St. Ulman. 164 stran, brož. 70 Kčs, váz. 95 K£s. — Po úspě
chu první knihy o skautském kolektivu Ledňáčků, »Turnaj
Ledňáčků«, přichází spisovatel Otakar Čapek s knihou
dalších příhod dvou členů družiny, Vašíka a Přemka, pod
názvem »Ledňáčkové v Kladsku«. Jsou to poutavé
příběhy a dobrodružství těchto dvou skautíků a jejich poš
tovního holuba Arna, z tajné výpravy do Kladska. Cba juná
ci vypravují v klubovně svým kamarádům své zážitky z cesty
touto bývalou součástí zemí koruny České, s horoucím zá
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
palem pro národní věc, ale nezanedbávají ani líčení veselých
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
příhod z jejich putování za krutých mrazů na sklonku roku
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
1946. Obálka a kresby akad. malíře V. Junka. 100 stran,
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
brož. 60 Kčs, váz. 85 Kčs.
871
Praha I, Ulice 28. října č. 3. Administrace pro Velkou Prahu:
Henrl Bergson, Čas a svoboda. Bergson je nesporně nej
Praha II, Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
vlivnějším filosofickým spisovatelem posledních 50 let. Tyto
221-68, 255-22, 258-15. 351-83, 372-04. Inserce: Praha 11. Vác
jeho »Essáys« vyšly ve Francii ve 41. vydání. Jsou to zá
lavské nám. 19. Telefony: 389-63, 431-41-43. Telefony redakce:
kladní problémy pro filosof, myšlení, aktuální právě dnes,
431-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl roku
neboť jsou věnovány stanovení a obhajobě samostatnosti a
100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
svéráznosti ducha a svobody vůbec. Bergson je pozoruhodný
nevracejí. — Účet pošt, spořitelny 60.300 — Tiskne Č. A. T„
stylista, byl zvolen do Franc, akademie a dostal Nobelovu
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
cenu. Kniha má 192 stran, v šité, oříz. brožuře za 48 Kčs.
Dohlédací poštovní úřad 25.
Vyšla v knižnici Ozvěny jako 5. svazek, kterou vydává Sam
covo knihkupectví v Praze. V této sbírce byly vydány aktuADRESA REDAKCE: PRAHA H, KARLOVO NÁMĚSTÍ 5
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FRANTIŠEK DAŠEK,
• ·

·

továrna likérů a velkoobchod vínem

PARDUBICE
Masarykova 232. — Telefon číslo 2278.

MERGL A SPOL
VYSOKÉ MÝTO

velkoobchod s výrobky
průmyslu min. olejů
nabízí VEŠKERE POHONNÉ
LÁTKY A MAZADLA

iisertai odděleni Praha II, Váelaváké náměstí číslo 19. Telefon číslo 431-41, 389-68.

Tak

žije ví Hi f ko

Děti a ti, kteří neobchodují na černém trhu vděčné přijímají stravu ze
^léčných stravovacích středisek. 2. Proti nim ti, kdož obchodují na čeř
ím trhu, mohou si dovolit šampaňské v přepychových berlínských barech.

?4., 5. Takto žijí, jedí a spí tisíce Němců. 6. Tato elegantní Berlfňačka na
Kurfůrstendammu nemá starosti ani o byt ani o ošacení.

