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. Francouzšti komunisté zdvíhají pěsti — ale na
vadí to průmyslu a domácnostem uhli, které se pro
itávky v dolech 14 dni netěžilo? 2. Filmová herečka
.oretta Youngová při filmové premiéře čini přede
psaný úklon před britskou královnou. 5. Na ame
rických mrakodrapech montují dělníci zábradlí, aby
idé neskákali dolů v sebevražedném úmyslu. 4.
Ma periferii Londýna roste hromada, na niž jsou
sváženy zbytky vybombardovaných domů. O vánojclch tomu bude 7 Jet, co Němci zapálili a téměř
zcela zničili obchodní část Londýna City. 5. I skli
zeň rýže je letos podprůměrná.
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' Šéfredaktor dr. Ivo Ducháček. — Odpovědný zástupce listu red Bedřich Partaj

Eočníli Hl.

V Praze dne 20. prosince 1947.

Sláva Bohu na výsostech....
Když jsem tuto vánoční úvahu nadepsal začáteční
mi slovy betlémského zpěvu andělů, tu zamysliv se
nad vánočními úvodníky, které byly napsány v posled
ních minulých letech a pravděpodobně budou napsány
také letos, vzpomněl jsem si bezděky na. výrok, který
Ibsen vkládá na rty jednoho ze svých hrdinů: Nemáš
představy o tom, jaký je stav v zemi. Lze říci, že kaž
dičký pojem je obrácen na ruby. A bude to stát cbrov.
skou práci, všechny tyto bludy zase vyplenit.
Na tato slova musím s lítostí myslit, když uvažuji
o vánočních úvodnících posledních let, v nichž se
zcela jasně projevují charakteristické tendence doby:
Z betlémského poselství byla téměř většinou — v úvodnících i v životě lidské společnosti — škrtnuta
právě první, základní a podstatná část a ponechána,
pouze část druhá, aniž se uvažovalo o tom, že není
možný pokoj mezi lidmi, nemá-li lidstvo pokoj s Bo
hem, že není možné lidstvo, není-li Bůh, neuznává-li
Boha — a neplní jeho zákon. V betlémském poselství,
přecezeném filtrem laicismu, ztratil se Bůh a tak zů
stal jen rozkolísaný člověk, bezmocně hledající pokoj,
jehož svět dátí nemůže. Nejvyšší řád hodnot, který
měl být posledním a naprostým kriteriem, byl tak
podvrácen a libovolně rozmetán, neboť betlémské po
selství bylo pozměněno v tomto smyslu: Sláva člověku
a pokoj Bohu. To znamená: vytvořit štěstí pro vše
chny, stvořené všemi, vytvořit ráj bez Boha a Boha
ponechat v jeho ráji.
Prožíváme dnes logické důsledky převrácení nejzá
kladnějších skutečností, hodnot a pojmů. Tyto důsled
ky každému hluboce myslícímu duchu jeví se kon
krétně jako trosky na troskách, zřícenny na zříceni
nách — trosky věcí a lidí, trosky duší a mravů, jež
znovu a znovu pokrývají celou zemi, nebo její valnou
část. Smysl tohoto světa musí se přirozenému rozu
mu, který nepostřehuje vnitřní příčiny a souvislosti,
představovat jako souhrn nesmyslů a jako odporná
hromada hniloby. Tak vypadá lidstvo, které opět
vstupuje do doby vánoční, hledajíc nový život a štěstí.
Kde bude možno je nalézti? To' je otázka, která se
mu klade neodolatelně a na niž ve skutečnosti je jen
jedna možná odpověď, již však většina lidstva nechce
slyšet. Je to odpověď betlémského poselství, je to od
pověď Kristova z jeslí, které se staly jeho první uči
telskou katedrou. A věru, bylo by lépe na světě, kdy
by 1 dstvo každého roku se vracelo do tohoto Domu
chleba, jak se překládá jméno Betlem, kdyby se kaž
dého roku shromažďovalo kolem jeslí a slyšelo hlas
tohoto nevyrovnatelného Učitele, jenž vždy vyčerpá
otázku a sám zůstává nevyčerpatelným.
Má-li lidstvo nastoupit novou cestu, jež by byla lep
ší a šťastnější, pak to musí být cesta betlémská, cesta
k onomu místu, nad.nímž je napsáno: Hic de Maria
Virgine Jesus Christus natus est — Zde se z Marie
Panny narodil Ježíš Kristus. — A zde mluví Učitel,
jenž jediný je' s to vyřešit problémy, které zmítají
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i,To, co četné osoby včera považovaly
za povinnost Církve a co od ní často aj
vášnivě požadovaly, totiž) aby se posta
vila na odpor totalitním vládám, které
potlačují svědomí a aby tyto vlády ve
řejně odsoudila, což ostatně Církev
z vlastní iniciativy nikdy činiti neopo
minula, to je dnes pro tytéž lidi) kteří
nyní došli moci, z'očinem, nebo neclovolenýin vměšováním se do pravomoci ci
vilní autority.“
Pius žili ke skupině poutníků.

F. Jiřík

naší dobou, neboť na ně už lidský rozum nestačí. Od
tud mluví a učí sám Bůh.
Z těch jeslí praví především ke všem malým a utis
kovaným: Když jsem sestoupil s nebe, chtěl jsem na
sebe vžiti váš šat a váš život, váš osud, chtěl jsem se
ztotožnit s vámi, abych mohl bojovat také za vaše
přirozená, lidská a existenční práva, neboť jsem musil
být také sociálním reformátorem... Proto jsem neza
nedbal nic z toho, co zanedbává většina reformátorů,
chudým jsem se nejprve stal, kdežto oni bohatneu.
Proto jsem rehabilitoval svým životem chudobu, to
znamená, zvrhl jsem nezřízenou náklonnost k pozem
ským statkům, proto jsem svou prací rehabilitoval
práci vůbec, proto jsem celým svým životem rehabi
litoval lásku k Bohu a k bližnímu... Ať povstanou pra
ví synové mého Evangelia, proniknuti tímto mým uče
ním, a ať reformují lidskou společnost podle jeho zá
sad, a nebude vyděděnců země.
Odtud mluví Bůh k prorokům velikeno večera a
filosofům poslední doby, kteří mají být ideovými vůdci
a tak jsou odpovědni za cesty, po nichž kráčí celá
lidstvo: Skloňte své hlavy a přijměte mou nauku,
která vyřeší otázky rozumu a uspokojí tužby lidských
srdcí. Lidstvo je nemocno, těžce stůně. Já jsem nejvyšším Lékařem. Zevní rána, kterou lidstvo dnes
krvácí, prozrazuje ránu daleko hlubší, ránu vnitřní, a
nemůže být vyhojena jen vnějšími zásahy a reforma
mi Tento zbědovaný, zpustošený a beznadějný svět
je jen neúprosným důsledkem pohrdnutí a zanedbání
podstatné části poselství betlémského, jímž byl sta
noven pevný a nezměnitelný řád, jenž je bezpodmíneč
ným předpokladem lepšího světa. Je to’ jen logický
důsledek ideových a praktických bludů, které zasé
vali a šířili vaši druhové... Vy jste posláni k tomu,
abyste lidstvo učili a léčili. Nedokázali byste to však
pouze přirozenými silami, kdybyste tohoto řádu ne
dbali. Já jediný jsem spasitelem celého lidstva, jako
jsem spasitelem každého jednotlivce, a proto všechno
záchranné úsilí musí vycházeti ode mne...
Ke kněžím vědy, kteří dnem i nocí jsou zabořen do
svých výpočtů, jimiž chtějí lidstvu připravit hmotný
blahobyt, hovoří: Buďte opatrní se svými vynálezy,
aby se právě jimi svět neřítil z jednoho zla do horšího,
jestliže byste mu strhávali mosty k Absolutnu, jestli
že byste mu svými konstrukcemi’zazdívali okna, ote
vřená k nebi. Bojte se, aby se lidé, vašimi objevy ne
přestali milovat jako bratři — neboť běda, strašné
běda vědě, která nevede k lásce — v ten den, kdy
byste je odnaučili volat: Otče náš!
A zde slyší poučení také mocní a vládcové tohoto
světa: Chcete-li, aby všichni poslouchali vašich záko
nů, nezanedbávejte můj zákon a dbejte, aby vaše zá
kony byly vždycky ve shodě se zákonem mým, neboť
jediné tak bude zabezpečena pravá důstojnost a sku
tečná svoboda každého člověka. Jediné tak může za861

vládnout na zemi kázeň a řád. Dejte se tedy ovládat
mýfai' žákoríy, abyste tiiohli vládnout svými, abyste
mohli vládnout k blahu ľdstva. Z této nesmrtelné ka
tedry svých jeslí opakuje Bůh celému zbědovanému
lidstvu své veliké poslání: Pokoj lidem dobré vůle —
^e jen za té podmínky, bude-li především á na prvém
místě vzdávána sláva Bohu, to znamená, bude-li plněn
celý jeho zákon.
Kdyby lidstvo každého roku vyslechlo tento projev
nejvyššího Učitele, kdyby se nad ním každého reku
opravdu hluboce zamyslilo a chtělo pochopit, byla by

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Jaká bude cesta sociální
demokracie?
Antverpská konference sociálně de
mokratických stran měla dát odpověď
na otázku: může sociální demokracie
doufat v součinnost s komunisty a za
chovat si pří tom samostatnost nejen
ideovou, ale 1 organisační? Zatím komu
nismus dal na tyto otázky odpověď zá
pornou. V 21. čísle revue »Bolševik« pí
še J. Mirov, že »komunisté v evropských
zemích uskutečňují spolupráci se soc.
demokratickými stranami« tak, že »od
halují zrádce z řad pravicových sociali
stů a navrhují sociálně demokratickým
dělníkům splynuti dělnických stran.«
To tedy znamená zánik sociálních de
mokracií a těchto method okusila i so
ciální demokracie československá po
Fierlingerově paktu s komunisty, kteří
se okamžitě pokoušeli — proti znění
palatu .— ovládnout organísace a sekre
tariáty strany. Mirovovo ujištění, že
prohlášení devíti komunistických stran
není namířeno proti socialistickým stra
nám vůbec, ale pouze proti »pravicovým
socialistům druhu Blumová«, zní tedy
velmi falešně: pravicovým socialistou
je komunistům každý socialista, který
trvá na samostatné existenci své strany.
Zástupci sociálně demokratických stran,
kteří se sešli v Antverpách, nedovedli
ee zatím dohodnout na základní odpově
di na otázku, která je za dnešní situace
těmto stranám kladena. V ustavení
Kominformy viděli sice nebezpečí, ne
však ultimatum. Toto ultimatum klade
tedy nyní J. Mirov ' »Bolševiku« napro
sto nezastřeně a sociální demokraté jsou
již dnes — i u nás — nuceni, vyvodit
z této stavovské situace logické důsled
ky. Proti názorům socialismů východní
Evropy, že 1 spolupráce s komunisty je
1 nadále možná, vystoupili již v Antver.
pách zvláště sociální demokraté holand
ští, kteří v této thesi viděli sebeklam a
žádali, aby se sociální demokracie opře
la o zásady, jež nepřipouštějí kompro
misu Československá delegace klonila
se při hlasováni často k tomuto mínění.
Evropský nekomunistický socialismus
může si však uchovat mezinárodní vý
znam jenom tehdy, budou-11 jeho poli
tika a základní zásady vymezeny zcela
jasně a nedvojsmyslně.
-fjs.

Otázka náhrady za znárodněný
majetek
Nedávno proběhla tisícem zpráva, že
Jugoslávie se rozhodla proplácet! ná
hradu za znárodněný majetek zahranič
ním kapitál, účastníkům. U nás bylo
hned současně s presidentovým podpi
sem znárodňovacího dekretu prohláše
no, že bude poskytnuta náhrada jak do
mácím, tak 1 zahraničním kapitálovým
účastníkům, a pokud jde o zahraniční,
bylo to několikráte manlfestačně opěto
váno. Zatím však o placení náhrady za
znárodněný majetek dosud není ani ře
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jeho odpověď jediná, odpověď mohutná a nadšená:
Jsme zdej tvoji učedníci, abychom mezi svými bratry
byli těmi nástroji míru! Proto tam, kde běsní ňétiávist, chceme přinést lásku. Tam, kde vládne pomsta,
chceme oznámit odpuštění. Tam, kde se rozlévá ne
svornost, chceme uvést jednotu. Tam, kde se ozývají
nízké vášně a pudy, chceme zažehnout ideál, ideál
pravdy a dobra a lásky. Tam, kde' bují zoufalství,
chceme vzbudit naději... Aby všude, kudy povedou
naše kroky, bylo denně mezi lidmi méně bídy, bědy a
nenávisti — a více štěstí, dobra a lásky.

Poznámky k minulým dnům
„Zavedeme spravedlivou distribuci,"
prohlásil nový komunistický ministr
vnitrního obchodu podle ,,Rudého prá
va“ z 9- prosince- Bereme s uspokoje
ním na vědomí, i jako přiznání komu
nistického ministra, že za jeho komuni
stického předchůdce distribuce spraved
livá nebyla,

či, nebo — lépe řečeno — jsou pouze
a pouze řeči. Ve středu minulého týdne
jsme se konečně dověděli z projevu, kte
rý učinil ministr vnitra v rozpočtovém
výboru při projednávání rozpočtu jeho
resortu, že se ministerstvo vnitra zúčast
ňuje řízení legitimačního, t. j. rozhod
*
nutí o tom, zda někomu přísluší či ne
Ve schůzi předsednictva zemského
přísluší náhrada za znárodněný maje
tek, a to dvojím způsobem: jednak jako národního výboru bylo učiněno toto
resort přímo na rozhodování zúčastně usneseni:
„Předsednictvo ZNV v Čechách vy
ných, jednak na žádost ministerstva
průmyslu, po případě min. výživy, koná slechlo zprávu předsedy ZNV o prohlíd
zevrubná šetření o chování osob, jejichž ce jeho chaty v Janově, okres Jablonec
nad Nisou. Předsednictvo vyslovuje po
jednání má vliv na toto rozhodnutí. Jde
litováni, že při tomto pokusu prohlídky
tedy o činnost spíše jen policejně vyšet.
řovací. Ministr vnitra poukázal na to, nebylo šetřeno ustanovení ústavního
že jde o záležitost, při které je v sázce 'zákona o ochraně domovní svobody a
mnoho miliard. Část těchto miliard bude že prohlídka byla nařízena bez písem
tam, kde dokazatelně byly provedeny in ného_ odůvodněného příkazu soudcova.“
Výborně, slavné předsednictvo ZNV!
vestice ve volných devisách, placena
v devisách. Je to tedy věc nesmírně zá Za předpokladu ovšem, že ústavní zákon
ochraně domovní svobody bude pro
važná, poněvadž na řádném vyšetření opříště
platit nejen pro pány předsedy
záleží, zda nám neuniknou případy, ve, ZNV, ale:
podle rovněž ústavní násady
kterých bychom zbytečně ochudili stát
rovnosti
všech
obČamů před zákonem
o stovky milionů. Ministerstvo vnitra po i pro občany nehodnostářské.
dle prohlášení min. Noska se samozřej ovšem obavu, že kdybychom měliMáme
spo
mě nestaví proti tomu, aby náš stát čítat'všechny případy, kdy byly a jsou
řádně vyrovnal všechny své závazky, .konány domovní prohlídky bez „písemale ovšem jen tam, kde o takové závaz ' ného, odůvodněného příkazu soudem“,
ky jde. Dnes se jedná zejména o zahra potřebovali bychom na to velmi výkon
niční kapitálové účasti a v mnoha pří
ný sčítaci strojpadech byly zjištěny velmi závažné okola
nosti, které patrně povedou k odepření
Rezník Sulc z Mladé Boleslavě byl při
legitimace osob, hlásících se o náhradu.
druhém veřejném přelíčení před ONV
Bylo projednáno již několik případů, kdy
potrestán pro machinace s dobytkem a
ministerstvo vnitra zaujalo odmítavé
stanovisko ve věci legitimace, neboť ve „Rudé právo“ 7. prosince hrdě sděluje,
„přelíčení se nezúčastnil ani jeden
směs šlo o případy, kdy zahraniční kapi že
z advokátů, kteří při prvém veřejném
tál svěřil během okupace neb ještě před
procesu se snažili mohutně o obhajobu
ní správu tohoto svého zahraničního ma
černých čachrářů. Zpráva „Rudého prá
jetku přímo okupantům. Ministr vnitra va“, v níž býli veřejně pranýřováni, jim
dokonce použil pověření svého resortu zřejmě vzala chut k dalšímu hájeni
touto vyšetřovací činností, aby žádal
šmelinářů.“ — Nuže, nepřejeme než za
sloužený trest ketasům usvědčenýmzvýšení resortního rozpočtu. Neodpustil
sl také jizlivé poznámky na adresu Zá Domníváme se však, že trestní řády ze
mí skutečně civilisovanýph dávají ob
padu: »Pro nikoho z nás není tajem
stvím, jakým způsobem zahraniční kapi hájce i vrahůim, kteří se přiznali, natož
tál, a to 1 ze zemí spojeneckých, dovedl pak lidem, jejichž vina má být teprve
v jakémkoliv trestním řízení proká
krýt! své zisky i po dobu okupace před
zána- Chlubí-li se „Rudé právo“, že
chozí dohodou s okupanty.«
svým způsobem zpravodajství o prvém
To je tedy zatím vše. Budeme teď ale přelíčení odstrašilo právní zástupce ob
spoň rok vyšetřovat, komu přiznáme viněných od toho, aby konali svou zá
konnou povinnost při přelíčení druhém,
právo na náhradu a komu je odepřeme.
doufáme pevně, že státní zastupitelství
O placení se zatím mlčí a v rozpočtu
na rok 1948 neňí ňa úhradu náhrad za zakročí proti listu, který se svým terorisováním. vychloubá, jakož i že advo
znárodněný majetek ani koruna. Co do
kátní komora zakročí proti těm svým
vede Jugoslávie, my patrně nejsme s to členům,
dokázati. A přece jde o dobrou pověst podrobili.kteří se teroru „Rudého právat'
republiky, na kterou zbytečně padá stín
♦
podezření, že znárodnění považuje za
„Čtyři
miliony
Francouzů
dosud stáv
konfiskaci cizího majetku. V naší si
kuje“ — volá optimisticky, titulek „Ru
tuaci mělo by nám více záležet! na dob
dého práva“ 9. prosince.
rém jménu republiky a soudu ciziny.
„Dvě třetiny j stávkujících vrátilo se
Švýcarsko je zemí, která nás nejvíce ve Francii do práce“ — řekl Čs. rozhlas
zásobuje dolary, Spojené státy americké ve svých zprávách 8- prosince v 19 hod.
nejvíce od nás vyvážějí; Na to by se ne
„Francouzské stávky: situace nezmě
mělo zapomínat.
V. 8. . něna" — mini ,.Právo lidu“ 9. prosince-
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í,Stávkové hnutí
ochabuje.“ „Svob·
slovo“ téhož dne.
„ROH zdraví francouzskou pracující
třídu“ — ,;Práce·“

nad křivdou, která prý byla spáchána. Naše soudnictví je, zaplať Bůh, nezávis
Nebral se nikterak ohled na to, že k lé a svou nezávislost sl vždy udrží. Ty,
uvalení kolusní vazby došlo na podkla doby, kdy byli zavíráni po revoluci ne
dě revisní zprávy ministerstva průmyslu vinní, kdy byli týráni, jsou pryč a ne
a na příkaz státního zastupitelství v vrátí se!
„Vysoké školy nedávají tolik vědo Praze. Prostě, začala se z případu dělat
Zřejmě hlavním důvodem Hášova za
mostí, kolik jich má dělník; čte-li komu politika. Závodní rada společně s ÚRO tčení byla z několika bodů domněnek
nistický tisk,“ prohlásil ministr infor posílala resoluce a delegace zaměstnan jedná správná, a to ta, že Gramofonové
maci Václav Kopecký. Vzhledem k tomu ců navštívila v této záležitosti ministra podniky hostily po několik týdnů v Čes
rozhodli se doctissimi pp. profesoři Hob- spravedlnosti dr. Drtinu, předsedu vlá koslovensku anglické obchodníky a je
za, Vaněček a Turecek. že místo práva dy Kl. Gottwalda a představitelku mi jich návštěva stála určité částky, které
mezinárodního, prnehistorického práva nisterstva průmyslu inž. Jankovcovou. pan řed. Háša nemohl žádným způso
českého a zlidavodemokratisovaného Žádala, aby ředitel Háša byl propuštěn bem vyúčtovat, což prý sám před usku
práva církevního budou od počátku let na svobodu, protože se podle jejich ná tečněním návštěvy prohlásil. O jakou
ního semestru přednášet vesměs jenom zoru ničeho nečestného nedopustil. Do Částku se jednalo, není ještě přesně vy
právo rudé. Vítáme toto obětavé rozhod konce se v podniku dva dny po Hášově šetřeno. Zda důvodem k zatčení byla 1
nutí jmenovaných koryfejů právní vědy zatčení několik hodin stávkovalo, ale ne okolnost odpisu 47.000 Kčs ve prospěch
československé, zdokonalit výuku právo- bylo to kvůli podnikovému řediteli,
vědy a státovědy v duchu Marx-Éngels- nýbrž kvůli jednomu ze zaměstnanců, zatčeného, nemohl nikdo, ani právní zá
stupce Gramofonových závodů dr. Jelí
Kopeckém, a to tím více, že toto její pro který byl rozhodnutím generálního ředi nek, přesně říci.
nikavé zvýbornění nevyžádá si zvýše telství poslán na dovolenou. Na. zákrok
Je však nepochopitelné jednání závod
ných nákladů; v podstatě prý totiž ne ÚRO bylo však toto rozhodnutí zrušeno
ní rady. Kdyby byla skutečně odborář
jde o nic nového.
a
zaměstnanec
nastoupil
opět
svou
práci.
*
sky uvědomělá, dala by průchod spra
Je pochopitelné, že Hášovo zatčení vedlnosti a nehrála roli· dosti podezře
,;Pane ministře, slyšela jsem, že prý
také mořské ryby budou zase na lístky- vyvolalo velkou odezvu, protože se na lou. Zůstane asi také jejím tajemstvím,
jednou měla veřejnost dozvědět, jak se proč byla tak zneklidněna otázkami ko
Jsem zvědava^ zda budete i v tomto pří
padě dokazovat, že je mořských ryb ne v jednom znárodněném podniku hospo legy ze Svobodných novin a proč se je
dostatek, protože bylo katastrofální su daří. A intervence závodní rady nikte den ze závodních radů hrubě rozkřikl na
rak nepřispěly k uklidnění, protože byly novináře v tom smyslu, že pracují jen
cho“ napsala, jak říkají „Svobodné no
viny“ 9. prosince, jedna hospodyně mi příliš průzračné. To však neznamená, dělníci, ale novináři že se flákají. Kdy
že by závodní rada ve věrném spojení bychom měli skutečně schopné minis
nistrů výživy V. Ma jerovi.
s ÚRO si chtěla tak lehce dát líbit jed terstvo informací, jehož zástupce na té
*
justičních úřadů, do jejichž pravo to konferenci byl, byly by z podobného
Na projevu „Co nám vzkazuje Mosk nání
moci nesmí zasáhnout nikdo — ani pre jednání vyvozeny důsledky. Pochybnými
va“ prohlásil p. ministr Nejedlý: „Dou sident
republiky a natož závodní rada znalpi novinářovy práce je prohlašová
fám, že ti. kdož tak rádi tupí Sovětský
svaz, odepřou pojídat pečivo ze sovětské a ÚRO. Celé to vystupování těchto dvou no, že dříve redaktoři dělali služky ka
mouky-“ Nu, neznáme zrovna' mnoho institucí znevažovalo justiční orgány, pitalistům — majitelům novinářských
Udí, kteří by Sovětský svaz tupili. Zná protože nikdo o nich nemůže prohlásit, podniků. Dnes to však vypadá tak, jako
kdyby redaktoři měli dělat sluhy závod
me však velmi mnoho komunistů, kteří že by se zachovaly k někomu nespra
velmi vydatně tupili USA s americkou vedlivě. O ÚRO a závodních radách to ním radám. Tak daleko ještě nejsme
však
s
klidným
svědomím
řekneme
(viz
a nebudeme.
cigaretou v ústech a nad šálkem mokka
z UNRRA, oblečeni ‘v šatech z látky případy, kdy má býti původním majite
Případ Josefa Háši je otevřen. Bude
lům
vrácen
podnik,
otázka
veřejných
za

UNRRA — což všechno nám Spojené
projednán soudně a věříme, že pomalu
státy prostřednictvím Spojených národů městnanců atd.).
dojde na všechny, kteří v zájmu revo
Asi za 14 dní po Hášově zatčeni svo
daly zdarma. Není nám tedy jaksi
luce se cpali na přední místa, kde je
jasno, proč by se i „tupitelé“ Sovětského lala ÚRO a Gramofonové závody tisko drží legitimace KSC i přesto, že není
svazu měli odříkat pečiva ze sovětské vou konferenci, která byla četně navští možno tak klidně o těchto lidech pro
mouky, kterou ve SSSR kupujeme, vena hlavně členy jmenovaného závodu hlásit, zda nemají náhodou ruce trochu
zrovna tak, jako kupujeme v Německu a také nějakými příslušníky KSC. Proti špinavé. Musíme s tím počítat, že kaž
jejich přítomnosti se jedep z novinářů dý trestný čin, každá zlodějna a každý
papír a psací stroje.
*
ohradil, ale jeho protest nebyl předse podvod bude jednou stíhán. A těm pocti
dajícím vzat vůbec v úvahu. Schůzka vým nebude záležet na tom, zda potres
;,Slowo polskie“ 3. prosince:
„Němcům, nesmí se mír nadiktovat, je probíhala v napjatém ovzduší, o £emž taní byli z té či oné politické strany!
svědčily i referáty v novinách, a celkem
třeba s nimi mír budovat.“
-jr.není možno říci, že by měla nějaký
,;Novoje Vrernja.“ 26. listopadu:
„Masy německého obyvatelstva začí smysl. Důvod, proč byl Háša zatčen, zá Soudy nebo msta?
vodní rada, jak bylo potvrzeno jejím
nají chápat nutnost demokratického vý
Některé věci jako by visely ve vzdu
voje- Není správné domnívat se, že předsedou, vůbec nehledala, ačkoliv by
smutná zkušenost války neměla, vliv na jej bývala nalezla v revisní zprávě mi chu nad celou zemí, takže jsou součas
německý lid. Konec konců nemůže tento nisterstva průmyslu. Již tím prokázala ně, nebo skoro současně, pociťovány 1
lid nedojít k závěru; že záchranu Ně určitou neschopnost a snad u vědomi ve státech, zeměpisně od sebe velmi
mecka nutno hledat nikoli v odplatě a této skutečnosti tolik bouřila proti soud vzdálených. Druhého interpelačního dne
v opakování dřívějších avantur. ale ním orgánům. V tom jim ovšem pomá našeho ústavodárného Národního shro
hal i přítomný tajemník ÚRO, který se mážděni bylo nejvíce dotazů adresováno
v rozhodném příklonu k demokracii.“
nejednou zeptal, proč je zavřen nevin ministru spravedlnosti. I belgický mi
Zkrátka řečeno, máme to dobré!
*
ný! Na jeho adresu můžeme klidně říci: nistr spravedlnosti byl nedávno interpeV Sofii byl zahájen proces s několika
bývalými členy oposiční agrární strany.
Zároveň tam bylo odsouzeno do vězeni
na tři až osm měsíců třináct lidí, obža
novém formáté ve STARÉM DUCHU
lovaných, že rozmnožovali a rozšiřovali
domnělý Byrnesův dopis, který prý ob
sahoval urážky SSSR. Ve Varšavě byla
zatčena hraběnka Abakinovičová,· úřed
bude od 7·. ledna 1948
nice belgického vyslanectví, a její ne
teř. tlumočnice švédského vyslanectví. —
Vzhledem k praxi lidově-demokratic
s řadou nových rubrik, poutavým románem na pokračo
kých diplomatických protestů proti tis
ku, který je v lidové demokracii ovšem
vání, reportážemi a zlepšenou službou fotografickou ·
svobodný, prosíme čtenáře; aby tuto
poznámku považovali za poznámku bez
poznámky.
-fjsPředplaťte si už ted nový ročník; je mnoho zájemců a

V

Případ řed. J. Haši je otevřen
Když před několika týdny došlo k za
tčení podnikového ředitele Gramofono
vých závodů Josefa Háši, spustila zá
vodní rada zmíněného podniku pokřik

OBZORY
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málo papíru. Budete po celý rok informováni nej lepším
a také nejúspěšnějším československým týdeníkem
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lován o týchž věcech: tresty odsouzen
ců podle retribučních zákonů, jejich vý.
kon a napravení křivd při retribuci spá
chaných, ať už by se ta náprava dála
amnestii, či revisí nespravedlivých roz
sudků. Našeho ministra spravedl rošti
interpeloval komunistický poslanec dr.
‘Kokeš , a ptal se ho. zda si je vědom, že
»voláni po amnestii zrádců narazí na
nejtvrdší odpor lidu« — což si »Práce«
dala ihned jako titul své zprávy o inter.
* pelaci. Dr Drtina podle pravdy odpově
děl. že myslí, že by tu mínění byla roz
dvojena; že ostatně nemluvil pro něja
kou amnestii obecnou, ale o nutnsti nápravit křivdy, jež byly učiněny tím, že
za proviněni malé byly někdy uloženy
tresty neúměrně vysoké Podle našeho
mínění mohl ještě dodat, že musí být
napraveny — pokud je to možno — i
křivdy, spáchané tím, že byli odsouzeni
lidé nevinní, prostě na základě »dozná
ni«, jež na nich byla všelijakými těmi
výbory a komisemi vynucena týráním,
nebo proto, žé třebas devět měsíců, či
rok byli ve vazbě, po celou tu dobu ne
byli vyslýcháni, nedověděni se, z čeho
jsou vlastně viněni, nemohli navrhnout
svědky své neviny a právní zástupce ex
offo neměl ani ■ ponětí o případě, proto
že »hájil«, aniž by byl vůbec mohl přečíst spisy. Tato odpověď je dr. Drtinoví
jistě jen ke cti, právě tak jako způsob,
kterým odpověděl na jiný komunistický
dotaz, namířený proti jedné z jeho pod
řízených. Pekl totiž: »Skutečnost, že dr.
P. psala na stroji kritiku komunismu,
jako světového názoru a ideologického
hnutí, nepokládám za prohřešeni proti
zákonům tohoto státu. Jsem totiž toho
názoru, že být proti komunismu stále
ještě není vlastizrada a není samo o so
bě dokladem fašistického smýšlení.« V
souvislosti se vzpomínkou na nedávnou
»řeč« ministra, informací V. Kopeckého
na schůzi komunistické fakultní - organisace na vysoké škole politické, kde
jsme slyšeli, že »protiakce (proti komu
nistům; p. r.) je velezrada«, nabývá od
pověď ministra spravedlnosti ovšem ještě
i zvláštního významu, jenž ovšem bude
komunistům sotva příjemný. Ještě ne
příjemnější jim ovšem bude ona část
ministrovy odpovědi, v niž výslovně řekl,
že dokonce i v ÚNS jsou lidé, kteří
opravdu trestuhodné politické projevy
nejenom na stroji opisovali, ale i konci
povali ... Nu a belgický ministr sprave
dlnosti Struye odpověděl na dotaz ko
munisty, jenž byl nespokojen s tím, že
v Belgii bylo provedeno *jen malé pro
cento vyslovených rozsudků smrti, výt
kou, že komunistická krvelačncst je
velmi zajímavá, je-li známo, že na př.
v Holandsku postavila se proti výkonům
trestu smrti, když minuly válečné okol
nosti, jež ho činily nutným, organisace
těch, které nacismus neposílal na rekre
ační akce, organisace politických vězňů
a obětí nacismu. Řekl výslovně, že stát
musí brát v úvahu i loyální úsilí vězňů,
vykoupit vinu úsilovnou prací a že jim
nesmí vůbec brát naději na nový ži
vot a návrat k domácímu krbu. »Není
zdravé, není moudré a není lidské, rýti
byť i jen na brány věznic krutou for
muli Danteova pekla: »Zanechte vší na
děje, kdož sem vstupujete« — řekl mi
nistr Struye. Mezi komunisty a jejich od
půrci, jak zřejmo, kromě všech rozporů
jiných je spor 1 o to. zda soudní rozsu
dek má mít vzápětí trest, obvyklý v
zemích civfíisovaných, či pomstu, po
mstu krutou a nesmiřitelnou, jež připo
míná krevní mstu primitivů albánských
hor zevně, ale svým obsahem je ještě
daleko pod ní
-js364

Ztepšil se úděl pracujícího lidu?
Slýcháme až do omrzení tvrzení, že
socialisačními zásahy, především pak
znárodněním většiny průmyslu a těž
kým postižením soukromého podnikání
a majetku vůbec, se pronikavě zlepšil
úděl pracujícího lidu v našem státě. Po
ukazuje se přitom lišácky na násobek
mezd a platů při srovnání s předváleč
nou dobou a srovnává se s indexem po
travinovým a některých životních po
třeb, ovšem bez ohledu na jejich jakost
a černý trh, který kryje dnes třetinu
spotřeby u nás. Tím se ovšem pak stá
vá, že blahobyt většiny pracujících
vrstev je jen pomyslný a že naopak vět
šina jejich příslušníků je právem ne
spokojena, protože skutečnost je daleko
za krásnými slovy a jejich nákupní koš
visí dnes ještě výše než před válkou,
takže je pro mnohé skoro nedosažitelný.
Nejlépe to charakterisuje současný Zlín,
město, kde dík Baťovi byly před válkou
nejvyšší mzdy a nejlacinější živobytí a
kde byl životní standard českého pracu
jícího člověka uznaně nejvyšší. Podle
dnešních poměrů, srovnaných s předvá
lečnými, vyplácí Baťa, n. p., svým za
městnancům méně než v roce 1937, po
kud potřebují k dosažení stejné životní
úrovně, ale zase více, než je to úměrné
dnešní výrobě závodů. Zkrátka řečeno,
podnik dnes zdaleka tolik nevydělává
co dříve, paldi vůbec vydělává při pocti
vě sdělané bilanci s náležitými odpisy,
a platí daleko hůře své zaměstnance, než
tak činil kapitalistický podnik soukro
mý. Přitom ještě prodává celokoženon
obuv až desetkráte dráže domácímu spo
třebiteli a tudíž 1 vlastním zaměstnan
cům-kdežto za hranice ji vyváží daleko
levněji při nesrovnatelně lepší jakosti!
Zde jsou jako v kostce vidět všechny ty
výhody znárodnění, respektive dnešního
vedení národních podniků, které větši
nou prodělávají závratně částky, jež s!
můžeme nejlépe ověřit na vzrůstu oběživa od měnové reformy, a pokud tak
nečiní,, zase odírají spotřebitele daleko
vyššími cenami než odpovídají trojná
sobku předválečných cen, které byly
směrodatné pro úpravu platů a mezd.
Znárodnění se tu ukázalo tak, že ani v
jednom případě nenlní sliby, které byly
směrodatné pro jeho uskutečnění. Není
oporou státní pokladny, ale naopak be
zedným džberem státních financí a není
dobrodiním pro zaměstnance, které platí
hůře než platili soukromí podnikatelé
a není užitkem ani pro spotřebitele, kte
rý platí dráže výrobek jakostně horší.
Proto tvrzení o zlepšení údělu pracují
cího lidu socialisací není pravdivé - je
pravým opakem skutečnosti!

Převýchova k pracovitosti
nutností
Ať se podíváme kamkoli, tak s výjim
kou produkce ámelinářských a korupč
ních afér, dále manifestací a demonstra
cí, jakož 1 velezrádných procesů, může
me konstatovat, že místo slibovaného do
statku či dokonce nadbytku je až bolest
ný nedostatek. Je to jedno, je-11 to uhlí
nebo plech, zápalky nebo šněrovadla, po
nožka nebo kapesník, košile nebo pro
stěradlo, kloudná šatovka nebo podšív
ka, automobily nebo motocykly, pneu
matiky nebo byty. Zdá se, jako by český
člověk zapomněl na starou a osvědčenou
moudrost svých předků, že »bez práce
nejsou koláče« a nalezl takové zalíbení
v importovaných plodech germánského
ducha, že skoro není s to vidět jedinou
schůdnou cestu k nápravě. Je .prostě
tragikomédii, když dnes se nahonem se
stavují mimořádné vyživovací komise

když na sto tisíc k úřední práci absolutně
nekvalifikovaných, ale jinak v zeměděl
ské práci obeznalých veřejných zamést.,
nanců nepřiměl dosud nikdo, aby v zá
jmu národa a státu se věnovali tomu,
čemu lépe rozumějí. Kdyby někdo dnes
nadělal třeba deset tisíc mimořádných
vyživovacích komisí, nepřibude tím ná
rodnímu společenství ani jeden bram
bor do společné mísy, nanejvýš se tím
zmatek v zásobování ještě zvýší, ceny
pod rukou, na něž je vlastně každý, kdo
není právě nemocný nebo pensista, od
kázán, jen zvýší a tím se zdraží živo
bytí, které mělo podle plánu přece zlev
nit. Kdyby těch 30 kontrolních orgánů
ONV, SNB a ministerstva výživy, které
nedávno na jediné křižovatce severně od
Prahy prohlížely každé vozidlo, zatím co
motory běhaly hodiny na prázdno, šlo
obdělat pár jiter půdy do pohraničí, '
mohlo přibýti více potravin, než které
onoho dne zabavily! Zdá se, že na to jdeme od špatného konce. Nejprve se měsíc
oslavuje, pak se zase měsíc drží dovo
lená, pak pár týdnů praskne na mani
festace, sjezdy a protestní stávky, a pak
se divíme, že výkon činí jen zlomek
předválečného, i když se výkon strojů
podstatně zvýšil. Nesmíme ještě zapo
mínat na prodebatované a proschůzované dny v podnicích a na újmu způsobe
nou špatnou mzdovou a jinou politikou
mezi osazenstvy. Dnes to již cítí rozum
ní dělníci sami a říkají: »Ať se nám
postarají o suroviny, pořádné stroje a
spravedlivé úkoly a budeme pracovat,
jako jsme pracovali.« Bylo by třeba,
aby i ti ostatní si řekli, že je zbytečné
něco stále dělit, když není z čeho a že
by bylo lepší vyhrnout rukávy a pořád
ně zabrat.

Pozdě bycha honit!
Jinak nelze totiž nazvat přednáškové
cykly na thema »Zvýšení jakosti a boj
proti podnikovým ztrátám«, když se ty
to již tak markantně projevily jak v za
hraničním obchodu, tak 1 na domácím
trhu. Nedostatek jakosti a výkonnosti
je se shora líčen jako převaha kvanti
tativního úsilí nad kvalitativním a po
dobně a zapomíná se, že ani ta výroba
množství neuspokojuje, protože se skoro
ve všem pociťuje nedostatek. Že kvali
tativní plánování je nutné, vědí již páni
sami z úpadku našeho vývozu. Jen jedna
základní věc se tu neřeší a tou je od
bornost nadřízených a jejich autorita!
Co je platné pořádat přednášky a kursy
o kvalitativním plánování, když ředitel
národního podniku výrobě nerozumí neb
kvalifikovaný mistr se obává odmítnout
zaplatit dělníkovi zmetek jen pro'o, rhv
nebyl puncován na asociála? Dokud se
najde jediná závodní rada, která bude
brát! v ochranu nedbalé pracovníky a
tak podlamovat autoritu odpovědných
mistrů a inženýrů, je marná snaha jak
po zvýšení jakosti, tak i výroby. Je
totiž dosud mnoho případů, kdv úkoláři
jsou vystaveni nátlaku, a chrání-li zá
jmy podniku, hrozí jim přesazení nebo
dokonce 1 propuštění. Ba, jsou pří
pady, kdy jediná dílna znárodněného
podniku za dva roky měnila představené
jen proto, že vymáhali za dobrý plat
též pořádnou práci! Dokuďnebudou mítl
dílovedoucí a dílenský inženýr takovou
autoritu, jakou měli dříve, ďo té doby
nebude ani kvantitativního, ani kvalita
tivního výkonu, rovnocenného předváleč
nému a nebude tudíž obnoven předváleč
ný blahobvt, při čemž jeho překonání
patří do říše bajek. Ostatně každý, kdo
srovná chlubná slova o rostoucím blaho
bytu s dnešními příděly potravin, texti
lií, uhlí atd., vidí, že místo slibovaného
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nadbytku ve dvouletém plánů je naopak
omezení na všech stranách jen za pouhé
ho půlročního plánování blahobytu, při
čemiž hrozí daleko víc zhoršení nynější
ho neutěšeného stavu, než jeho zlepšení,
protože není dosud vidět opravdovou sna
hu po nápravě, jen komise, ankety, kur
sy a přednášky. Více skutečné práce a
méně plánování by tu bylo spíše na mís
tě, jak dozná každý, kdo je již dnes
rozčarován snižováním životní úrovně,
než snovat plány na 5 dalších roků po
dobného blahobytu po zjevném již ne
zdaru dvouletého plánování. Kdo tomu
nevěří, tomu dá únor a březen 1948 pře
svědčivou odpověď!

Národní podnik a soukromý
podnikatel, čili vše pro zdar
dvouletky
V Rychnově nad Kněžnou je odbor
ný závod na stavbu vodovodů, napaje
del a výrobu čerpadel, který patří p. F.
Zaňkovi. 22. II. t. r. objednala tato fir
ma celkem 33 kusů elektromotorů růz
ného druhu, které nutně potřebuje, aby
je mohla dodati zákazníkům, vesměs ze
mědělcům, kteří jimi pohánějí zeměděl
ské stroje na přípravu krmív. Vztahuje
se tedy na tuto objednávku ustanovení
oddílu n. § 2, odstavec »d« zákona
o dvouletém plánu, a nehledě k tomu —
za dnešní situace zásobovací — by si ji
stě každý normání člověk řekl, že nutno
učinit všechno, aby v prvé řadě bylo vy
hověno potřebám zemědělců, protože je
jich práce znamená chléb. Jiného názoru
je ovšem prodejna U P 13, která prodá
vá elektromotory, vyrobené národními
podniky. Objednávku z 22. II. t. r. byla
p. Zaňkovi vrácena nevyřízená a druhá
objednávka z 28. pí. měla tentýž osud.
Objednávka třetí,, poslaná 25. V. 1947,
nebyla potvrzena ani za půl roku, ačko
li její potvrzení bylo urgováno 25. V
1947. Taková je práce prodejních organisací národních podniků k podpoře pra
covního úsilí československých zeměděl
ců v rámci dvouletého plánu. Není vy
loučeno, že je tu včasné vyřízení objed
návky považováno i za reakční či-i —
jde-11 ovšem o soukromého podnikatele.
js-

jiné cesty k dosažení alespoň jakéhosi
poměrného blahobytu, než cesta radikál
ního zvýšení pracovní morálky odstra-j
něním všech zameškaných směn.
-v

Dvě methody myšlení
Není naším úmyslem nechat usnout
záležitost „Kulturní politiky“ (v uvo
zovkách) a jejího psaní o 17. listopadu
Budeme o ní psát tak dlouho, dokud si
naši komunisté neodvyknou určité ne
způsoby. Od té doby, co frekventuji re
cepce pražského Hradu, se už naučili,
že se nejí nožem; vědí také, že se neříhá nahlas v salonech ruského velvy
slanectví- Musejí ještě vzít na vědomí, že
se nezneuctívají hroby. Až do zcivilisování společenských způsobů těchto Udí
se budeme zabývat jejich případem, a
dnes si tedy dovolíme upozornit na dvojí
methodu myšlenkového postupu- Zná
me ten rozdíl ze školy. Rozdíl mezi
myšlením induktivním a deduktivním
je, jak známo, tento: induktivní myšlení
od zjištěných skutečností přechází k zá
sadním závěrům, kdežto deduktivní
myšlení od známých zásad odvozuje
předpokládané skutečnosti. Kde se tyto
neshodují se zjištěnými fakty. f,tím hůř
pro fakta“ — jak řekl Emil Žola- Tento
rozdíl byl také, jak známo, mezi soudci
posv. Inkvisice a hvězdářem GalileimV našem případě rozdíl mezi obojí methodou vypadá- takto:
K věření předkládá se thesis: ..Ná
rodní demokraté byli kolaboranti a fa
šisté.“ (Magister dixit. autos efá.) S tou

to thesí nutno srovnati fakt, že národní
demokraté byli od Němců popraveni.
Jak zní tedy odpověď? Respondeo, od
povídám podle methody induktivní:
Je-li dána skutečnost, že národní demo
krat byl od Němců popraven, usuzuji,
že nebyl každý národní demokrat kola
borant a fašista, nýbrž tento národní de
mokrat je národním mučedníkem. Proto
také ministr vnitra, i když je komu
nista. neodepřel jeho památce vzdát
poctu. · poněvadž ministr vnitra je pa
trně slušný člověk.
Anebo podle methody deduktivní od
povídám scholasticky; respohdeo: Je
likož je dána zásada, že každý národní
demokrat je kolaborant a zrádce, a je
likož se podává fakt, že národní demo
krat byl od Němců popraven, plyne
z toho závěr inde sequitur; že je docela
možno považovat za kolaboranta a
zrádce člověka, kterého Němci zastře
lili. A jestliže někdo s Němci kolabo
roval tím. že se dal od nich zastřelit;
tedy naopak, a contrario, plyna z toho
důsledek, corollarium, jakožto odpověď
na takovouto otázku, quaestďo:
Je někdo příslušníkem odboje, když
v roce 1939—1940 prohlašoval, že zá
padní imperialisté chtějí válku, a Ně
mecko chce rychlé skončení války a
tedy mír? — Respondeo, odpovídám po
dle schématu Barbara: Všichni komu
nisté jsou bojovníci odboje; kdo prohla
šoval r- 1939, že západní imperialisté
chtějí válku a my že chceme mír, byli
komunisté; ergo, tudíž, ti, kdo prohla
šovali. že západní imperialisté chtějí

S CLIPPEREM to jde hladce, když

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

Císla mluví
Nejprve několik čísel z druhé čtvrt
letní zprávy o průběhu dvouletého hos
podářského plánu v dubnu až červnu
1947: K 1. červenci tohoto roku, zaměst
nával průmysl v' českých zemích cel
kem 1,131.000 osob, které v červnu od
pracovaly celkem 169,000.000 pracovních
hodin. Průměrná týdenní pracovní doba
se tedy pohybovala okolo 35 pracovních
hodin, s odečtením dovolených a s ode
čtením pravděpodobného počtu skutečně
nemocných — asi kolem 40 až 42 týden
ních hodin. Zbývajících 6 až 8 hodin,
které nám chybí do plného počtu čtyřicetiosmihodinového pracovního týdne,
jsou jen jiným číselným vyjádřením oné
všeobecně známé skutečnosti, že totiž
valná většina pracovníků v průmyslu
pravidelně slaví modrý pondělek.
Převedeme-11 si tato smutná čísla na
nějaký názornější jmenovatel, vidíme na
př., že zameškané směny představují
svým nevyužitím více než 150.000 plně
zaměstnaných pracovních sil. A co to
znamená pro zemědělství, hornictví, hut
nictví a stavebnictví v dnešní nouzi
o pracovní síly, si jistě každý z nás do
vede velmi dobře představit! Znamená
to. že řešení naší krise na trhu pracov
ních sil nám leží blíže než na dosah rukv. Překážka je jenom jedna: Přesvěd
čit průmyslové dělnictvo, že pro ně —
a konečně i pro nás všechny — není
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Stáíé ieiy z Prahy, Shannonu, Londýna,
Bruselu, Lisabonu, Frankfurtu, Vídně.
Jedete-li novým typem Clipper-Constellation, letíte rychle,
dokonale pohodlné, nezávisle na počasí. Nové noční nepře
rušené lety z Londýna do New Yorku podniká výlučné Pan
Američan ... a tato nejkomfortnější dopravní služba bude
brzy zavedena též směrem na západ. Chcete-li, můžete cestovati v pohodlném křesle za normální jízdné.
Clippery létají též do Bostonu a Washingtonu z měst
výše uvedených.
Podrobné informace Vám poskytne Vaše cestovní kan
celář, nebo UNITED STATES LINEŠ, generální zastoupení
Pan Američan v Evropě, Praha II, Na Příkopě 24.
NEJZKUšENiĚJšI LETECKÁ SPOLEČNOST SVĚTA.

Pan Amnbkan
ItOfíLO A/BUAYS
Sít spojů letadel „Clippei
Téi · LISABONU do JOHANNESBURGU... a « LON
DÝNA do ISTANBULU, DAMAŠKU, KÁRÁCH I, KALKU·

TY. BANGKOKU, HONG KONGU. ŠANGHAJE, TOKIA,
MANILY, HONOt'JLU, SAN FRANCISKA.
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válku a pan Beneš že je jejich nástro
jem, zasloužili se o odboj. Inde sequi
tur, z toho následuje závěr, conclusio:
Kdo se 1939—1940 nezajímal o imperia
listickou válku, zasluhuje válečný křiž,
a kdo byl od Němců zastřelen, ten ho
nezasloužil, a generál Svoboda mu ho
neměl na hrob nosit.
Ale pozoruji, že studentský charakter
této otázky mne zavedl na pole suché,
scholastické diskuse. Ostatně se mýlím.
Není to jen deduktivní methoda,· není
to jen usuzování a priori, které vede
k onomu závěru- Lze k němu dojiti také
induktivně' na základě pozorování, tak
to: Lidí, kteří se honosí nejdůležitějšími
revolučními zásluhami a mluví hlasitě
jménem revolučních složek, jsou ná
rodní správci, propagandisté minister
stev a agenti Bezpečnosti. Avšak zkuše
nost ukazuje, že zastřelení studenti ne
mají národní správu, nepropagují žádné
ministerstvo a neinformují Bezpečnost.
Tedy nejsou revolučními bojovníky.
Ostatně měli nepřihlášené radiové
přijímače, jimiž poslouchali .válečné
štvaní agentů jedné zahraničm moc
nosti. Dokonce o jednom se přímo tvrdí,
že těmto agentům dodával zprávy, které
měly zůstat utajeny. Ostatně, vůbec a
hlavně: popravení nebyli členy NOtJZ.
J. S- ‘

Co je pálí
Jméno velkého českého státníka dr.
L. Rlegra je postupně a záměrně vy
mazáváno z návěští ulic a náměstí čes
kých měst. Před časem proběhla zprá

va, že Hav-líčkovo nám. v Praze má být
přejmenováno, tedy i Havlíček začíná
být na indexu... Nyní zase mnohým
dnešním pánům není příjemné jméno
Kramářovo. Nedosti na tom, že jeho
vila ve Vysokém nad Jizerou byla pře
zvána na Fierlingerovu ozdravovnu (to
je také věcí osobního vkusu pana po
slance Fierlingera, projevil-li souhlas),
Kramářovo jméno překáží i v Praze,
kde je dosud nése nábřeží pod Letnou.
Můžeme-li alespoň věřit zprávě Mla
dé fronty z 9. 12. t. r., o zasedání ÚNV
hlav, města Prahy, ohradil se Jan Drda
proti tomu, aby jedno z pražských ná
břeží neslo jméno předsedy býv. nár.
demokratické strany.
Zajímavá je formulace návrhu: »jmé
no předsedy národně demokratické stra
ny « Pan Drda patrně neví nic i tom,
že dr. Kramář byl za války nředstavitelem’ českého národa, který byl v jeho
osobě souzen a odsouzen k smrti. Neví
asi nic o tom. že byl prvním předsedou
vlády v osvobozené republice, že v slav
nostní schůzi revolučního Národního
shromáždění- proklamoval sesazení Habsbursko-lotrinské dynastie a působil k
tomu, aby prvním presidentem byl zvo.
lem T. G. Masaryk. Patrně mu také ne
ní známo, že dr. Kramář byl nejen vel
kým Cechem, nýbrž i velkým Slova
nem, v době, kdy naši nynější vlastenci
pluli ještě plnou parou ve vodách vy
ložené germanofilie. Není mu asi zná
mo ničeho i tom, že dr. Kramář byl
pro svou čestnost a ušlechtilost ctěn i
svými odpůrci. Neví také nic o tom, že
jméno dr. Karla Kramáře zůstane na

Sovětské noviny a časopisy Vám zašleme až do bytu.
Všesvazová společnost „MEŽDUNARODNAJA KNIGA“ v Moskvě vypisuje
předplatné na rok 1948 na noviny a časopisy, vydávané v SSSR:

orgán Ústředního výboru VKP (b)

mbectiw
T

deník Presidia Nejvyššího sovětu SSSR

orgán Všesvazové ústřední rady odborových svazů v SSSR

Tyto tři časopisy vycházejí denné, cena jednotlivého výtisku 2 Kčs vč. poštovného.

HOBOE
BPEM51

NEUE
ZEIT

NEW
TIMES

TEMPS
NOUVEAUX

politický informační týdeník světového významu,
vydávaný v jazyce ruském, anglickém, francouz
ském a německém za 5 Kčs týdně vč. poštovného

íl/lfiíilIO
měsíčník Slovanského komité v SSSR s články nejpřednějších osobnosti
slovanského veřejného života. Cena jednoho výtisku 7 Kčs

všeobecně - politický a literárně umělccký dvouměsíčník Antifašistického
komité sovětských žen a Všesvazové ústredni rady odborových svazů.
Krásně vybavené, technicky dokonalé hlubotiskové číslo za 12 Kčs včetně
poštovného

Přihlášky na předplatné na čtvrt, půl | na rok přijímá;
Světový tisk Svoboda, Praha II, Na příkopě 22,
telefon č. 224-82 a všechny poštovní úřady.
MBŽDUNARODNAJA
866
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MOSKVA.

vždy spjato s vybojováním všeobecného
práva hlasovacího, které je považováno
za velkou Vymoženost socialismu.
Pro pana Drdu je dr. Karel Kramář
pouze »býv. předsedou národně-demokratické strany«, a to patrně p. Drdovi
stačí k tomu, aby žádal vymazání jeho
jména ze seznamu pražských ulic. Ne
víme, bude-li podle návrhu p. Drdy ná
břeží, dosud Kramářovo, přejmenováno
nebo nikoliv, víme však jedno: i když
toto jméno zmiz; z uličních tabulek, ne
zmizí z dějin.
I dnes se mohou vymazávat historic
ké děje národa i historická jména. To
už dělali Němci a nic jim to nepomohlo.
Množ; nechávají po sobě přejmenovat
kdekterou ulici a kdekteré prostranství,
přijímají čestná občanství na veliko.
Historie ovšem podle takovýchto věcí
nesoudí. Prozatím však naše děti nema
jí ani dostatek mléka a na vánoce je
slíbeno půl kila jablek, hlavička česne
ku a kilo kyselého zelí... Opravdu těž
ko nepsat hořkou satiru.
J. O. B.

Německý »Volkskongress«
v Berlíně a komunistická
propaganda
»Jednotná socialistická strana Němec
ka«, která je ve skutečnosti stranou ko
munistickou, vyvinula velké úsilí v tom
směru, aby »Německý lidový kongres
pro jednotu a spravedlivý mír«, který
v minulých dnech do Berlína svolala, vy
padal nadstranícky, ale všechny zjevy
kolem tohoto kongresu jasně ukazují, že
šlo jedině o komunistický propagační
manévr, který má dokázat, že komunis
té jsou jedinou stranou v Německu, kte
rá účinně hájí zájmy německého náro
da Jakob Kaiser, předseda křesťansko
demokratické strany v sovětském pás
mu, odmítl se kongresu zúčastnit a byl
proto W. Pieckem ostře napaden. Sovět
ské okupační úřady pak prohlásily, že
Kaiser by měl vyvodit důsledky z toho,
že již nepožívá důvěry lidových mas so
větského pásma. Kaiser odpověděl, že
jeho strana má k němu důvěru stále a
že odstoupí jenom na rozkaz sovětské
vojenské vlády, nebo tehdy, rozhodne-li
tak ústřední výkonný výbor křesťansko
demokratické strany. Nás může nejvíce
zajímati to, že kongres vytvořil t. zv.
»vnitřní kabinet«, který chce být jádrem
budoucí německé ústřední vlády a zatím
se má neprodleně zabývat vládní čin
ností — »pokud to dovolí okupační moc
nosti«. »Vnitřní kabinet« skládá se z de
seti osob, které mají být zástupci všech
politických stran, organisací mládeže,
odborových organisací a organisací kul
turních. Jak kongresová kancelář ozná
mila, budou .zástupci stran »západního
okupačního pásma« zvoleni z těch členů
stran, kteří se kongresu zúčastní bez
souhlasu svého stranického vedení. Zá
stupci západních mocností ve Spojenec
ké kontrolní radě sledovali velmi pozor
ně všechno, co se na kongresu a kolem
něj dálo; největší pozornost vzbudilo, že
kongres zvolil sedmnáct delegátů, kteří
mají co nejdříve odjet do Londýna, vy
moci si slyšení v radě zahraničních mi
nistrů a propagovat; tam takovou míro
vou smlouvu s Německem, která by by
la »ve shodě s usneseními Jaltské a Postuplmské dohody«. Několik komunistic
kých řečníků kongres ujistilo, že bude
prosazeno, aby delegátům bylo v Londý
ně dáno slovo. Delegace má být vedena
oběma místopředsedy Jednotné socialis
tic. strany, kromě toho bude jejím členem
vůdce komunistů v britském okupačním
pásmu Max Reimann, vůdce llberálnědemokratické si rany v sovětském pásmu
Wilhelm Kulz, zástupci odborářů sovět
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ského pásma a předseda »Svazu - obětí
fašismu«. Za zástupce politických stran
západního pásma bylo zvoleno po dvou
sociálních demokratech, křesťanských
demokratech a liberálních demokratech,
kteří všichni se zúčastnili kongresu bez
souhlasu svých stran. »Volkskongress«
přijal jednomyslně resoluci, v které žá
dá pro Německo mír, jenž by mu zaru
čil rovná práva s ostatními národy a
umožnil mu, aby mohlo v plném roz
sahu obnovit svou nezávislost. Delega
ce kongresu, vedená komunistou W.
Pieckem, odevzdala resoluci sovětské
vojenské správě v Berlíně se žádostí, aby
tato resoluce byla odevzdána londýnské
konferenci zahraničních ministrů. . -St-

Vítězství republiky ve Francii
»ĽAube« v úvodníku Maurice Schumana. o vítězství parlamentní republiky
vzpomíná, jak známý cizí spisovatel na
psal před několika měsíci docela vážně,
že kdyby komunisté Chtěli se zmocnit
vlády ve Francii, stačilo by jim k tomu
několik telefonních hovorů. Mají všude
své muže a své přípravy. Snad by to
byla pravda, kdyby v kritické době od
ledna 1946 do května 1947 bylo se repu
blikánské hnutí lidové dopustilo té po
šetilosti a ponechalo vládu koalici, v níž
by komunistická strana byla měla zá
važný vliv a dižela otěže vlády. Nemůže-li dnes Komtnforma zasáhnout až do
Francie, nepodařilo-li se jí utopit voj
sko, policii a veřejné úřady, děkuje
Francie za to bdělosti těch, kdo byli na
stráži.
Pisatel zjišťuje, že během tficetihodinového -zasedání ztratilo se třináct ho
din hla^ová^im, sedm a čtvrt hodiny
řečmi, a to pio jediný návrh' zákona.
Je pravda, že všechen tento čás a ná
maha mohly být ušetřeny, kdyby byla
vláda postupovala jinak, totiž cestou nafizovací v rámci existujících zákonů. Je
však třeba jí blahopřáti, že nepoužila
této laciné methody. Bylo totiž nutno,
aby národ se připojil skrze své zástupce
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k obraně republikánského státu proti
útoku z bělehradského byró a z varšav
ské konference. Síla representativního
systému jeví se právě v nejvážnějších
krisích, což vyvažuje štědře jeho slabo
sti. Rozhodnost vlády a soudržnost par
lamentu by nestačily k tomuto úkolu,
kdyby nezakročili sami dělníci. Od nich
vyšla výzva ve formě nebezpečného pro
testu proti politickým heslům, které vy
užívají dělnických běd, aby je ještě ví
ce zhoršily. Komunisté mají pravdu, že
nelze hájit republiku bez dělnické třídy.
Kdyby se byla však dělnická třída ne
byla postavila proti nim, nebylo by mož
no hájit proti nim republiku.

nější causou, k jejímuž rozhodnutí J·
Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti po
druhé světové válce povolán. Ze Velká
Britannie sama v Bezpečnostní radě SN
navrhla, aby její spor s Albánií byl
předložen tomuto soudu k rozhodnutí,
svědčí o tom, jak životná je myšlenka
mezinárodního soudnictví, opřeného o
právní i mravní, celým clvi lisovaným
světem uznávané zásady.
-st-

USA v oblasti Středomoří

Polský »Glos ludu« přináší zprávu,
podle níž vrchní velitel amerického loď
stva ve Středozemním moři — admirál
Beary — poskytl zástupci milánského
deníku »Corriere Lombardo« interview,
O britsko-a! bánském sporu
v němž mezi jiným prohlásil: »Americ
Rada bezpečnosti Spojených národů
ké loďstvo je nyní ve Středozemním
přijala letos 9. dubna britskou resoluci, moři v italských vodách a zůstane zde
aby spor mezi britskou a albánskou vlá
ještě dlouho po uzavření mírové smlou
dou, .která v říjnu 1946 dala zaminovat vy s Německem. Pokračujíce v politice,'
Koifskou úžinu, kde pak byly zničeny ohlášené ministrem námořnictví v roce
dvě britské,válečné lodi a četní námoř 1946, budou Spojené státy udržovat své
níci přišij přitom d život, byl odevzdán síly všude, kde to bude nutné pro obra
Stálému dvoru mezinárodní spravedlno nu a podporu jejich zájmů a jejich zas
sti v Haagu. 20. května předložila brit hraniční’politiky.« Odpovídaje na otáz
ská viáda mezinárodnímu dvoru svou ku, zda americké loďstvo opustí Itálii,
žádost o projednání případu a jmenova až armáda USA bude podle mírové
la současně svého zástupce. 23. červen smlouvy evakuovať, odpověděl admirál
ce jmenovala svého zástupce i vláda Beary bez rozmýšlení: »O tom nemůže
albánská, načež 31. července vydal pre
být řeči,« poukázav na skutečnost, že
sident Stálého dvora usnesení, kterým americké vojsko je v Terstu, kde podle
stanovil, že do 1. října musí být předlo , všeho zůstane ještě dlouhou dobu, právé
ženo memorandum vlády žalující a do tak jako v Německu a v Rakousku.
10. prosince písemná odpověď vlády ža Adm. Beary oznámil také, že USA se
lované. Britská vláda odevzdala své me snaží zajistit si základny v Itálii, o čemž
morandum letos 1. října. Podle soudní se mluví v plánech Washingtonu o udr
ho řádu Stálého dvora mezinárodní žování vojenských základen v Itali! po
spravedlnosti se stanoví, že žalující vlá ratifikaci mírové smlouvy. Není vylou
da může proti, žalobní odpovědí vlády
Žalované podafi písemné námitky a te- čeno, že Neapol nebo Palermo bude pře
;’prve po skoncéní 'tohoto předběžného budováno na operační základnu loďstva
řízeni písemného, jehož účelem je shro USA ve smyslu navržené dohody. Na
máždit všechen materiál, který má vý konec adm. Beary sdělil, že americké
znam pro rozhodnutí mezinárodního loďstvo ve Středozemním moři se skládá
soudu, může soud ustanovit, zda a- kdy nyní z 5 křižníků, 7 torpédoborců, jedné
námořní lodi letecké se 150 letouny a
bude konáno líčení ústní.
Brjtsko-albánský spor je nejvýznam- 6 pomocných plavidel.
....
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Podstata sporu
Jednou z největších otázek naší doby je, zda je mož
dvěma mocnými myšlenkovými smě
století narážejí na sebe se stále větší
prudkostí: mezi materialismem na straně jedné a spiritualismem na straně druhé. President republiky před
nějakou dobou pronikavým způsobem poukázal na dě
jinné a zákonité střetávání těchto dvou myšlenkových
proudů a na důsledky, které z toho plynou pro lidskou
společnost. V mezinárodně-politickém životě totiž jsme
svědky podobného střetávání dvou sil, dvou ideologií,
z nichž zhruba každá spočívá na jednom z obou myš
lenkových směrů; jejich hranice ovšem nejsou tak
přesně dány v politické praxi jako ve filosofické theorii.
Jistě, že v politice Spojených států je řada prvků ryze
materialistických, jak tomu ani není jinak možné v ka
pitalistické společnosti, a v politice SSSR mnoho vý
znamných rysů jasně ethického základu i významu,
což je samozřejmé pro společnost, usilující o dosažení
jedné z lidských svobod, totiž svobody hospodářské a
sociální. V podstatě však platí rozdělení, jak je vidíme
na theoretické rovině, vysvětlitelné rozdílností civilisací
a kultur, z nichž oba světy vyrostly. Je synthesa mož
ná? Jedni říkají, že je neproveditelná, jiní zase tvrdí,
že při dobré vůli a za předpokladu dlouhého míru
shoda uskutečnitelná je; a konečně jsou ti, kdož po
ukazují na to, že politicky mluveno, může dojít ke smí
ru jen tehdy, půjde-li vývoj ve Spojených státech po
měrně rychle ve směru k socialismu a komunismu, ne
bo v Sovětském svazu k politické demokracii* západ
ního typu. V Sovětském svazu sám Stalin a předsta
vitelé sovětské zahraniční politiky vyjádřili se v tom
smyslu, že »na dlouhou dobu budou existovat vedle
sebe dvě soustavy - kapitalismus a socialismus. Z toho
vyplývá možnost spolupráce mezi SSSR a zeměmi ji
ných soustav za podmínek respektování zásady vzájem
nosti a plnění přijatých závazků«.
Jisté je zatím tolik, že žádný z velkých a naléhavých
problémů evropského i světového společenství, včetně
problémů trvalého míru, nebude rozřešen, dokud ne
nastane jasno v tomto základním sporu. To platí ne
jenom o všech nesnázích a rozporech mezi velmocemi
a ve světě vůbec, ale také o nesnázích a rozporech ve
všech těch demokratických státech, kde jsou předsta
vitelé obou těchto myšlenkových směrů, totiž politické
strany, jejichž program i politická praxe spočívají
více nebo méně na jedné z obou myšlenkových zákla
den. Neboť nakonec v každém rozsáhlejším vnitropo
litickém sporu objeví se s matematickou přesností ne
shody, pramenící z protikladu obou myšlenkových
proudů a ovšem i ze způsobů a prostředků, jimiž má
nebo může býti veden politický boj. Tak u nás na př.
měli jsme letos už čtyři kříse Národní fronty, rozuměj
tedy krise vlády, v nichž šlo o předpoklady další spoluná synthesa mezi
ry, které v tomto
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práce politických stran, hlásících se k materialismu, se
stranami, jejichž program i práce vycházejí ze zásad nematerialistických, duchovních. A lze s určitostí oče
kávat, že podobně jako ve světě, tak i v našem státě
tyto spory se budou množit a budou se objevovat v ča
sově kratších intervalech a že po jedné jakž takž za
žehnané krisi vlády, budeme tu míti novou, ještě ne
snadnější. Tak dlouho, dokud by opravdu ve světě ne
došlo k oné veliké myšlenkové synthese a nebo až do
tud, dokud politické strany, představující jeden krajní
směr, tou či onou cestou nezbaví politického vlivu a
rozhodování zastánce a představitelé směrů odpůrcích.
Taková a nejiná je dnešní situace, blížící se nebezpečně
samotnému ostří nože, a to jak ve světě, tak i v na
šem státě.
Zahraničně-politické události a zejména politika vel
mocí je od konce druhé světové války ve znamení to
hoto veľkého myšlenkového a politického sporu; a
v uplynulém roce nabyl spor takových rozměrů, že
ohrozil i těžce vydobytý mír a jednotu i spolupráci
mezi spojenci. Nesmiřitelnost obou zápasících stran,
vyplývající z hloubky i šíře základního rozporu myš
lenkového, má.už dnes katastrofální následky pro celý
svět a zejména pro Evropu.
Řada projevů vůdčích amerických státníků obsahu
je velmi vážná vzájemná obvinění odpůrce na výcho
dě. Prohlášení komunistických stran devíti evropských
států, které vytvořily Informační byro, je dosud nej
otevřenějším a také nejnebezpečnějším nepřátelstvím
vládě a politickým stranám Spojených států a t. zv.
pravicovým socialistům, jejichž moc v jednotlivých
státech pochází z řádně projevené vůle širokých vrstev
v těchto zemích Nejzávažnějším dokumentem, kterým
odhaluje naráz hloubku celého sporu, jest projev
A. Ždanova, sekretáře Ústředního výboru všesvazové
komunistické strany (bolševiků), který byl přednesen
na poradě představitelů devíti komunistických stran.
Je to pronikavá, bystrá a neobyčejně informativní
analysa >dnešní světové situace, směsice skutečností
i nesprávných závěrů a je to mocná obžaloba pováleč
né politiky Spojených států. Je to také rnmtlivý důkaz
toho; že podezření a dokonce i nenávist všech komu
nistických stran, tedy i té nejmocnější, vůči Spojeným
státům a demokracii západního typu vůbec, jakož
i k sociální demokracii, je tak velká a tak nesmiřitel
ná, že takřka vylučuje smírnou možnost dohody před
stavitelů obou směrů a sil. Ždanov tu jasně říká, že
po válce došlo k rozdělení světa na dva hlavní tábory »na tábor imperialistický a protidemokratický a na tá
bor protiimperialistický a demokratický. Hlavní ve
doucí silou imperialistického tábora jsou Spojené stá
ty americké«. S nimi ve spolku jsou Anglie, Francie,
Belgie, Holandsko, Turecko, Řecko, jakož i země
Středního Východu, Jižní Ameriky a konečně i Čína;
hlavním cílem tohoto tábora je »příprava nové impe
rialistické války, boj proti socialismu a demokracii...«
Protiimperialistické a protifašistické síly tvoří druhý
tábor, to jest SSSR a země »nové demokracie« - Ju
goslávie, Polsko, CSR, Albánie, Bulharsko, Rumunsko,
Maďarsko a částečně Finsko.
Ždanov, jeden z nejmocnějších mužů SSSR, na roz
díl od jiných komunistických předáků, říká ve svém
projevu jasně, co je nejvlastnějším cílem politiky států
»nové demokracie«. Praví doslova, že sovětský socia
listický stát »má zájem na vytvoření co nejpříznivěj
ších podmínek pro budování komunistické společnos
ti«. President Truman zase několikráte zdůraznil, že
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Spojené státy mají zájem na vytvoření co nejlepších
podmínek pro růst politické demokracie v Evropě i ve
světě a na tom, aby jednotlivé režimy v evropských
státech byly »svobodné a svéprávné a pány vlastního
rozhodování«. Netajil se přitom, podobně jako jiní
amer ctí politikové, obavou, že právě komunistické
strany a samotný Sovětský svaz představuje největší
ohrožení takovýchto demokratických režimů. Jsme
tedy zase u kořene všech nesnází, u zcela rozdílného
pojímání politické budoucnosti Evropy i světa. Jestli
že na západě pokládá se existence více než jedné po
litické strany za sám předpoklad demokracie, Ždanov
tvrdí pravý onak a zdůrazňuje, že tam, kde není’ proti
chůdných tříd, nemusí být také více stran, zejména už
ne stran socialistických. Jestliže na západě mluví se
o jediném východisku, které vede z dnešní politické
i hospodářské krise, totiž o Spojených národech svě
tových nebo aspoň evropských, Ždanov se ostře vy
slovuje proti takovýmto plánům, které podle něho se
rovnají zotročení Evropy. Na západě poukazuje se na
nebezpečí komunismu a na úspěchy, kterých ůž do
sáhl; na východě ústy Ždanova volá se do boje komu
nistů proti »americkému plánu zotročení Evropy«. Obě
strany rozhodly se pro boj na život a na smrt, menší

Mír je nutný

a malé národy mají oběma odpůrcům v*tomto boji
pomáhat, často bez ohledu na nejvlastnější zájem širo
kých vrstev.
Je pochopitelné a samozřejmé, že" nesmiřitelnost
obou stanovisek i odpůrců promítá se prudce do vnitro
politického a mezistranického života našeho státu. Stá
tu, který je dosud v přátelských stycích s Amerikou
i Anglií, ve významném spojení obchodním a kultur
ním s řadou západoevropských zemí; a konečně státu,
v němž jsou z vůle lidu u moci představitelé tohoto
lidu strany, organisace i osobnosti, které budují svůj
názor a svou politiku na myšlenkovém směru nematerialistickém a které ideologicky mají velmi blízko
k »pravým socialistům«, o nichž se mluví v komunis
tickém manifestu jako o nepřátelích pokroku a lidstva.
Z projevů všech vůdčích komunistů i z prohlášení Ždanovova ’je jasné, že těmto odpůrcům je vyhlášen ne
smiřitelný boj, všemi způsoby a pod nejrůznějšími zá
minkami. Ani u nás není tomu jinak a mnohé z ne
snází a sporů, které nyní otřásají státem, jsou jeho
částí. Proto také čs. strana lidová, podobně jako ostat
ní nekomunistické strany, spatřuje v dnešních vnitro
politických nesnázích v podstatě boj o demokracii
v Československu.

Jan Kolár
♦

Často už mnozí z nás klesají únavou; často už stís
něnost a strach v nás nabývají vrchu; často už mnozí
z nás bezradně složili ruce do klína, odhodivše flintu
do žita: neboť často už se zdálo, že mír je ztracen.
A přece člověk vždy znovu a znovu zvedá hlavu, znovu
se chápe všech prostřédků a zbraní, které má po ruce
a znovu se vkládá do boje za mír - neboť věří, že ještě
zdaleka není všechno ztraceno, že jeho úsilí nebude
marné, že jednoho každého z nás je v tomto boji tuze
potřebí.
Odkud ta síla v člověku, že ho ani nejnebezpečnější
mezinárodní konflikty nedokáží zlomit, že ho prohlu
bované rozpolcení světa nedokáže zcela zastrašit, že se
nevzdá, ani tehdy, když už se zdá, že byl sražen na
kolena a kdy jeho optimistická víra je mnohým na po
směch? Věru, není těžko najít odpověď: protože každý
člověk na této domýšlivé planetě chce mír, protože jej
každý z nás musí mít, aby mohl vůbec lidsky žít.
Zdálo by se, jako by už lidstvo zapomnělo, jak to
chutná, není-li nebo nechystá-li se válka - když vidí
me, jak se mnozí svěřepě brání tomu, podat si ruce
a jít po své práci, která pro neustálé hádky leží ladem.
A přece na mír nezapomněl žádný z lidí: pro někoho
znamená mír prosperitu, pro někoho šlehačku, pro ně
koho možnost cestování, pro někoho právní stav, pro
někoho Svobodu, pro jiného život bez hladu, pro další
ho popud k založení rodiny . a pro nás všechny bez
rozdílu život beze strachu, jistotu, klid duše a základ
vší tvorby. Je lhostejno, že každý z nás vidí v míru
splnění různých úseků svých osobních tužbiček a p^á nů - hlavní je, že pro nás pro všechny mír vůbec něco
znamená, že je něčím, po čem všichni do jednoho tou
žíme, že je něčím, bez čeho pociťujeme svůj život jako
neúplný, chudý a v pravém slova smyslu planý a zby
tečný.
' Mír není luxus - třebaže by tomu dějiny lidstva na
svědčovaly - mír je základní podmínkou našeho živo
ta - a lidstvo si tohle počíná naléhavě uvědomovat.
Každý z nás už chce zase volně vydechnout, neboť že
lezné plíce protileteckých krytů nikomu natrvalo ne
stačí. Každý z nás už chce zase pracovat pro sebe
a pro svou rodinu, neboť práce, směřující k ničení,
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ještě nikoho nemohla trvale uspokojit a hlavně na
sytit. Každý z nás se už chce zase svobodně zasmát a to je snad jedno z nejsilnějších přání dnešního lid
stva - neboť strach o život okrádá člověka o spánek,
nervy a mládí: a každý z nás chce být ještě chvíli
mlád! Náš svět zešedl; všimněte si lidí kolem sebe vrásek se nedopočítáte; únava hnízdí v našich očích;
nejistota z toho, co bude zítra, nám hrbí ramena; léta
ubíhají a mnozí z-nás s údivem a smutkem konfron
tují svůj křestní list a to, nač jim dává právo, s tím,
čeho se jim z toho dostalo... A lidé se tolik chtějí
smát - ale i v práci a doma, ne pouze Chaplinovi; lidé
se chtějí radovat - ale ze života, ne pouze z neúspěchu
či prohry druhých! Každý z nás už chce prostě nor
málně žít: pracovat, zamilovat se, oženit se a mít děti neboť různé arbeitseinsatzy, dobrovolná pracovní za
řádění a vázanost hospodářství nemohou být pro ni
koho existenční jistotou. Každý z nás už zase touží po
nějakém řádu, po bezpečnosti, po přehlednosti svého
i veřejného života. A jedinou podmínkou, aby všechna
tato naše přání byla splněna - je mír. A rychlý mír neboť už stěží lapáme po dechu.
Dokud byl svět malý, dokud trvalo celý týden, než
jezdec s důležitým poselstvím překonal vzdálenost

VkUElltE JE ZVYKEM
dáti příbuzným a známým jako štědrovečerní
nebo novoroční dárek stvrzenku na předplat
né pro oblíbený list. Pošlete svým přátelům
v Československu potvrzphku, že jste pro ně
předplatili jediný český katolický deník.

NÁROD V CHICAGU USA!
Budou vám vděčni a příjemně překvapeni! Je možné
předplatiti v naší měně! Informace sdělí obratem:
ADOLF SUK, ředitel redakce a administrace katolic
kého deníku NÁROD v Chicagu USA, pro Českoslo
vensko Dobřichovice 184
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z jednoho konce -říše na druhý, dokud byly války více
méně lokální záležitostí, dokud jedna. bitva kdesi na
kopečku - třebas rozhodovala o osudech celých říší byla T. starána několika stovkami vojáků - dotud sku
tečně málokdo byl náchylný k tomu, uvěřit, že mír je
základní podmínkou lidského živóta. Byl spíše považo
ván pouze za příležitost k přípravě nového boje, jehož
úspěšnost byla nej vyšším měřítkem hodnoty člověka.
Boj byl pro starověkého a středověkého člověka smys
lem života - lidé se hrozili vlastní smrti v posteli, což
pro sebe považovali za potupu. Položme na jednu mis
ku vah umění kteréhokoliv odvětví, oslavující hrdin
ství v boji, bohatýry a jejich válečná tažení - a na
druhou misku umění, velebící mír: zrnko prachu proti
hoře. Hle, jak nepravými cestami se ubíralo myšlení
umělců!
Naproti tomu dnes - dnes už se války týkají nejen
celých národů, nejen mužů v poli a žen, dětí a starců
v zázemí - ale všeho lidstva, bez rozdílu barvy pleti,
náboženství a jazyka. Dnes už není možno si někde
v koloniích vystřelit, aby to v mateřském státě nepo
cítil každý občan a vlivem diplomatických, ne-li přímo
vojenských intervencí i každý občan ostatních států.
Proto jsme náhle všichni poznali cenu míru pro naše
vlastní životy a proto se ho nechceme vzdát. Proto se
vrháme stálg znovu a znovu do boje o mír, protože nás

O těch dodávkách ze SSSR
Uveřejnili jsme v minulém čísle plné znění dopisu,
kterým se jeden náš občan zle obořuje na naše časo
pisy. Tvrdíme, že žijeme v demokratickém státě a ne
zlobíme sě proto, že nám říká otevřeně své mínění,
i když není příliš lichotivé. Ježto nás žádá o odpověď -

DVĚ
KNIŽNÍ UDÁLOSTI
Bernard Shaw :

r .

POLITIKA
PRO KAŽDÉHO

t

M

Četba každého nového díla geniálního satirika, je
vždycky slavnosti ducha, intelektu a vtipu. Pa
mětník světa pařížské komuny, který se dožívá
věku atomové pumy, sděluje čtenáři své nesmírné
životni zkušenosti jiskřivě, satiricky — zkrátka
shawovsky.
Přeložil A. Pflanzer Brož 150 Kčs, váz. 180 Kčs.

Sumner Welles:
ROOSEVELT '
ZACHRAŇUJE MÍR
(Paměti amerického diplomata)
Nejvýš Časová a v Americe proslulá kniha mezi
národního diplomata. Přítel a spolupracovník
Rooseveltův vydal tif osobní svědectví o dip’omatickém poradí a osobnostech, které měly , rozhodu
jící vliv na vznik druhé světové války.
Přeložil E. Klinger. Brož. 150 Kčs, váz. 175 Kčs.
U knihkupců.
NAKLADATELSTVÍ PRÄCE, PRAHA IÍ, VÁCLAVSKÉ NÄM. C. 15
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k tomu vede pud sebezáchovy a touha svůj život sku
tečné žít a ne jen živořit, tritoto ta^é oumitame papouškování nepravdivého hesla starých Římanů: Si vis
pacerrr, para belium - chceš-li mír, připravuj válku. Za
žili jsme totiž a víme, že už tomu tak v lidské povaze
jest, že, má-li někdo v ruce zbraň, hrozí s ní tak dlou
ho, až také udeří; člověk velmi lehce podléhá svodu
stisknout kohoutek, třebaže chtěl svou pistolí jen stra
šit... Římané si to tenkrát mohli dovolit, řídit se
svým heslem - my už ne; jejich válka se odehrála ve
sklenici vody, naše na našich dětech - v tom je ten
rozdíl. Proto - chceme-li mír, musíme připravovat mír!
Jenže - u nás už nejde jen o vůli, jen o touhu - u nás
už jde o životní nutnost - a to by si měli uvědomit
všichni ti, kdož o osudech světa rozhodují, protože na
to až příliš často zapomínájí. Jich by se to ovšem ne
týkalo: vojevůdci mají vždycky tu výhodu, že nejsou
v zákopech - ale týkalo by se to jejich národů. Chce
me-li tedy připravovat 'mír, znamená to, že musíme
usilovat o to, aby hlas lidu, volajícího po míru, se stal
skutečně hlasem Božím a nabyl tahové síly, aby zalétl
až k uším těch, kdož jsou zákonem i svým svědomím
odpovědni za to, že tohoto hlasu budou vždy a ve všem
poslušní. Boj o mír není ničím jiným, než bojem o člo
věka: aby byl věren ideálům lidskosti, ztlumil všechny
své bojovné pudy a pacifikoval své smýšlení - stojíť
psáno, že mír a pokoj bude dán jen »lidem dobré vůle«!

.

Redakce
jak zdůrazňuje pravdivou - ochotně mu vyhovujeme.
Jde o dodávky ze SS$R, o pomoc UNRRA. a o věci
hospodářské vůbec.'
Zdá se, že jste si -milý čtenáři - zřejmě v důsledku
podivuhodné úpravy zpráv určité části tisku - popletl
a s Vámi asi ,i mnozí jiní rozdílnou povahu dodávek
z UNRRA a ze SSSR. Časy UNRRA jsou, jak se zdá
aspoň pro nás, nenávratně pryč. Nevíme také, na jaké
cifry jste zvyklý; ale myslime, že nelze nazývati »tro
chou« dar rovnající se za rok 17násobku toho, co mají
státu vynésti všechny naše národní podniky, podle roz
počtu na tento rok dohromady. UNRRA totiž za své
dodávky nepožadovala úhrady ani v penězích, ani ve
zboží. Jednalo se o mezinárodní pomocnou, nikoliv ob
chodní akci. Dodávky ze SSSR jsou však výsledkem
dvoustranného obchodu, při němž obě strany za své
dodávky požadují plné zaplacení, a to ve zboží. Jest to
samozřejmé i správné. Nemůžeme požadováti od SSSR
a nikoho jiného, aby pro naše přátelství nám dával
darem zboží, které může prodati sám jinde, i když
jsme snad sami poskytli nemalé množství různých
darů, které nám nyní budou chyběti. Velkodušnost
UNRRA byla asi nakažlivou a jest jen litovati, že se
neprojevila jako světová epidemie. Nelze ovšem tvrditi, že jsme se mohli upsati oslavnými články, neboť
psali jsme pouze tak, jak náš tazatel žádá - pravdivě.
Měl by se tedy obrátiti na tisk jemu zřejmé bližší,
který se nevyznačoval zrovna objektivním zpravodaj
stvím o akci UNRRA a který, ač jednalo se o mi
liardové dary, které nám umožnily bez poruch
překonání bídy prvých dvou poválečných let, nevěno
val informaci svých čtenářů o této věci ani zlomek
toho místa, které věnuje obchodní transakci, se ŠSSR.
Ostatně, právě ještě přichází jeden opozdilec, který
nám přijde neobyčejně vhod. Jest to dodávka -asu. . .f
15.000 t kanadské pšenice, kterou dostaneme za
10.000 t půjčených loni z našichr přebytků akci UNRRA i
pro Francii a Polska. Tedy dluh splacený s 50% úroků!
Jest příznačné, že o této věci své čtenáře velká část
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našeho tisku neinformuje. Měl byste se tedy, milý
příteli, s výtkou neobjektivního zpravodajství obrátiti
na tisk, ze kterého asi jedině čerpáte své vědomosti.
Jsme skutečně rádi, že můžeme o tomto úspěšném
zahraničním obchodě se SSSR naše čtenáře informovati, stejně jak jsme zvyklí je pravdivě informovati
o našem zahraničním obchodě vůbec. Tedy SSSR nám
přislíbil dodati celkem 60.000 vágonů obilí, které nut
ně potřebujeme a za které bychom jinde museli patrně
platiti v dolarech. Od nás zase žádá zboží, které sám
by musel dovážeti odjinud a platiti nepochybně také
v dolarech. Jedná se tedy nepochybně o obchod, na
němž obě strany mají zájem a při němž obě strany se
zavazují ihned dodávati - tedy obchod za hotové. Toto
jest samozřejmé, neboť obě strany zboží svého part
nera potřebují ihned a jest také samozřejmé, že obě
strany budou požadovati ceny, které by dostaly jinde.
•Toto jest ostatně zásada naší obchodní smlouvy se
SSSR, kde obě strany se zavazují požadovati za své
dodávky konkurenční ceny světové. Nesmí nás proto
ani klamati, že za obilí ze SSSR budeme platiti náso
bek toho, co dostávají naši zemědělci, neboť světové
ceny obilí jsou podstatně vyšší, než jaké přiznalo naše
ministerstvo zemědělství našim rolníkům. Nesmí nás
ani překvapiti, že za některé naše výrobky obdržíme
méně než za ně platíme sami doma. To za ty, které
jsou dražší než obdobné zboží na světovém trhu. Proto
oprávněně vyzýval výkonný výbor KSČ naše pracující,
aby zvýšili své úsilí ve výrobě, neboť podle dosavadní
ho stavu by nám hrozily velké ztráty. Méně správné
bylo zdůvodnění, že se tak máme odvděčiti SSSR. Ten
od nás nežádá žádného »odvděčení«, nýbrž, jako rovný
od rovného, splnění převzatých závazků. Musíme tedy
prostě pracovati proto, abychom si na svůj chléb vy
dělali. Ovšem agitační kampaň, kterou s tímto obcho
dem provádí KSČ, slouží zcela a jedině jejím stranic
kým zájmům a jest při tom zlehčováním vlastního stá
tu, který se jí uměle staví do posice jakéhosi proseb
níka a obtížného chudého příbuzného. Toto jistě ne
bylo ani přáním SSSR, který s námi jedná jako s dob
rým zákazníkem i důležitým dodavatelem. Jak nevkus
né a náš lid přímo urážející jest heslo ražené komu
nistickým tiskem, že tři dny v týdnu budeme jisti so
větský chléb a knedlíky, vysvitne nejlépe z toho, že
podle této zásady bychom museli na příklad říci, že
denně vaříme - bohužel lépe řečeno, jsme vařili - bra
zilskou kávu, kterou nad to ještě jsme dostali na úvěr.
Nebo sovětský tisk opět by pod palcovými nadpisy
mohl psáti, že tolik a tolik procent aut jezdí na česko
slovenských pneumatikách, či tolik milionů sovětských
občanů jest ošacováno a obouváno Československem.
V Argentině by se asi zase dočetli, že bydlí v domech
postavených z československého cementu a my opět
bychom museli vypočítati, kolikráte měsíčně jíme ar
gentinské maso. Nakonec bychom zjistili, že naše zá
sobování kokosovým olejem a tedy jedlými tuky nám
zajistily třeba Sundské ostrovy. Tedy nejíme sovětský
chléb, argentinské maso, nebo americké sádlo, ani ne
pijeme brazilskou kávu, ale jíme náš chléb a naše jídla,
která jsme si opatřili vlastní prací a která jsme si
koupili za vlastní a tvrdě vydělané peníze.
My neděláme ovšem z věcí hospodářských stranic
kou politiku, jak bohužel činí tisk našich komunistů
a jim poplatných organisací. Jsme toho názoru, že
zájmy hospodářské jsou zájmy celonárodní, neboť od
’ J
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úspěchu našeho hospodaření a zejména dobrého cho
du zahraničního obchodu jest odvislá výše blahobytu
či bídy celého národa. Bráníme se proto tomu, aby
zdůrazňovali, že se musíme snažiti o zvětšení našeho
zahraničního obchodu. Nepřestáváme zdůrazňovati, že
zejména se SSSR i slovanskými zeměmi jest náš ob
chod doposud příliš malý. Vždyť nedosahuje ani plá
nované výše a obnáší za prvých 9 měsíců tohoto roku
jen asi 13% našeho celkového zahraničního obchodu.
Nesmíme zapomenouti, že dříve hrálo v našem zahra
ničním obchodě dominující roli Německo, které zatím
jest vyřazeno a které také bylo hlavním dodavatelem
i odběratelem zemí slovanských. Již proto musíme
a můžeme obchod s těmito zeměmi podstatně roz
šířit. Ovšem cílem zahraničního obchodu není pouze
zboží vyvézti, nýbrž vývozem získati protiplnění, ať
již ve zboží, které potřebujeme, či v takových peně
zích, za které si je můžeme kdekoliv opatřiti. A tu vi
díme, že každý stát se snaží vyvézti to, co sám může
postrádati, dovézti ale jen to, co nezbytně potřebuje.
Tak jest tomu u nás i u jiných států. Jest pak již úko
lem vyjednavačů při obchodních smlouvách, aby tyto
protichůdné zájmy sladili tak, aby vzájemné obchodní
vztahy vyhovovaly skutečným potřebám obou zemí.
Proto vidíme, že my požadujeme na příklad od SSSR
obilí, které potřebujeme, ale které by tento při dnešní
poptávce mohl prodati i jinde, a on žádá za to od nás
zase železo, ocel a železné roury, které bychom sami
sice také potřebovali, nebo mohli prodati jinde, ale
které dáme za obilí proto, že důležitost obého zboží se
vyrovnává. Doufejme proto, že tento obchod, který
jest obchodem za hotové, uspokojí obě strany.
Mnohem obtížnější jest již naše posice vůči Západu,
odkud potřebujeme nezbytně také velké množství zbo
ží, které ale nemůžeme zaplatiti ihrfed zbožím, které
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by tam bylo stejně naléhavě potřebováno, ani peně
zi, pro nedostatek zlata či dolarů. Zde tedy bude nej
prve nutno získati úvěr, který jest opět v prvé řadě
otázkou důvěry, případně projevem přátelství. Není
snad ani třeba býti detektivem, aby se zjistilo, že tisk
našich komunistů-nepřispívá zrovna k vytvoření psy
chologického ovzduší k tomu potřebného.
Jak jsme již řekli, potřebujeme nutně rozšířiti svůj
zahraniční obchod se všemi státy a zejména slovanský
mi, kde bychom mohli definitivně nahraditi exporty
z Německa a odkud bychom si mohli zajistiti zase do
voz potřebných surovin, zejména rud. Ovšem obchod
s těmito státy není již tak jednoduchý. Zatím co* se
SSSR můžeme udržovati styky, v nichž naše dodávky
jsou téměř ihned uhrazovány protidodávkami, jsou
ostatní slovanské státy na tom podstatně hůře a to, co
nám mohou dodati ihned, bychom patrně jinak ještě
nedováželi a proti tomu zase statky, které bychom od
nich nutně potřebovali, vyvážejí zatím i do jiných zemí,
odkud za ně mohou dovézti zboží, které podle jejich
stupnice potřeby považují za nej důležitější. V našich
smlouvách s Bulharskem a Jugoslávií byly stanoveny
určité kontingenty t. zv. dolarového zboží, t. j. zboží,
za něž na světovém trhu lze dostati dolary. My sami
jsme byli s to splniti tyto kontingenty u Bulharska na
80%, Zatím co Bulharsko nedodalo nám na stanovené
kontingenty téměř ničeho. O něco lepší jest již vzá
jemné plnění mezi námi a Jugoslávií, kamž jsme do
dali naše kontingenty na 85% a Jugoslávie splnila své
kontingenty mezi 0—20% podle druhů zboží. Tak do
chází k zajímavým úkazům, že na příklad jugosláv
skou chromovou rudu, do kontingentů těchto pojatou,
kupujeme ze Švýcar. Z tohoto jest patrno, že svým
slovanským spojencům poskytujeme neobyčejně důle
žitý, vlastně dolarový, úvěr a prokazujeme jim tedy
nepochybně velké’služby. A přece na rozdíl od našeho
komunistického tisku jsme se ještě v jugoslávském
tisku nedočetli nějakého zvláštního ocenění těchto slu
žeb, tím méně ponižujících tirád, jaké můžeme Čisti
v našem tisku »světového formátu«. My se pro to ne
horšíme, naopak považujeme, normální a důstojnost
/

vlastního státu zachovávající, referování tisku bulhar
ského a jugoslávského za správné, stejně tak jako pro
jednávání těchto záležitostí v odborné hospodářské
rubrice a nikoliv zneužívání ke stranicko-politické agi
taci. Představte si, milý tazateli, jak asi by zprávy
o našem zahraničním obchodě vypadaly, kdyby na pří
klad noviny počaly referovati tímto způsobem o všech
našich obchodech. Nebo kdyby, nedej Bůh, některé
státy, s nimiž máme velmi čilé obchodní styky, počaly
třeba požadovati, aby o obchodech s nimi bylo refero
váno, řekněmež z důvodů reklamních, obdobným způ
sobem a kdyby tak tyto státy žádaly, aby se psalo ni
koliv, že jsme dovezli, nýbrž že ony nám dodaly za ta
kové a takové miliardy zboží a žádaly třeba, aby re
feráty byly úměrné velikosti dodávek. Tu podle obje
mu našeho zahraničního obchodu za % letošního roku
by bylo nutno vyhraditi referátům o dovozu z Anglie
jednu stranu denního tisku, dovozu z USA jednu stra
nu bez tří řádků, pak ihned by se v našem tisku obje
vilo s % stránkou Švýcarsko a hned za ním Švédsko,
Holandsko a Belgie. Ve zprávách o vývozu by si tyto
státy jen poněkud prohodily pořadí.
Tedy, rozhorlený čtenáři, vyhověli jsme Vašemu
přání a píšeme Vám i Vašim přátelům, kteří asi jsou,
dík jednostrannosti své duševní stravy, stejně mylně
informováni - pravdivě a bez stranického zabarvení
o všem, nač jste se tázal. Nyní bychom Vás jen pro
sili,-abyste se obrátil na tisk, z něhož jste dosud své
skreslené informace čerpal a požádal jej, aby Vás
i ostatní své čtenáře stejně pravdivě a otevřeně infor
moval. Pak by nepochybně bylo více jednoty i porozu
mění mezi námi doma a mnoho nepříjemností a po
tíží by zůstalo ušetřeno našemu státu za hranicemi.
Máme ale obavu, že by pravdivé informování neslou
žilo sobeckým cílům naší největší strany, která by si
ráda sama, s vyloučením ostatních, upekla z koupené
pšenice hodně veliký koláč. Máme obavu, že tím nejen
neslouží našemu státu a národu, ale působí a nepo
chybně ještě vícekráte způsobí zbytečný vznik podezře
ní vůči Sovětskému svazu, že provádí také »pšeničnou
politiku«.

Idea jihoslovanské federace
My, kteří jsme po staletí zápasili za svá práva i svou svo
bodu a které neutuchající boje naučily znáti pravé nepřátele
Slovanstva, chápali jsme nejlépe tragedii balkánských Slo
vanů za posledních desetiletí. Roku 1885 vypověděli Srbi
válku Bulharům, v pozadí však stálo Rakousko. Roku 1913
balkánští spojenci z války proti Turkům střetli se na bojiš
tích makedonských, na jedné straně Srbi a Řeci, k nimž se
připojili 1 Rumuni, na straně druhé Bulhaři — a z války
vytěžili politicky nejvíce Němci a územními zisky zvláště
Řekové. První i druhá světová válka zavlékla Bulhary po
bok Německa, které dovedlo uměle prohlubovatl propast me
zi Bulharskem a Jugoslávií sporem o Makedonii. Jugoslávie
mohutněla, Bulharsko sláblo. To vše jsme viděli a jistě žádný
jiný národ netoužil tak mocně po konečném smíru a sbratření jižních Slovanů jako my. Chápali jsme, že mají-11 býti od
činěny škody, které slovanské zájmy na Balkáně v minulých
desítiletích politikou německou a útočností řeckou utrpěly,
musí Jugoslávie ztotožniti své zájmy se zájmy oslabeného
Bulharska. Současně jsme věděli, že takové ztotožněni juhoslo
vanských zájmů s bulharskými je možné jedině ve společném
rámci velké jihoslovanské federace, ve které by se Bulharsko
(a vůbec země Bulhary obývané) stalo rovnocenným partne
rem. Po tom jsme toužili už po první světové válce. Tehdy se
však myšlence jihoslovanské federace stavěly do cesty dvě
velké překážky: dynastie a Makedonie. Dnes obě tyto pře
kážky zmizely: dynastie byly z obou států vypuzeny, otázka
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Makedonie, která byla až dosud příčinou všech balkánských
sporů a válek, byla konečně vyřešena tím, že Makedonie, po
kud byla připojena k Jugoslávii, se stala autonomní republi
kou ve federativním státě jihoslovanském. Konečně tedy je
možno doufati v úspěch myšlenky federace všech jižních
Slovanů. Na otázku, položenou maršálu Titovl v době jeho
loňského pobytu v Praze, sleduje-li takovou politiku, odpo
věděl neurčitě: »Zatím ne, ale i to přijde!« Jak se zdá, »přišlo
to«, alespoň při nedávném podpisu jihoslovansko-bulharské
přátelské a spojenecké smlouvy prohlásil maršál Tito v Sofii,
že obě republiky se dohodly na tak těsné spolupráci, že
otázka federace se stala pouhou formalitou.
Myšlenka velké federace jižních Slovanů není nová. Táhne
se ve velkých přestávkách dějinami balkánských Slovanů od
dob nejdávnějších. Vítěznými pochody spojil všechny jižní
Úryvek z dopisu vděčného čtenáře:

kniha od význač
ného českého myslitele Fr. Romana
Jirmana mi vrátila chuťkžiyotuavíru
v člověka.Váz. 140 Kčs. U knihkupců
ANTOJNÍN KOVAND A, nakladatel,
Praha I, Železná 16
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Slovany ve společné říši bulharský car Simeon, o totéž se harsko, Thrácie a Makedonie.« Ostatní články protokolu
pokusil 1 srbský car Dušan Silný. Ve formě daleko ušlechti zdůrazňují rovnoprávnost .obou národností ve všech odvět
lejší a úspěšnější uzrála Idea jihoslovanské federace v hlavě vích státního i církevního zřízení.
nejlepšího srbského vládce XIX. století knížete Michaila Hl.
Srbská vláda se však ani tentokráte neodhodlala k. uzavře
Chrenovíče, který roku 1859, v rozhovcxU s maďarským re ní závazné smlouvy s bulharskými revolucionáři. V té době
volucionářem Košutem v Londýně naznačil takto svůj poli dlel totiž kníže Michail právě. v Cařihradě, aby osobně podě
tický program: »Aby se Srbsko zbavilo rakouského protek koval sultánu za odvolání tureckých posádek z Bělehradu a
torátu a aby neupadlo současně pod ruský, musí naléztl ostatních srbských měst, a Garašanin považoval za nevhodné
oporu v dunajské konfederaci s Rumunskem a Maďarskem konspirovati současně proti Turecku. K novému jednání se
a jakmile se rozpadne Turecko, musí kolem sebe jakožto při srbskou vládou již nedošlo. Odjel sice za tím účelem do Běle
rozeného střediska sjednotit! všechny Jihoslovany bez roz hradu bulharský básník Ljuben Karavelov, který nalezl v Bě
lehradě pomocníka.a nadšeného propagátora myšlenky fede
dílu.«
K uskutečnění této své myšlenky usiloval kníže Michail ratívni v spisovateli S. Rakovském, organisátoru bulharských
o navázání styků s bulharským národem, totiž s bulharskou dobrovolnických sborů, avšak úkladná vražda, jejíž obětí, se
politickou emigrací v Rumunsku usazenou, která mohla býtl v květnu 1868 stal kníže Michail, .učinila konec velkým slo
právem považována za výhradního mluvčího ujařmeného Tur vanským plánům. Současně s tělem zavražděného knížete
ky Bulharska. V Bukurešti v té době hlavním obhájcem ná byla na dlouho pohřbena také .idea jihoslovanské federace.
rodních bulharských tužeb byla revoluční organisace, zvaná Po smrti .knížete Michaila III. nastoupil t.otiž v srbské poli
»Komitét starých«. Kníže Michail.pověřil vyjednáváním s Bul tice obrat. Garašaninův nástupce, austrofil Ristič, udal poli
hary o připojení k jeho akci a o přijetí myšlenky jihoslovan tice nový směr, protichůdný politice zavražděného knížete.
ské federace svého diplomatického zástupce v Bukurešti Ma- Trpké zklamání, jehož se Bulharům dostalo .od Srbska, při
gazinoviče. Bulhaři uvítali s nadšením Michailovu myšlenku, mělo je, aby nebudovali svých plánů výlučně jen na srbské
poněvadž v ní právem viděli splnění vrcholných přání , své ne pomoci, a proto byla Idea jihoslovanské .federace rozšířena
šťastné země, a tak v lednu roku 1867 vypracoval Komitét jimi v myšlenku federace balkánské. Karavelov vyjádřil svůj
starých t. zv. »Program politických styků Srbo-Bulharů a program takto: »Na Balkánském poloostrově žije pět národů
jejich srdečného sjednocení«. Tento vysoce zajímavý a pro bulharský, srbský, rumunský, řecký a albánský, které jsou
dnešní dobu jistě poučný dokument obsahuje celkem 12 bodů určeny k tomu, aby zbořily szpuchřelou říši sultánovu a vybu
dovaly na jejích zříceninách několik nových států. Tito náro
tohoto znění:
1. Srbi a Bulhaři, příslušníci jedné slovanské rasy, jedné dové musí však.býti sjednoceni, sjednoceni a opět sjednoceni.«
krve, jedné víry, vycházející z jednoho kmene a v nejbližším Bulharští revolucionáři chápali však, že síly balkánských ná
sousedství žijící, jsou Prozřetelností Boží zvoleni k tomu, aby rodů nestačí na tak velké úkoly a představovali si balkán
v budoucnosti žili pod společnou vládou jednoho a téhož skou federaci .jedině pod protektorátem Ruska, které mělo
také posílitl v ní posice slovanských národů. Polští emigranti
vládce, pod jedním a týmž praporem.
2. Poněvadž tvoří jedno tělo, oživované společnými city, v Turecku Czajkowskl a Lanczewicz je zrazovali a .varovali
poněvadž snahy jejich směřují ke společnému cíli a poně před Ruskem, avšak .Karavelov jim odpověděl ve svém časo
vadž tohoto cíle mohou dosáhnout! jedině společným úsilím, pise »Svoboda«: »Proč nás lekáte s Ruskem? Nemáme s Rusy
musí se tito bratrští národové .v budoucnosti právoplatně nic společného, leda bratrské příbuzenství, které nás váže
ik.vám Polákům, neboť jsme Slované. Bulhaři touží přede
jmenovali buď Srbo-Bulhaři anebo Bulharo-Srbl a jejich spo vším
po svobodě a nechtějí se státi ani Rusy, ani Poláky.«
lečná vlast nechť se jmenuje Bulharo-Srbsko nebo SrboIdea balkánské federace nesetkávala se však s porozumě
Bulharsko.
3. Jeho Jasnost, kníže Michail Obrenovié, jenž nejednou ním ani u srbských, ani u řeckých státníků, kteří měli na
již dokázal svou velkou lásku k vlasti a je potomek slavného zřeteli pouze prospěch svých «tátů a počali si nepřáti osvo
rodu i syn osvoboditele Srbska, budiž provolán vrchním vůd bození Bulharska, poněvadž plným právem očekávali, že svo
bodné Bulharsko bude se stavětí v c"stu jejich výbojným
cem Srbo-Bulharů a velitelem jejich vojsk.
4. Národní prapor budiž složen ze srbských a bulharských plánům. Návrhy bulharské zůstávaly nepovšimnuty, a proto
bulharští revolucionáři založili v Bukurešti nový ústřední vý
barev a znaků.
5. Hranice Srbo-Bulharska budou hájeny společným úsilím bor, který si vytkl za cíl připravlti v Bulharsku všeobecné
povstání a svrhnouti turecké jho vlastními silami. V čelo to
proti každému vnějšímu nebezpečí.
6. Zákonodárství bude společné, avšak zákony , budou zve hoto hnutí se postavil apoštol bulharské revoluce Vasil Levskl, jehož věrným pomocníkem byl absolvent táborské hos
řejňovány vždy v obou jazycích.
7. Národní peníz má míti na jedné straně obraz vladaře podářské školy Angel Kančev, vášnivý ctitel Karla Havlíčka.
a na druhé srbsko-bulharský znak s nápisem: »Království Borovského. Oběma tanula na mysli demokratická republika
Srbo-Bulharů.« Vladař Srbo-Bulharů bude udílet! řády a vy bulharská, nebyla jim však cizí ani idea federace, ať už jiho
slovanské nebo balkánské. Nový ústřední revoluční výbor vy
znamenání s ohledem na dějiny obou národů.
8. Metrický systém se přijímá za národní systém, stejně pracoval také tento program:
1. Bulharský revoluční ústřední výbor má za cíl osvobozeni
jako peníze.
Bulharska revolucí mravní 1 ozbrojenou.
9. Náboženství Srbo-Bulharů je pravoslavné.
2. My, Bulhaři, chceme žiti v nejlepším přátelství se všemi
10. Patriarcha Srbo-Bulharů je na základě starého historic
kého práva úplně samostatný. Synod je smíšený. Biskupové sousedy a na prvním místě se Srby a Černohorci, kteří s náa duchovní správci diecésí musí býtl příslušníky oné národ
nosti, která v diecési převládá.
11. Panovník jmenuje ministry tak, aby byli ve vládě za
KNIHY VÝZNAMNÉHO ČESKÉHO EPIKA
stoupeni Srbi i Bulhaři.
12. Otázku sídelního města společné naší vlasti rozhodne
FRANTIŠKA KŘEL1NY
Národní shromáždění.
Program byl předložen srbské vládě k schválení. Předseda
nfj OTEC KAP1TÁX
vlády Garašanin, vynikající srbský státník a hlavní spolu
nový román > let 1939-1945 bude nepochybné události
pracovník knížete Michaila na uskutečnění jeho velké slovan
fcni/ni sezónu. 432 stran, brož. Kčs 112.-, vir. Kíe 137.·
ské myšlenky, uvítal s nadšením bulharský program, chtěl"
si však z- opatrnosti zajistiti bezpečné záruky, že program
C B BA KRÁLOVSKÁ
není dílem pouze nadšených jednotlivců, nýbrž že je to pro
mohutný román, který už dnes náleží k velikým
gram všenárodní, za nímž stojí celý bulharský národ. Bul
historiokým románům českého písemnietvL Velký,
harští revolucionáři uznali důvody srbského státníka a svo
lali proto do Bukurešti sjezd bulharské emigrace i bulhar
dárkový formát
:atrova! Zd. Kratochvíl. 842 stran
ského národa. V dubnu roku 1867 sjeli se do Bukurešti bul
brož. Kčs 186.·. vái. Kčs 210.harští delegáti ze všech krajů Bulharska i zástupci bulhar
ských kolonií v Rusku a Rumunsku. .Sjezdového jednání se
JALOVCI S T R A k É
zúčastnil také ruský diplomatický’agent v Bukurešti baron
dílo poctěné eenou České akademie věd a umíní, jež
Offenberg, který vyložil sjezdu, že pro nepřízeň velmocí .ne
Arne Novák uvítal slovy: „PdéZnd epopei zemi a sel·
může Rusko prozatím zjevně a přímo vystoupiti k vybojo
cM". 349 stran, brožovaní Kčs 123.-. váraní Kčs 145.·
vání bulharské svobody,· že však ,může Bulharům k osa
mostatnění přispěti Srbsko, kterému Rusko, tajně ovšem,
D
VfiBCB
KNÍHKUřCŮ
poskytne v nejširším měřítku pomoc mravní i materiální.
Sjezd pak schválil jednomyslně »program politických styků
Srbů-Bulharů« a připojil k· němu stručný protokol o 12 bo
NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
dech. Hned v prvním bodu se prohlašuje, že »bratrské .sjed
V PRAZE II, KARLOVO NÁMÉSTÍ 5
nocení srbsko-bulharské musí se státi ve formě zřízení Jihoslovanského cařství« a bod.druhý určuje: »Jihoslovanské cařství bude tvořit! Srbsko a Bulharsko, k němuž náleži: Bul
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mi nejvíce cítí, dále s Rumuny, a nimiž je náá osud úzce
spjat, a chceme s nimi utvořiti společný federatívni
stát,
3. Chceme, aby země, které jsou obydleny Bulhary, byly
spravovány bulharsky, a země, ve kterých obývají Rumuni,
Srbi, Černohorci a Rekové, oby bvly spravovány v souhlase
se zvyky, mravy a povahou národů rumunského, srbského,
černohorského a řeckého. Každý národ stejně jako člověk
nechť si zachová svou svobodu a nechť se spravuje podle
vlastní vůle. Zříkáme se všech nároků opírajících se o histo
rická práva, a proto ať národ vždy sám rozhodne o svém
osudu a ať vysloví, s kterou součástí spolkového státu přeje
si splynouti — zda se srbskou, bulharskou, rumunskou nebo
řeckou. Sobě vyhrazujeme svobodu národní, osobní a nábo
ženskou, jedním slovem svobodu lidskou, a přejeme totéž
všem našim přátplům a sousedům. Nechceme vládnouti nad
jinými, ale nedovolíme také, aby nám vládl někdo cizí. Za
své přátele a spojence chceme přijmouti i Reky, zřeknou-li se
sami svých dosavadních panhellenských záměrů a historic
kých nároků.
Zásady tolioto programu překvapují demokratickým du
chem a snášenlivostí, cizí ostatním balkánským národům. Je
jisté, že kdyby je byli přijali bělehradští státníci oné doby,
nebylo by došlo k postupnému odcizováni se těchto dvou
bratrských národů, které se počalo rozvíjet! zvláště po osvo
bození Bulharska a které vyvrcholilo v pohromě slovanské
myšlenky v bratrovražedném boji na Slivnicl r. 1885. Volání
bulharských vlastenců po balkánské federaci bylo však marné
— srbští a řečtí státníci měli na mysli pouze zvětšení svých
států na úkor Bulharska. Byla to zvláště Makedonie, která
se stala zdrojem vzájemných sporů a dokonce 1 válek. Zvláště
Srbsko zavlečeno bylo politikou krále Milana výhradně jen
do rakouských vod a sledovalo politiku protiruskou a protibulharskou.
Teprve v letech devadesátých se ozvaly i v Srbsku první
hlasy, povolávající k životu krásnou myšlenku knížete Michaila a bulharských revolucionářů z let šedesátých a sedm
desátých. Universitní profesor V. Karič vystoupil k obraně
politiky sblížení s Bulharskem a hlásal, že Srbsko, má-li pře
státí býti nástrojem cizích zájmů velmocenských, musí
utvořiti federatívni .stát s některým jiným národem balkán
ským. To není možné s Tureckem a také ne s Rumunskem,
které není balkánským státem. Zbývá tedy Řecko a Bulhar
sko. Řecko se nehodí, poněvadž je tradičně protislovanské,
a zbývá tudíž jen Bulharsko. Překážku pro srbsko-bulharské
sblížení, které se mělo státí základem srbsko-bulharské fede
race, viděl prof. Karič jedině v.makedonské otázce. Její roz
řešení si představoval ve smyslu rozdělení Makedonie. O pět
let později vyslovil potřebu utvoření srbsko-bulharské fede-

race znamenitý srbský státník dr. Mil. Milovanovič. Dokazoval
rovněž, že Srbsko může utvořiti federaci jedině s Bulharskem,
kdežto spojení Srbska s kterýmkoliv jiným státem balkán
ským prohlásil za nepřirozené. Milovanovič sledoval důsledně
tuto svou politiku a byla to hlavně jeho zásluha, že r. 1912
bylo uskutečněno politické spojenectví srbsko-bulharské. Hned
však po vítězném skončení války balkánských 'států s Tu
reckem došlo k osudné válce r. 1913, v níž proti Bulharsku
vystoupili společně Srbi a Rekové. Bojovalo se o Makedonii.
Bulharsko bylo poraženo. Tato válka způsobila, že roztrpčené
Bulharsko se na dlouho odcizilo slovanské politice a v obou
světových válkách se postavilo po bok Německa. Pokus bul
harského státníka AI. Stambolijského po první světové válce,
překlenouti propast mezi Bulharskem a novou Jugoslávii
a obnoviti myšlenku jihoslovanské federace, neměl úspěchu.
Nesetkal se v Bělehradě s porozuměním. Idea jihoslovanské
federace znovu ožila teprve po druhé světové válce. Pevné
základy pro ni vytvořilo 33 tisíc hrobů bulharských vojáků,
kteří padli v bojích za osvobození Jugoslávie (po zářijové
revoluci z roku., 1944). Duch nové slovanské politiky ovládl
jak Sofii, tak Bělehrad, a dnes myšlenka federace jihoslo
vanské, myšlenka spojení a sloučení všech jižních Slovanů
pod jednou společnou .střechou, dozrává a — jak prohlásil
maršál Tito — je federace už jen pouhou formalitou. Stojíme
však dnes před velkým otazníkem. Je federace, tak jak »je
budována, opravdu vítězstvím jedině myšlenky slovanské
anebo je vítězstvím politiky, sloužící ideologii, která ;se slo
vanstvím nemá nic společného a naopak duchu slovanství
odporuje? Slovanský cit bratrství, upřímnosti, pravdivosti,
snášenlivosti ke i všem, opravdové svobody všech, musí býti
jedině vedoucí ve veškeré politice demokratických slovan
ských států. To jedině je slovanská koalice, slovanská fede
race, jakou, můžeme chtít. A.my chceme, aby se Slovanstvo
spojilo nejen ideově, kulturně a hospodářsky, ale i politicky
v jediný nerozborný celek svobodných demokratických států,
chceme, aby.tento celek byl zárukou míru, opravdového de
mokratismu, snášenlivosti a lidskosti. Federace jižních Slo
vanů mohla by býti k tomu šťastným úvodem. Je jím však?
Bude tato federace .vítězstvím jedině slovanské myšlenky?
Bude tato příští velká jihoslovanská federace, tento společný
veliký stát, prostírající se od břehů černomořských k bře
hům adriatickým, opravdu .státem, sloužícím výhradně myš
lence slovanství? A bude to také stát, který svou zeměpisnou
a hospodářskou gravitací pronikne k břehům egejským a
pojme do .sebe i zbývající balkánské země slovanské —
Thrácii a Makedonii od ústí Městy k ústí Vardaru a od ústí
Vardaru po Kosturské jezero a hranice řecké Thessalie 1 jižní
Albánie?

Tlačová oprava
Časopis ,;Obzory“ vo svojom 49. čísle zo dna 6. decembra
1947 priniesol článok pod nadpisom· „Armádní deník a očista".
Keďže tento článok obsahuje ohovárania proti mojej osobe,
podávam túto tlačovú opravu:
1. Nie je pravda; že vedenie redakcie „Obrany ľudu" je
v neslovenských rukách a v štátne nespoľahlivých, ktoré sú
kryté legitimáciou KSS, ale je pravda, že vedenie redakcie
,;Obrany ľudu" je v rukách slovenských a štátne spoľahlivých
a preto legitimácia KSS nič nekryje2. Nie je pravda, že šéfredaktor „Obrany ľudu" mjr. dr.
Langer žiadal v roku 1938, v čase odstúpenia Košíc Maďar
sku, ako poručík prepustenie z čs. armády ako Maďar; ale je
pravda·, že bol vždy slovenskej národnosti, Maďarom nikdy
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nebol <4 ako Slovák sa ta Maďara hlásiť nemohol a nehlásil,
tým menej žiadal pod týmto titulom· prepustenie z čs. armády·
Nie je pravda, že v roku 1938 bol poručíkom, ale je pravda,
že v r. 1938 bol podporučíkom a za mobilizácie zpravodaj
ským dôstojníkom 1- divízie v Prahe3. Nie je pravda, že som sa za bojov v slovenskom národnom
povstaní správal neprimerane zbabele, ale je pravda, že za
účast v bojoch som bol vyznamenaný viecerými vyznamena
niami. Nie je pravda, že som mal ;,epizódu" so ,;Železným
kapitánom“, ale je pravda, že som so „Železným· kapitánom"
nijakú epizodu nemal4. Nie je pravda, že som neskôr v partizánskych bojoch na
vádzal partizánov; aby nebojovali a aby se ukrývali, ale je
pravda, že som vždy a všade vyzýval k vstupu do partizán
skych jednotiek a usiloval o vysokú bojovú morálku jednotky.
• 5- Nie je pravda, že otriasam vojenskú disciplínu podľa
záľub a okolností uverejňovaním článkov, ktoré rozkladajú
autoritu vojenských súdov a znevažujem pred príslušníkmi
armády ústavných činiteľov, ale je pravda; že takéto články
neuverejňujem a ústavných činiteľov neznevažujem.
6. Nie je pravda, že sa proti mne vedie vyhľadávanie pokra
čovanie a vyšetrovanie pre zločiny; ale je pravda, že sa proti
mne nijaké vyhľadávame pokračovanie a vyšetrovanie pre zlo
činy nevedie7. Nie je pravda, že prehlbujem (?) spojenectvo so západ
nými spojencami sústavnými útokmi na vlády a vládne systémy
USA a Veľkej Britannie, ale je pravda, že so západnými moc
nosťami nijaké smlúvy nemáme a že k politike západných moc
ností zaujímam ja; poťažne časopis ;,Obrana ľudu“, stano
visko zodpovedajúce zahranično-politickej línii našej vlády.
Poznamenávam, že som. vyzval aj časopis „Nové prúdy“ na
uverejnenie tlačovej opravy a že som podal trestné oznámenie
proti zodpovednému zástupcovi časopisu ;;Nové prúdy“.
Tak isto podávam, trestné oznámenie proti zodpovednému
zástupcovi časopisu „Obzory“.
„Obrana ľudu"
Podpis nečitelný
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Zkrátka končím — jen Vás prosím, pište! Burcujte! Ale
hlavně vyslyšte své čtenáře ä zcela pravdivě zkuste Zavěsti
rubriku — třeba s názvem »Dumky z pohraničí« nebo s ja
kýmkoliv nadpisem — a každý, kdo to zkusil, Vám velmi rád
něco> napíše a Vy jistě z toho uděláte celostránkovou essay!
Těším se a. zatím .čekám.
Vít Bečka, zase v Praze!

:

Vánoce a smíšená manželství
Vánoce jsou v celém světě pokládány za svátky klidu, lásky
a štědrosti; Právě· .tyto, svátky tráví rodiny vespolek u ro
dinného krbu. Tento rodinný krb postrádají jíž třetí vánoce
Češky, provdaná za Němce, a jejich nevinné děti, neboť byly
ze svých domovů násilím vyhnány. Ačkoliv během této dlouhé
doby bylo povolanými orgány zjištěno, že se rodina naprosto
ničím neprovinila, nenašel se dosud ani jediný odpovědný či
nitel, který by se tímto problémem nejen zabýval, ale sjednal
také nápravu. Není přece natrvalo možné oddalovati vyřešení
tohoto problému, kterým je postiženo asi 80.000 rodin a
150.000 nezletilých dětí, jen z toho důvodu, že v domovech
těchto smíšených rodin bydlí lidé, kteří nemíní vrátit bytové
zařízení českým ženám, jež jim bylo za úspory českých rodičů
pořízeno. Mimo nevinných dětí jsou zde také přestárlé osoby,
které si po dlouhou řadu let platily pensijní příspěvky a dnes
zde stojí již třetí rok, ačkoliv práce neschopny, bez haléře
podpory, odkázány na milost svých dětí, které vychovaly
tak ryze česky, že jsou řádnými čs. občany, nebo na almužnu
příbuzných a cizích lidí.
Míní-ii odpovědní Činitelé trestati nás Češky za to, že jsme
se provdaly před mnoha lety za Němce, tehdy čs. občany,
netrestejte naše nevinné děti, česky vychované. Vzpomeňte
při rozsvěcování vánočního stromku vašim dětem, že je zde
150.000 dětí, kterým se oči nerozzáří radostí nad vánočním
stromkem, neboť jim tento nemohou rodiče poskytnout!, pro
tože jejiqh omezené výdělky nepostačují ani k obživě rodiny.
Jménem těchto dětí nechť vláda rozřeší konečně tento pro
blém smíšených rodin buď vrácením čs. státního občanství
vzhledem k českému živlu, nebo sjednáním vystěhování do
země třeba zámořské, vadí-li zde v republice jživel německý.
V Praze v prosinci 1947.
.
%
České ženy ze smíšeného manželství.

Kniha týdne

»Dumka z pohraničí« a náš film
Vážený pane redaktore!
Čtu stále Vaše »Obzory«, které považuji za časopis, který
se snaží rozsvítiti mnohé hlavy, kde tlučete veškeré zlořády
dneška, jak po stránce denního života našeho i politického
odhalujete směr kultury, 'zaměřené i 'po stránce usměrněnosti atd. — tedy zkrátka »čteníčko po chuti« (ovšem jen nám!).
Ale bohužel snad se nenašel u Vás někdo, kdo by trochu
více »zaryl« do těch našich filmů — věřte, že-je nás dosti,
kteří jsme nuceni přečisti si kritiku nejdříve nadiktovanou
»vyšší mocí« a' pák še jiti otráviti na film, jé už to věru
k zbláznění — což nejsou u nás spisovatelé námětů? (ne
mluvě o veseloherních). Posledních sedm filmů našich je
přehlídkou knihovny, opravené ať scénáristou nebo zkažené
režiséry, z čehož vznikne paskvil, že divák, který si již jed
nou děj v původním podání přečetl, nejen zapláče (nad fil
mem atd.), ale zkazí si chuť na další návštěvy našich filmů.
Nejedná se o vážné kusy, ale o t, zv. veselohry, kde divák
má býtř filmem odveden z dnešních strastí do sféry zapome
nutí a ne násilně nucen své nitro přesvědčovati o omylech
znárodněného filmového průmyslu! Dobře tedy, když už ne
máme scénáristy, tak ale máme střízlivé reportéry a pozoro
vatele dnešního života. Stačí, když člověk jede — nebo spíše
žije nebo žil alespoň čas — v pohraničí a tam si všeho všímá
a napíše to od A až do Z! A nemusí se to skreslovati, jen
reálně zfilmovat!,'.ale skutečnými herci a bude to film, že to
s ním vyhrajeme i v Benátkách — a ten úspěch! Nyní poběží
také film o pohraničí (to je aktuální), ale s takovou tendencí,
že bych už brečel vzteky, že se něco takového může nafilmo
vat, vždyť se nám budou lidé smáti! (Stejně se smějou!)
Protože mnozí, kteří hledali- v těchto krajích obživu, pro zlep
šení hlavně bytových podmínek, se vracejí raději zpět do
sklepních bytů — a důvody jistě znáte nebo to zkuste třeba
sám! Udělejte si výlet do pohraničí — hledejte ad 1. práci,
ad 2. byt — a všechny episody od vystoupení, z pražské tram
vaje si bedlivě zapisujte (stejně se vrátíte za týden), otráven,
ale obohacen o zkušenosti. Tyto shrňte a zfilmujte a uvidíte
úspěch! Nezapomeňte si ale koupitl s sebou notes, ale hlavně
si zapište vše, s čím a s kým se setkáte na této cestě za
štěstím!
Když tento dopis dočtete, tak si budete jistě mysliti své —
to je správné — potom tento dopis hodíte do koše — zcela
správně — ale prosím Vás, napište něco o tom našem filmu
tak nebo onak, jak Vy,na to nazíráte (nejsem redaktor,
jsem pouhý smrtelník), jen jsem Vám chtěl říci jedno:
po světové válce byl to Hašek, který otevřel svět bez falše
^yetsyém gvpjku··)my proč, hy. někdo po této válce nenapsal
něco tak, jak to skutečně je — a pohraničí je jediný humo
ristický objekt, který zná celý svět; nrávě tak,, jak to tam
pravdivě, vypadá a bude to nejčtenější humoristický román
tohoto století. A teď si představte to 'zfilmovati —to by bylo
něco ne epochálního, ale kolosálního!
-.
.·
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Román o životě a díle renesančního nmělce
Nina Svobodová: Světelný mrak. Vydalo ve II. vydáni na
kladatelství Vyšehrad, 444 stran, Kčs 120.—.
Jaksi stranou běžných literárních směrů a uměleckého
úsilí o zachycení duchovní tvářnosti dneška vyrůstár*syérázné
a osobité literární dílo autorky, která své hluboké křesťan
ské zanícení vložila do svých knih měiou zvlášť pozoruhod
nou. Ano, jsou v podstatě dva prvky, které tvoří jádro myš
lenkového světa Niny Svobodové: je to jednak hluboká víra
a zbožnost, provázené pokorou vpravdě křesťanskou, jednak
její zaujetí pro dobu italské renesance, která se jí jeví vrchol
ným projevem síly lidského ducha a jeho odevzdání do služeb
Božích. A nejkrásnějším projevem tohoto jejího zaujetí je
právě autorčin dosud nejlepší román »Světelný mrak«, který
se po svém protektorátním vstupu na knižní trh ’ dočkává
nyní nového vydání.
Na první pohled při četbě této knihy je zřejmo, jak důvěr
ně pronikla spisovatelka do hlubin italské renesance, jak jí
není cizí nejenom dědictví po této slavné době italského umění
v podobě nesčetných výtvarných památek všeho druhu, ale
jak také pozoruhodným způsobem pronikla do myšlenkového
světa renesančního člověka, posedlého touhou po nezištné
službě slávě Boží, jak se to projevilo zvláště u umělců štětce
a dláta, ale též u prostého člověka, jenž se stává hříčkou v
šalebné hře mocných patricijských rodů, bojujících o získání
nebo udržení moci; Vlastním hrdinou románu je florentský
málíř, soohař, stavitel a básník Andrea di Cloně, zvaný
Orcagna, jehož autorka provází na stránkách své knihy od
jeho učednických let až po skončení jeho vrcholného díla
»Triumf smrti«, jedné z fresek na zdech kaplí pisánského
Campo Santo.
Spisovatelka se nespokojila ovšem jen pouhým vylíčením
vnějšího životního běhu tohoto umělce,, jenž je představite
lem oné všestrannosti italských umělců, kteří se nespokojo
vali uměleckými díly jenom jednoho druhu. Ačkoli zachovává
chronologický sled umělcových osudů, rozvijí při té příleži
tosti barvitou fresku současného života v' druhé polovici XIV.
století v italských městech 1 v kruzích šlechtických, měšťan
ských a uměleckých. Významnými vnějšími událestmi, které
mocně ovlivňují umělcův vývoj, jsou tu dvě.inorové pohromy
ve Florencii, z nichž druhá odňala Orcagnovi milovanou ženu,
ale Inspirovala jej právě k vytvoření jeho slavného »Triumfu
smrti«, a pak pisánské povstání proti českému králi Karlu
TV., jenž se po římské korunovaci za císaře římského vrací
přes Pisu do vlasti. Právě s touto událostí spojuje autorka
zajímavým způsobem těžký duševní zápas umělce, jenž, při
tahován silnou osobností císařovou, přišel do Pisy,
Hlavní úsilí autorčino směřovalo však k tomu, aby sledo
váním vzniku umělcova díla vystopovala jeho spojitost s je
ho lidskými osudy a myšlenkovým světem jeho doby. Proto
věnuje zaujatou pozornost i třem ženám, které silně zapů
sobily na Orcagnův život i umělecký růst, proto sleduje a
snaží se rozpitvatl duchovní pochody při umělcově úsilí o do
konalé vyjádření myšlenky. Je to četba nejenom zajímavá,
ale vzrušující vnitřním napětím, které podtrhuje autorčin
slovesný výraz, svým poněkud nadneseným gotickým tvarem
vnitřní náplni románu zvlášť přiléhajícím.
F. J

■’
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Nakladatelská hlídka
(Knihy zde uvedené obdržíte u ^všech ... -kupců.)
Nakladatelské družstvo Máje v nár. správě Syndikátu čes
kých spisovatelů, Praha I, Malé nám. 11, si dovoluje upozor
nit p. t. čtenáře na několik knih, které budou vhodným vá
nočním dárkem. Každému milovníku divadla uděláte radost
krásně vypraveným sborníkem k 70. narozeninám národního
umělce »Václav Vydra«. Redigoval F. Gotz, předmluvu
napsal p. president dr. E. Beneš. Sborník je vypraven 30
nádhernými fotografiemi Mistra v jeho čelných úlohách. Váz.
v celoplátně Kčs 300.—. Sbírka pros Františka Listopada
Boj o Venezuelu obsahuje pět povídek, vystihujících
mistrně psychologii české mládeže v době okupace a zaujme
jak mladé čtenáře, kteří v ní naleznou vyřešení mnoha svých
problémů, tak starší, jimž odhalí a přiblíží nitra těch, kteří
se jim mnohdy zdají nepochopitelní. Brož. Kčs 66.—, váz,
Kčs 96.—. Každému chlapci, milujícímu dobrodružství, udě
láte radost knihou V. Guběnka-Citoviče Jak jsem se stal
sovětským letcem, líčící příběhy sovětského pilotabojovníka (ilustr., brož. Kčs 63.—, váz, Kčs 83.—), a knihou
V. Dobrovolného Ďasíci - tajné zbraně (ilustr., brož·.
Kčs 115.—, váz. Kčs 145.—), která vypráví o velkém vyná
lezu — uměle vyrobených svalech, které mají zázračnou sílu.
Malá děvčátka si ráda přečtou Malou hrdinku od Pavla
Lovriče, příběh statečné dívky, která svou odvahou Zachrání
cirkus před úpadkem (ilustr., váz. Kčs 77.—). Všem dětem
do deseti let je určena kniha Svátky u pohád k-y od
J. Š. Kubína, uznávaného kritikou za pokračovatele B. Něm
cové a J. Erbena (ilustr., váz. Kčs 145.—).
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Nakladatelství Kvasničldf a Hampl, Praha II, žitná 8.
Marie Calma: Za cílem. Román z převratných dob, pou
tavý, ba napínavý, leč s hlubokými pohledy do národní pří
tomnosti i budoucnosti. 340 stran, brož. 110 Kčs, váz. 135 Kčs.
— Bohumila Dubůanská: Kalužové. Román raisovského
rázu o pohnutlivých osudech selských srdcí, tvrdých i milu
jících. 380 stran, brož. 110 Kčs, váz. 135 Kčs. — Perry Burgess: Cestou osamělých. Epos velké odvahy a krás
ného života — tak lze nazvat tento román, který v angličtině
vyšel ve 24 vydáních. Přeložil dr. J. Procházka. 310 stran,
brož. 90 Kčs, váz. 115 Kčs. — Vladimír Jetel: Hnědé temn o. Lidová kronika všech velkých i malých událostí z doby
okupace, války a revoluce, kronika poutavější nad román.
Dva svazky, celkem 612 stran, brož. 180 Kčs, váz. 240 Kčs.
U všech knihkupců.
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Naklad. »Chutor«, Praha XI, Jagelonská
24, vydalo: Ruská četba I., dopor. MŠO
jako pomocná kniha č. 12584/84-Preš. V.
ze dne 18. VII. 47, pro měšť. a nižší střed,
školy. Kčs 30.—. Ruská četba II·, dop.
MŠO jako pomocná kniha vyučovací čís.
12584/47-Pres V. ze dne 18. VII. 47, pro
měšť. a nižší střední školy. Kčs 30.—.
,
III.
doporučeno MŠO jako pomocná kniha
vyučovací č. 12584/47-Pres. V. ze dne 18. VII. 47, pro měšť.
a vyšší stř. školy. Kčs 30.—. Knihy jsou opatřeny přízvukem
a slovíčky a obsahují články, povídky a úryvky z románů,
verše starých a zejména nejnovějších spisovatelů. Themata
zeměpisná, historická, přírodopisná, životopisy ruských veli
kánů, zábavná, zaujmou čtenáře bez rozdílu věku. Doprovod
tvoří obrázky, většinou reprodukce děl slavných ruských ma
lířů. Ruská literatura, doporučeno MŠO č. 13846/46,
Kčs 90.—. Podává ucelený obraz o ruské literatuře od dob
nejstarších až po dobu nejnovější. Podrobné životopisy, opat
řené portréty představitelů ruského kulturního života, dopro
vázejí charakteristické ukázky jejich děl.
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Stručné čs. dějiny v slově i v obrazech, které zpracovali:
prof. Novák, F. Bulín a K. Vítek. Doporučujeme našim čte
nářům, aby při doplňování svých knihoven nezapomněli na
tuto velmi krásnou knihu, která je vhodným vánočním dár
kem pro haši mládež i dospělé. Kniha je psána tak srozumi
telnou formou a tak zajímavě, že dospělí i mládež jsou
poučeni v souborných kapitolách o vývojových tendencích dob
minulých 1 o době přítomné. Padesát barevných obrázků, řada
sklzz, fotografií a plánků na křídovém papíře dělá z tohoto
dějepisného přehledu oblíbenou rodinnou kroniku. Čtenáři po
přečtení, pomocí obrázků, skizz a celého přehledu panovnic
kých rodů s letopočty panování, zůstane v paměti celkový
chod našich dějin, což u jiných vydání pro svou obsáhlost
není. Kniha je kvartového formátu a stojí 290 Kčs, což je
vzhledem k barevným obrázkům cena přiměřená. Dostane se
u všech knihkupců nebo přímo u p. Frant. Bulína, Praha
XVIII, Bělohorská 1421.
16389
Děkujeme jednomu z našich čtenářů za dar Kčs 500.—,
které skládáme pod vánoční strom republiky. — Redakce
»Obzorů«.
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Rozhlas týdne
Norman Corwin: Mořský vlk. Rozhlasová hra. Přeložila
E. Wúrterlová, režie Př. Pražský. — Olga Srbová: To je jeduo
město. Rozhlasová hra, Režie M. Disman. — Pavel Kypr:
Prvek lidskosti. Rozhlasová hra o Mme Curie. Režie B. Hra
dil, hudba J. Kapr.
Z rozhlasových her poslední doby zaujal rozhodně Corwi·nův »Mořský vlk«, hra, jež ve formě zdařilé grotesky dovedla
najit pro chlubivého dědečka - mořského vlka, který nikdy
na moři nebyl, tolik rozhlasově působivých groteskních prvků
a situací, že nás nutí k poznámce,_ aby ani naši autoři tento
druh rozhlasových her neopomíjen; ovšem neznamená to, že
mají napodobovat, nýbrž že musí hledat vlastní cesty. Vtipná
režie ještě účinnost hry podtrhla a tak třeba, říci, že jsme byli
spokojeni. — Cenou poctěná hra rozhlasové kritičky Olgy
Srbové. »To je jedno město« připomněla formou dnes dosti
zneužívaných monologů tragedie a životní oběti, jež přineslo
své vlasti za protektorátního dusna několik občanů jednoho
z četných pohraničních městeček, avšak, jinak nevyzněla ni
jak přesvědčivě, i když je ji třeba přiznat nepochybnou lite
rární úroveň. Kyprův »Prvek lidskosti«, hra o práci a životě
manželů Cůrieových, byla zdánlivě spíše ‘pásmem, avšak její
vnitřní rytmus a hluboké prolidštění z ní učinily mnohem
více; jen někde rušily matné náběhy k sentimentalitě. Re
žisér B. Hradil a hlavní představitelé pochodili plně autorův
záměr a tak lze hovořit o této relaci rozhodně s plným
uznáním.
·
Dr Karel Zajíček.

Dárek k vánocům?
Co bude nového v politickém životě mezinárodním i u nás
v novém roce 1948 ?
Po celý rok můžete býti Vy i Vaši přátelé spolehlivě a
rychle informováni o vnitřní i zahraniční situaci jen tehdy,
předplatíte-li si týdeník OBZORY, který jediný si soustavně
všímá všech hospodářských, politických i kulturních událostí
Nestranně informuje, pravdivě komentuje, přísně kritisuje —
proto zajištění četby OBZORU na celý příští rok je nejlep
ším ‘dárkem vánočním. Sdělte nám jména těch, které chcete
podarovali k vánocům příštím ročníkeTn našeho týdeníku
OBZORY.
Pošleme jim již pod stromeček ukázkové číslo s Vašim
blahopřáním.·
Administrace OBZORU, Praha I, ulice 28. října č. 3.
Jméno dárce:

Adresa:
Pošlete mým jménem jako vánoční dárek předplatné na
nový ročník OBZORU na tyto adresy:

Předplatné Kčs 200.— za ročník zasílám současně. ,

Tak se píše ...
v »Mladé frontě« (25. XI. 1947): »Přijďte na pátek
pražské mládeže, který se tentokrát koná ve středu
26. listopadu ve Slovanském domě v 19.30 hod. Tento
večer.bude věnován armádě a představí se na něm sou
bory mládeže i vojenské. Vstup volný — armáda 50%
f slevu.« — Zaslala V. H., Praha.
v »Květnu« (21. XI. 1947): ».'..z režisérů se nejvíce
exponoval Wiliam Wyler, tvůrce krásné paní
Miniverové.« — Zaslala O. M., Podmokly.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu.. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný/ redaktor Bedřich Partaj. Ná
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
Praha l, Ulice 28. října č. 3. Administrace pro Velkou Prahu:
Praha II, Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
221-68, 255-22, 258-15. 351-83, 372-04: Inserce: Praha II. Vác
lavské nám. 19. Telefony: 389-63, 431-41-43. Telefony redakce:
431-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl roku
100 Kčs, na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. — Učet pošt, spořitelny 60.300 — Tiskne C. A. T..
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
Dohlédací poštovní úřad 25.
ADRESA REDAKCE: PRAHA II. KARLOVO NÄMESTf 5

OBZORY

F. NOVOTNÝ
odborný závod minerálními
oleji
ľ

SKALICE n. Svit.

hospodyňkám
Všem hospodyňkám
dobrí vůle
dopomůže k dosaženi
nejen poko|e v domácnosti,
ale I nadšení chvále
všedi vánololdi hodovníků
náš prášek do pečivá
„Pravá ruka"

A. KLIMEŠ a ipol.
lOVAANA DOKONALÝCH Ý«*SKŮ

OO CEČIVA, mho

• Textilní oleje a tuky zmydlitelné
• Tuky pro průmysl kožedělný
• Olein - Stearin - Glycerin
• Transpar. PIVOVARSKÁ SMOLA
pro sudy ležácké a transportní
VEŠKERÉ KANCEĽ STROJE A POTREBY
OPRAVY A ClSTÉNÍ
VÁM 000X A PROVE

a

Oleje průmyslové pro každé namáhání

a

Pohonné látky - Oleje automobilové
- traktorové

tei 278-10
^PPAIIA II..V1 ADISIAVOVA 4.

Minerálni oleje obchodníkům dodává
firma

i / c> o i I
dovozní a velkoobchodní
společnost minerálních olejů s r. o.,

PRAHA I, PERLOVÁ i. . TEL. 335-61.

Insertni objednávky vyřizuje

insertní oddělení Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 431-41. 380-03.

Vánoce
ve světě
1. V Anglii rozdává dárky „vá
noční děda", který jezdí v kry
tém jeepu. 2. V Rusku rozdává
„děda mráz" dárky za účasti led
ního medvěda. 5. U eskymáckých
dětí zastává úlohu Ježíška stewardka americké letecké společ
nosti, která jim dovezla dárky až
na nejsevernější letiště Aljašky.
4. V Americe, ve státě Colorado,
děti ověsily vánoční stromek do
larovými bankovkami, určenými
pro hladovějící děti v Evropě.
5. Ve Švédsku se o vánocích volí
nevěsta Lucie, kterou pak ulice
mi města vodí tak zvaní „hvězd
ní hoši". 4. Japonci se po ob
chodnícku soustřeďuji na výrobu
levných vánočních ozdob pro
export.

